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Про підсумки  проведення конкурсу творчих робіт  

серед учнів та педагогічних працівників  

 професійно-технічних навчальних закладів  

Рівненщини на тему «Виборюючи незалежність» 

 

   На виконання наказу Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Рівненській області від 29.01.2015 за № 2, відповідно до 

Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 

від 27.10.2014 № 1232, методичних рекомендації з організації патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році від 

27.11.2014 № 1/9-614, упродовж вересня 2014 до лютого 2015 року проводився 

конкурс творчих робіт серед учнів та педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів Рівненщини на тему «Виборюючи 

незалежність». 

Конкурс проводився з метою виховання сучасного громадянина-патріота 

Української держави, формування громадянських навичок і цінностей, 

привернення уваги учнівської молоді, педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів Рівненщини до подій що відбуваються в країні 

та  проходив у два етапи: на перший етап Конкурсу «Україна – єдина країна» 

подавались методичні розробки першого уроку, на другий етап Конкурсу  

дослідницько-пошукові матеріали про події, людей, які брали участь у 

революції гідності; долі людей, які були в зоні бойових дій, волонтерську 

діяльність, розробки виховних заходів, уроків мужності, авторські вірші та 

інше.  

 В Конкурсі взяли участь всі професійно-технічні навчальні заклади 

області. Необхідно відмітити активність та небайдужість учнівської молоді та 

педагогічних працівників до тематики проведення конкурсу, що й засвідчує 

кількість поданих конкурсних матеріалів, а саме, п’ятдесят чотири конкурсні 

роботи.   



На перший етап Конкурсу подано двадцять три методичні розробки 

першого уроку «Україна – єдина країна», які вирізняються естетичним 

оформленням, змістом та підбіркою цікавих матеріалів, наповнені 

ілюстраціями, відеопрезентаціями, фото матеріалами.  

Досить високою була активність учасників Конкурсу у другому етапі, на 

який було подано  тридцять одну конкурсну роботу. Серед них - колективні та 

авторські доробки та особливої уваги заслуговують дослідницько-пошукові 

роботи про наших земляків, які брали участь у революції гідності, про героїзм 

наших військових під час окупації Криму, про хоробрість духу та високий 

патріотизм захисників у військових діях на Донбасі, про особливу допомогу 

Збройним Силам України, добровольчим батальйонам від профтехзакладів 

області. Особливої уваги заслуговують  збірки конкурсних робіт: «З вірою в 

серці» - ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу та 

торгівлі»; «Виборюючи незалежність» - ДПТНЗ «Рівненський центр 

професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»; «Вони пишуть історію» - 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».  

 Авторські доробки учасників конкурсу висвітлили історичні факти, 

героїчні вчинки, власне бачення та роздуми про події що відбуваються в 

Україні. Потрібно відмітити краєзнавчо-пошукову роботу «Долі соснівчан у 

воєнні роки та під час воєнних конфліктів» педагогів ДПТНЗ «Соснівський 

професійний ліцей», колективну конкурсну роботу «У нас єдина Україна - 

свята нездоланна ніким і ніколи» Радивилівського професійного ліцею,  

конкурсну роботу «Небесна сотня» Вищого професійного училища № 1 м. 

Рівне. 

 Також вирізнялись глибоким змістом та цікаво підібраним матеріалом 

конкурсні роботи: дослідницько-пошукова робота «Виборюючи незалежність» 

ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»; збірка творчих 

робіт «Сім місяців у тривозі» ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей»; 

колективна дослідницько-пошукова робота «Виборюючи незалежність» 

Вищого професійного училища №25 смт Демидівка; творча колективна робота 

Вищого професійного училища №29 смт Володимирець; творчі колективні 

дослідницько-пошукові роботи «Герої не вмирають» та «Виборюючи 

незалежність» Вищого професійного училища №24 м. Корець; «Із чого 

починається війна?» - авторська робота Колосюк Любові, ДПТНЗ «Рівненський 

центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»; творча робота «Україна 

пам’ятає своїх героїв» - Олексієвця Анатолія, учня Радивилівського 

професійного ліцею. 

 Окремої уваги заслуговує розкриття волонтерської діяльності 

педагогічних працівників, батьків та учнів професійно-технічних навчальних 

закладів області, які через конкретні, практичні дії сприяють встановленню 

соціальних зв’язків, формуванню прагнення до відповідальної патріотичної 

поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього 

громадянина України. Пронизані патріотичними почуттями, повагою до 

державних символів України, героїкою буремних подій Майдану та гордістю за 

наших захисників авторські вірші, збірки поезій, листи, твори - роздуми, 

методичні розробки виховних заходів та уроків мужності, відеозвернення 

подані на Конкурс.  



Серед таких: збірка поезій працівників та учнів ДПТНЗ «Рівненський центр 

професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» - «За мир! За волю! За 

Україну!»; творча робота учениці Вищого професійного училища №-22 

м.Сарни Народіної Світлани - «Герої не вмирають»;  творча робота учениці 

Клеванського професійного ліцею Фідзіної Ольги - «Тіні незабутих предків»; 

відеозвернення «Моя Україна одна і єдина»,  учнівської молоді та педагогічних 

працівників ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище»; творча робота 

учениці ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та 

дизайну» Грицини Євгенії - «Я- волонтер»; авторські вірші учениці 

Квасилівського професійного ліцею – Пасічник Віринеї; збірка авторських 

доробок «Крик душі», учнів ДНЗ «Рівненське вище професійне училище 

ресторанного сервісу та торгівлі»;  поезії учениці Ващишиної Вікторії, Вищого 

професійного училища №-29 смт Володимирець; вірш учениці ДПТНЗ 

«Дубровицький професійний ліцей» Івашиної Вікторії - «Заклик братньому 

народу» та інші конкурсні роботи, які відображають  творчий підхід до справи 

та відповідальну громадянську позицію. 

        Враховуючи актуальність та специфіку підготовки творчих конкурсних 

робіт, велику їх кількість, поданих на Конкурс, члени журі вивчали та 

оцінювали конкурсні матеріали за номінаціями: методична розробка  першого 

уроку «Україна – єдина країна», «Дослідницько-пошукова робота», «Розробка  

виховного заходу» (уроку мужності), «Літературні творчі роботи». Відповідно 

до протоколу засідання журі Конкурсу від 12.03.2015 року, та  виходячи з вище 

викладеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Відзначити Подяками Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Рівненській області  за активну участь в обласному конкурсі 

творчих робіт  серед учнів та педагогічних працівників  професійно-технічних 

навчальних закладів Рівненщини на тему «Виборюючи незалежність» всіх 

учасників Конкурсу. 

     2.  За результатами конкурсу творчих робіт  серед учнів та педагогічних 

працівників  професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини на тему 

«Виборюючи незалежність» нагородити: 

    2.1 У номінації «Методична розробка  першого уроку «Україна – єдина 

країна» дипломом I ступеня - викладача української мови та літератури 

ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» - 

Безушко Ірину Володимирівну; 

дипломом II ступеня - за розробку виховного заходу «Україна – єдина країна»,  

методиста ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу та 

торгівлі» - Гулюк Сніжану Василівну;  за розробку першого уроку «Україна – 

єдина країна», викладача суспільних дисциплін ДНЗ «Здолбунівське вище 

професійне училище залізничного транспорту» - Баюн Оксану Віталіївну;  

дипломом III ступеня - за розробку виховного заходу «Україна – єдина 

країна», викладача української мови та літератури ДПТНЗ «Березнівське вище 

професійне училище» - Шевчук Ірину Олександрівну;  за розробку першого 

уроку «Україна – єдина країна», методиста - Скибан Ірину Василівну та 



Шеруду Вікторію Миколаївну, викладача суспільних дисциплін ДПТНЗ 

«Сарненський професійний аграрний ліцей»;  за розробку виховного заходу 

«Україна – єдина країна», колектив авторів Клеванського професійного ліцею: 

Кондратюк Тамару Романівну, Редчиць Оксану Олексіївну, Петровську 

Наталію Вячеславівну.  

      2.2.  У номінації  «Дослідницько-пошукова робота»:   

дипломом I ступеня –  за конкурсну роботу «З вірою в серці», методиста ДНЗ 

«Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі» – 

Гулюк Сніжану Василівну; 

дипломом II ступеня  –  за конкурсну роботу «Виборюючи незалежність», 

Безушко Ірину Володимирівну, методиста ДПТНЗ «Рівненський центр 

професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»; за конкурсну роботу «Вони 

пишуть історію», Скибан Ірину Василівну, методиста ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей»; 

дипломом III ступеня –  за конкурсну  роботу «Долі соснівчан у воєнні  роки 

та під час воєнних конфліктів» –  Себу Надію Григорівну, завідуючу 

бібліотекою та Власюк Валентину Аркадіївну, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»; за 

конкурсну роботу «У нас єдина Україна –  свята нездоланна ніким і ніколи!» 

колектив авторів Радивилівського професійного ліцею: Олієвська М.П., 

Савицький А.М., Ярмусь В.Д.; 

 за конкурсну роботу «Небесна сотня» – Форсюк Олену, ученицю Вищого 

професійного училища №1 м.Рівне. 

      2.3.   У номінації «Розробка  виховного заходу»: 

 дипломом I ступеня –  за розробку уроку мужності «З Україною в серці» –

Шапірко Світлану Олександрівну, викладача української мови та літератури 

Вищого професійного училища №22 м.Сарни; 

 дипломом II ступеня  – за розробку виховного заходу «Герої не вмирають» –

Лукащук Руслану Миколаївну, вихователя ДПТНЗ «Острозьке вище 

професійне училище»; за розробку виховного заходу «Горнусь до тебе, 

Україно!» – Старят Руслану Петрівну, класного керівника  Вищого 

професійного училища № 25 смт Демидівка; 

дипломом III ступеня –  за розробку виховного заходу «Ми віримо в твоє 

майбутнє, Україно!» – Коробку Олену Віталіївну, викладача української мови 

та літератури Вищого професійного училища №24 м. Корець;  

 за розробку виховного заходу «Ми скажемо усі разом: «Ні Війні!» Семенюк 

Світлану Дмитрівну, завідуючу бібліотекою Рівненського професійного ліцею; 

за розробку виховної години «Вітчизна – це не хтось і десь. Я– теж Вітчизна» – 

Ковальську Руслану Султанівну, класного керівника групи №12 ДНЗ 

«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту».  

      2.4.   У номінації «Літературні творчі роботи»: 

дипломом I ступеня –  колектив авторів: працівників та учнів ДПТНЗ 

«Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» –  за 

збірку поезій «За мир! За волю! За Україну!»  

дипломом II ступеня  – за творчу роботу «Герої не вмирають», ученицю 

Вищого професійного училища № 22 м.Сарни  – Народіну Світлану;  за творчу 



роботу «Тіні незабутих предків», ученицю Клеванського професійного ліцею –  

Фідзіну Ольгу; 

дипломом III ступеня - за відеозвернення «Моя Україна одна і єдина», 

колектив педагогічних працівників та учнів ДПТНЗ «Острозьке вище 

професійне училище»;  за  поезії , ученицю Квасилівського професійного 

ліцею–   Пасічник Віринею; за творчу роботу «Я –  волонтер»,  ученицю 

ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» – 

Грицину Євгенію. 

 

    3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів довести наказ до 

відома педагогічних працівників навчальних закладів. 

    

   3.1. Рекомендувати директорам професійно-технічних навчальних закладів 

віднайти можливості для відзначення переможців та учасників конкурсу 

матеріальними  винагородами. 

 

   4. Методисту НМЦ ПТО у Рівненській області Середі Р.В. висвітлити 

матеріали проведення конкурсу в засобах масової інформації. 

 

  5.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора НМЦ ПТО                  Голоюх С.М. 

 

підпис 

 

 

 

      

 

  

 

 


