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МЕТА ПРОЕКТУ: 

� Знайти таланти у нашому місті, ліцеї, дати можливість розкритися їм на 

повну силу. 

� Виховання любові до рідного міста; 

� Активізація діяльності учнівського самоврядування; 

� Сприяння вихованню цілісної, духовно багатої особистості з активною 

життєвою позицією на основі вивчення  та збереження  історії, традицій 

рідного краю; 

� Збереження культурних та історичних надбань рідного міста. 

 

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: 

� Сприяти згуртуванню самоврядного колективу навколо спільно справи; 

� Стимулювати роботу учнівського самоврядування; 

� Розвивати уміння планувати свою роботу; 

� Розвивати уміння працювати колективно та індивідуально; 

� Розвивати пізнавальні інтереси, інтелектуальні і творчі здібності учнів; 

� Створення умов для розвитку та саморозвитку учнів, виховання в них 

уміння приймати самостійні рішення; 

� Формування у ліцеїстів активної життєвої позиції; 

� Навчити здобувати, систематизувати та використовувати інформацію; 

� Прищеплювати потребу з користю проводити дозвілля; 

� Посилення взаємодії між культурними об’єктами: ліцей – бібліотека; 

посилення співробітництва між учнями, батьками, учителями. 

� Розвивати вміння не тільки висловити свою точку зору, але й вислухати, 

зрозуміти іншу. 

� Розвивати дослідницькі уміння (аналіз проблемної ситуації, здійснення 

відбору необхідної   інформації,  узагальнювати, робити висновки). 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ: 

 

Справжнє покликання людини – будувати храм власного духу,  

звівши його на фундаменті Добра, Краси, Істини … 

«Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та  

ефективного управління Славутицької територіальної громади» 

 

Скільки прекрасних слів сказано про  красу нашого міста, скільки людей, що 

побували в Славутичі хоча б один раз, закохуються в нього з першого погляду.  

Ми живемо у сучасному місті і не можемо бути осторонь його проблем. 

Сьогоднішні ліцеїсти - завтра та молодь, яка буде впливати на розвиток  міста і 

всієї країни, тому ми на можемо бути байдужими до тих проблем, які є зараз у 

молоді в сучасному місті.  

Члени ліцейського парламенту «ГАРТ» поставили собі за мету до 25-річниці 

заснування міста Славутича розшукати серед жителів та гостей міста людей, які 

закохані в слово та саме місто,  які пишуть вірші  про Славутич, увіковічнюють 

рідне місто в картинах,  фотографіях. Надати можливість творчо реалізуватися 

тим, хто відчуває у собі сили, натхнення і бажання створювати поезію, твори 

мистецтва та ділитися своїми надбаннями зі своїми товаришами, а також знайти 

нових друзів. 
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ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ: 

� Збір та обробка інформації про поетів ліцею, міста; 

� Оформлення збірки віршів «Поетичний Славутич»; 

� Організація зустрічей з поетами; 

� Проведення конкурсу юних художників «Люблю тебе, мій рідний краю!»; 

� Проведення фотоконкурсу «Рідне місто через об’єктив»;  

� Створення відеофільму про Славутич «Місто моєї мрії»; 

� Випуск ліцейської газети «Голос майбутнього», буклетів про рідне місто; 

� Участь у ХХ міському фестивалі дитячої творчості «Таланти твої, 

Славутиче!» у номінації «Авторська поетично-літературна творчість»; 

� Участь у загальноміському творчому конкурсі «Є Славутич на землі …». 

 

ВИД ПРОЕКТУ: 

� За характером діяльності: пошуковий 

� За кількістю виконавців: груповий 

� За тривалістю: довгостроковий 
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ЕТАПИ  РЕАЛІЗАЦІЇ: 
 
Підготовчий (вересень 2011 р. - жовтень 2011р.): 
 

� Засідання членів учнівського парламенту “ГАРТ” щодо реалізації проекту 

корисних справ “Славутич – місто європейське”; 

� Створення ініціативної групи; 

� Обґрунтування та розвиток ідеї; 

� Обговорення шляхів вирішення пошуку необхідної інформації. 

 
Етап функціонування (листопад 2011 р. – березень 2012 р.): 
 

� Збір та обробка інформації про поетів ліцею, міста; 

� Проведення зустрічей з поетами; 

� Проведення ліцейського фотоконкурсу «Рідне місто через об’єктив»; 

� Проведення виставки-конкурсу юних художників «Люблю тебе, мій рідний 

краю!»; 

� Участь у ХХ міському фестивалі дитячої творчості «Таланти твої, 

Славутиче!» у номінації «Авторська поетично-літературна творчість»; 

� Участь у загальноміському творчому конкурсі «Є Славутич на землі …»; 

� Випуск ліцейської газети «Голос майбутнього», буклетів про рідне місто; 

� Створення відеофільмів про Славутич. 

 
Підсумковий  (квітень 2012р.) 
 

� Узагальнення матеріалів; 

� Передача збірки віршів «Поетичний Славутич» до бібліотеки ліцею, міста; 

� Виготовлення та оформлення фотоальбому «Рідне місто через об’єктив» 

� Презентація проекту на конкурсі-захисті самоврядних учнівських проектів 

корисних справ «Славутич – місто європейське»; 

� Висвітлення реалізації проекту на сайті ліцею. 
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УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриб Аліна, учениця 21 групи                          Леоненко Олександр, поет,  

                                                                              учень 32 групи  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алених Тетяна Федорівна,                                            Степаненко Іванна,  

заступник директора з виховної роботи                      учениця 11 групи 
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Прядко Марина, художник, фотограф, член Прес-центру, учениця 31 групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булгака Євгенія, фотокореспондент,          Лотоцька Валерія, фотокореспондент, 

голова Прес-центру, учениця 31 групи       член Прес-центру, учениця 31 групи 
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Сверкунова Ірина, учениця 41 групи      Рябушкіна Анастасія, учениця 42 групи, 

                                                                    голова Центру зв’язків з громадськістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Песцова Ксенія, учениця 11 групи,            Скіженок Катерина, учениця 21 групи,    

член Центру освіти та науки                      член Центру прав дитини 
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Алімова Катерина, учениця 11 групи        Єрьоміна Олександра, учениця 11 групи, 

                                                                       член Центру волонтерства 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомічев Георгій, учень 32 групи               Щеголькова Юлія, учениця 11 групи 

член Центру гри та дозвілля 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ: 
 

� Зустріч з членом Національного Союзу письменників України, поетом 

Миколою Грабовським, та українським композитором В’ячеславом 

Кукобою (Додаток 1) 

� Конкурс-виставка малюнків «Люблю тебе, мій рідний краю!» (Додаток 2) 

� Фотоконкурс та  фотоальбом «Рідне місто через об’єктив»  (Додаток 3) 

� Зустріч з відомим кобзарем-лірником, народним артистом України та 

лауреатом Шевченківської премії Василем Григоровичем Нечепою 

(Додаток 4) 

� Участь у загальноміському творчому конкурсі «Є Славутич на землі …» 

(Додаток 5)  

� Участь у ХХ міському фестивалі дитячої творчості «Таланти твої, 

Славутиче!» у номінації «Авторська поетично-літературна творчість»  

� Ліцейська газета на тему «Славутич для мене …» (Додаток 6) 

� Буклет «Зі Славутичем у нас одне серцебиття!» (Додаток 7) 

� Оформлення стенду «Славутич – місто, сприятливе для підростаючого 

покоління та дружнє до дитини»  (Додаток  8) 

� Збірка віршів «Поетичний Славутич» (Додаток 9) 

� Відеофільми про Славутич (Додаток 10, СD-диск) 
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ: 

Славутич… Русь… Україна … Ці слова з глибокою пошаною і гордістю 

промовляє кожний славутичанин. 

Я народився в невеличкому, але дуже мальовничому містечку на Поліссі – в 

Славутичі. З дитинства мене зачаровувала природа цього краю. Вже майже 16 

років я живу у цьому прекрасному місті. 

Збудований після Чорнобильської трагедії, - Славутич став "останнім 

пам’ятником Радянського Союзу". Це місто будували представники восьми 

колишніх республік, а нині самостійних держав.  Архітектура міста відображає 

національний колорит кожної з країн що його будували. Так, пройшовши містом, 

можна ніби побувати в різних країнах. 

Славутич сьогодні – це сучасне місто, яке відновлюється, будується, росте, 

розквітає. 

Його минуле незабутнє, 

Його минуле героїчне, 

Яким буде його майбутнє, 

Напевно, ще більш історичне! 

Всі ми, молоде покоління Славутича, знаємо слова із Кодексу етики, честі, 

порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької 

територіальної громади: "Усвідомимо, збагнемо, перепустимо через свою душу і 

пам’ятаймо: від кожного з нас залежить, яким бути Славутичу!!!" 

Нам розбудовувати наш красень Славутич, будувати нову Україну. І тільки 

об’єднавшись в команду однодумців та всі разом ми можемо досягти своєї мети. 

Адже "все починається, відбувається і закінчується у сфері людських стосунків." 

Наше місто чекає на нас з новим мисленням, високим рівнем професіоналізму, 

чесних і відданих патріотів. Саме такими ми йому потрібні. Наш святий обов’язок 

– зберегти квітучий Славутич і зробити його кращим! Адже «від кожного з нас 

залежить, яким бути Славутичу!» і якій бути Україні. 

Фомічев Георгій 
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Наш рідний Славутич - славне, цікаве та молоде місто. Для кожного, хто 

хоч раз був тут, воно стало рідним, бо як затишно завжди повертатись туди, де 

тебе зустрічають з радістю, привітністю та любов'ю. 

Славутич для мене - рідкий край, моя Україна, величезна та близька серцю 

Батьківщина. А ще для мене Славутич - це місто, де в будь-якому місці можна 

стати з мольбертом і намалювати гарний малюнок, гарну картину. 

Я народилася і живу в цьому затишному місті і дуже пишаюся цим.  

Прядко Марина 

 

Рідна земля, дорога серцю батьківська домівка. Які близькі нам ці слова! 

Саме з ними ми пов’язуємо поняття «мала Батьківщина». Мабуть, кожна людина 

любить землю, де вона народилася, де проходить її безтурботне дитинство, 

юність, навчання, де проживають її батьки і друзі.  

Мальовнича природа міста Славутича приваблює не лише гостей з інших 

куточків України, але й самих жителів міста, тому я взяла участь у створенні 

фотоальбому про Славутич та створенні відеофільму.  

Булгака Євгенія 

 

Славутич – місто-казка. Його краса та простота захоплюють. Маленькі 

квартали, привітні люди, барвисті клумби – все це надихає.  

Люди присвячують рідному місту вірші, пісні, малюнки, фільми. За роки 

існування Славутича їх назбиралось дуже багато, тому учні ліцею з нагоди 25-

річчя рідного міста вирішили зробити йому подарунок. Упродовж шести місяців 

активісти ліцейського парламенту «ГАРТ» зустрічалися з поетами міста, 

створювали фотоальбом, відеофільми. Результатом їхньої  плідної роботи є 

відеофільми про Славутич, збірка віршів «Поетичний Славутич» та ще багато 

різноманітної цікавої та корисної інформації. 

Рябушкіна Анастасія 
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ВИСНОВОК 
 

Життя ліцеїстів стрімке і натхненне, 

Веде нас вперед до вершин майбуття. 

Ми прагнемо стати надією міста, 

Ми славнії діти його – ти і я! 

У результаті роботи  на проектом «Славутич» підвищилась громадянська 

активність учнів, інтерес до літературної та творчої спадщини свого міста.  

У ході проектної діяльності ліцеїсти навчилися планувати свою роботу, 

заздалегідь прогнозуючи її результати; використовувати різноманітні джерела 

інформації; приймати рішення; встановлювати соціальні контакти, розподіляти 

обов’язки, взаємодіяти; створювати реальний „кінцевий продукт”; презентувати 

результати перед аудиторією; оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів. 

Відбулась творча зустріч ліцеїстів з членом Національного Союзу 

письменників України, поетом Миколою Грабовським, та українським 

композитором В’ячеславом Кукобою. 

Організовано зустріч ліцеїстів з відомим кобзарем-лірником, народним 

артистом України та лауреатом Шевченківської премії Василем Григоровичем 

Нечепою, під час якої ліцеїсти мали можливість познайомитись з унікальним 

співаком-музикантом, нині єдиним представником старосвітської  чернігівської 

кобзарської школи, та мали нагоду почути  декілька дум, народних пісень та 

пісень сучасних авторів у супроводі старосвітської діатонічної кобзи та 

хроматичної ліри.  

Ліцеїсти, вірші яких увійшли до збірки «Поетичний Славутич», взяли участь 

у ХХ загальноміському фестивалі дитячої творчості «Таланти твої, Славутиче!» 

Леоненко Олександр, учень 31 групи зі своїм віршем «Славутич – душа моя», та 

Головач Альона, учениця 41 групи з віршами  «Маленьке місто», «Моє містечко» 

стали дипломантами  фестивалю у номінації «Авторська поетично-літературна 

творчість» на тему «Славутич – найкраще місто на землі». 

Випустили буклет «Зі Славутичем у нас одне серцебиття!», який зайняв ІІ 

місце у міському конкурсі буклетів. 
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До бібліотеки ліцею передали збірку віршів «Поетичний Славутич», над 

якою працювали ліцеїсти: Лотоцька В., Скіженок К., Гриб А., Рябушкіна А., 

Леоненко О., Степаненко І., Головач А., Сверкунова І. 

До збірки увійшли вірші жителів: Микитенко І.В., Коваленко Г.М., Савченко 

С.Ю., Василевської Л.М., Скіженок С.М.; гостей: Сверкунової А.; Алієва Т.; 

ліцеїстів: Головач А., Леоненко О. 

Провели ліцейський конкурс художників «Люблю тебе, мій рідний краю!» 

(найулюбленіші місця рідного міста).  

Проведено фотоконкурс «Рідне місто через об’єктив», оформлено поетичний 

фотоальбом, у якому відображено «Краєвиди Славутича» (фото мальовничих 

куточків міста), та «Візитна картка міста» (туристично-привабливі об’єкти, місця 

відпочинку, які, на думку авторів, найбільшою мірою презентують місто 

Славутич). В оформленні альбому використані вірші поетів-славутичан,  ліцеїстів. 

Альбом налічує 87 фотографій.  

Створили шість відеофільмів про Славутич:  

� «Ми діти твої, Славутич!» (Єрьоміна О., Рябушкіна А.); 

� «Славутич мій – моя краса!» (Булгака Є., Алених Т.Ф.);  

� «Сімейна реліквія моєї родини – фотоапарат «Зеніт 3» (відеоряд фотографій  

        початку будівництва міста Славутича; Алімова К., Алених Т.Ф.); 

� «Нехай це місто з сумним початком…» (Єрьоміна О., Щеголькова Ю.); 

� «Славутич - місто дружнє до дитини» (Лотоцька В.); 

�  «Мій дім - Славутич» (Булгака Є.). 

Ці надзвичайно цікаві мальовничо-привабливі відео-візерунки можуть 

повноцінно презентувати прекрасне місто Славутич його гостям та бути 

використані у проведенні виховних справ.  

Випустили газету на тему «Славутич для мене …» 

Оформили стенд «Славутич – місто сприятливе для підростаючого покоління 

та дружнє до дитини» на основі фотографій ліцеїстів. 

Вибороли почесне І місце у загальноміському творчому конкурсі «Є 

Славутич на землі …», під час якого Фомічев Георгій декламував вірш «Тобі, 

Славутиче, чверть століття!» Коваленко Г.М., який увійшов до збірки «Поетичний 
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Славутич»; Алімова Катерина продемонструвала сімейну реліквію: фотоапарат 

«Зеніт 3», яким було зафіксовано майже весь процес будівництва міста 

Славутича, представлено відеофільм Булгаки Євгенії «Славутич мій – моя 

краса!», Прядко Марина підготувала та захистила малюнок «Славутич – місто 

світлих кольорів!» 

Основну мету досягнуто – ліцеїсти відчувають свою значущість, зайняті 

спільною реальною корисною справою. Вони є особистостями з активною 

життєвою позицією. Проект допоміг побачити учням своє місто з естетичної 

точки зору, зрозуміти своє місце і свій вплив на життя міста, життя його 

мешканців.  
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