
Державний навчальний заклад 

«Бердичівське вище 

професійне училище»

Інноваційний 

проект:

“Село моє, для 

мене ти єдине…”

“Хто не знає свого 

минулого, той не 

вартий свого 

майбутнього. Хто не 

шанує видатних 

людей свого народу, 

той сам не гідний 

пошани”.

(М. Рильський) 



Галузь застосування:

навчально-виховний 

процес

Подана робота є варіантом розвитку творчих 

здібностей учнів, передбачає таку організацію 

навчально-виховного процесу, за якої учень – один із 

головних суб’єктів творчої діяльності.



Є щось святе в словах мій рідний 

край,

Для мене – це матусі пісня 

ніжна,

І рідний сад від квіту білосніжний,

І той калиновий у тихім лузі гай.

Для мене – це твої стежки й мої,

В містах і селах стоптані 

любов’ю,

Й пісень людські прозорі ручаї,

Усе, що серцю рідне невимовне.

Його історія… В ній стільки 

гіркоти!

І тим рідніше мені ти, краю 

рідній, 

Що вже назад поламані мости, 

І день встає, як райдуга, погідний.

(Л. Забашта)

У рідному краї і серце співає,

Лелеки здалека нам весни 

несуть, 

У рідному краї і небо безкрає,

І ріки-потоки, мов струни, 

течуть,

Тут кожна травинка і кожна 

билинка

Вигойдують мрії на теплих 

вітрах.

Під вікнами мальви, в саду 

материнка,

Оспівані щедро в піснях.

(М. Бакай)



Суб’єкти іноваційної діяльності:

- учнівська рада та рада бібліотеки ;

- учні училища;

- педагогічні працівники;

- Великонизгірецька сільська рада

- телекомпанія “Вік”

- редакція газети “Трикутник”



Автори проекту: 

учнівська рада, рада 

бібліотеки,  рада музею

Основні завдання проекту: 

всебічне вивчення учнями 

свого села за різними 

джерелами: головним чином 

шляхом безпосереднього 

дослідження і 

спостереженням під 

керівництвом дорослих 

наставників



Мета: 

Зібрати та 

задокументувати 

свідчення подій, 

імена, дати, факти,  

дослідити історію 

села Великі Низгірці

Опис інновації – проект 

спрямований на 

особистісне зростання 

учнів, раціональне 

використання їх 

внутрішніх 

можливостей, 

оволодіння 

майстерністю запису 

інтерв’ю, спілкуванням, 

формування в учнів   

національної гідності, 

активної громадської 

позиції, ефективне 

використання 

інформаційних 

технологій.



Термін дії проекту: 

2015-2017рік.

Ресурсоємкість нововедень:

• фотографії мешканців 

села;

• відеокамера;

• комп’ютер з додатковими 

пристроями.



Очікувані результати: 

- виявити, зібрати, зберегти інформацію про рідне село;

- опитати старожилів села, свідків минулого;

- відтворити правдиву історичну картину життя села за 

допомогою літератури;

- вивчити звичаї та обряди; записати весільний обряд, 

обжинковий та інші;

- зафіксувати спогади односельців, зібрати фотографії, 

створити альбом;

- упорядкувати підхід до “Кринички”;

- створити електрону базу даних “Село моє для мене ти 

єдине”.



Етапи роботи:

• ознайомлення з інтерент-ресурсами з теми:

• реєстрація та створення електронної бази даних 

“Село моє для мене ти єдине”

• залучення до партнерства жителів села В. Нізгірці

• узгодження строків і ходу проведення заходів.

• презентація проведеної роботи для жителів села.



Ось послухайте легенду.

Коли це було – ніхто не знає,

Але легенда так розповідає:

Надумав Бог про всіх подбати,

Талантами людей обдарувати.

Французам дав красу та 

елегантність,

А німцям – дисципліну та 

педантність.

Любов до моря дарував англійцям.

Росії – владність,

А голландцям – квіти. 

Ну як таким дарункам не радіти!

Підвівся Бог зі свого трону,

Вдоволено поправив він корону. 

І тут побачив дівчинку в куточку,

Одягнену у вишиту сорочку.

- Чим плачеш ти?

Як звуть тебе, дитино?

Вона відповіла: «Я – Україна».

А плачу, Боже, бо не бачу меж,

Від пролитої крові і пожеж.

Чому, скажи мені, така зла доля?

В своїй землі немає правди й волі?!».

- Так он яка історія твоя!

Та тільки всі роздав таланти я –

Скоріше треба було підійти…

І тут дівчина вже хотіла йти,

Та Бог підняв правицю, зупинив.

І з дівчиною знов заговорив:

- Неоціненний скарб один я маю,

Уславить він тебе у світі, знаю.

Бери його та бережи.

Це – пісня.

Взяла дарунок, до грудей притисла,

І понесла ту пісню по межі:

«Нам, Боже, Україну збережи!».


