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Зміст

• Підготовчий етап:

а) Вибір теми, осмислення її;

б) Визначення місця проживання учасників бойових дій в  Афганістані;

в) Обговорення методів нашого дослідження;

г) Узагальнення.

• Основи виконання проекту:

а) Робота з текстовими документами;

б) Робота зі спогадами та перепискою;

в) Узагальнення.

• Результати проекту:

а) Оформлення результатів дослідження, опис продукту дослідження;

б) Оприлюднення результатів роботи над проектом.



Підготовчий етап

Ми, команда Роганської гімназії на чолі з консультантом Гливчак Надією Ігнатівною 

вибрали тему Афганської війни з метою:

• дослідити шлях учасників воєнного конфлікту 1979-1989 рр., проживаючих в ОТГ 

Рогань Харківського району Харківської області;

• переосмислити тоталітарну політику СРСР, націлену на пригнічення сусідніх країн 

та особистих республік;

• Пробудити почуття патріотизму та свідомості в молодих громадян України.

Власне ОТГ Рогань наша команда вибрала заради дослідження історії власної малої 

батьківщини.

Під час підготовчого етапу ми створили базис, на основі якого буде побудована уся 

подальша робота. А саме:

• наша команда обрала тему проекту "Переосмислення радянського минулого";

• ми визначили чіткі фізичні кордони місця нашої роботи, а саме ОТГ Рогань;

• скористалися архівом заради подальшого розуміння теми;

• побудували деякі концепції, які в подальшому ляжуть в основу роботи.



Основи виконання проекту 

Команда провела велику роботу з інтернет ресурсами, друкованими медіа та 

документами. У числі вивченого матеріалу посилання та примітки з Вікіпедії, газетні 

вирізки, оприлюднені переписки та накази часів довоєнних та, власне, воєнних.

Учасник команди Казаков Євген Олександрович, учень десятого класу, провів власне 

дослідження, в ході якого взяв інтерв'ю у безпосередньо учасників бойових дій, 

проживаючих у селищах Рогань та Докучаєвське. Було взято, перекладено та 

відредаговано три інтерв'ю. Військовослужбовці, на спогадах яких базується робота:

• Нечитайло Олексій Іванович - прапорщик;

• Терентьєв Володимир Миколайович - полковник;

• Усачов Костянтин Іванович - рядовий.

Наша команда задала декілька запитань випадково вибраним представникам 

молоді. Результати соціального опитування ви зможете побачити у розділі «Висновки» 

у роботі «Прихована війна ».

За час етапу "Основи виконання проекту" наша команда змогла знайти усі необхідні 

для подальшої роботи матеріали.



Результати проекту

Результатами роботи за два етапи підготовки став проект, текстова робота 

"Прихована війна", яка містить у собі розповідь про історичні події в Афганістані та 

СРСР в 1979-1989 роках, аналітику та осмислення цих подій, обґрунтування своїх 

думок та висновків словами учасників бойових дій, оцінка впливу її на молоде 

покоління, що базується на опитуванні, проведеному командою. 

Оприлюднення результатів роботи:

• Оцінка проекту на київському конкурсі  «(Переосмислення радянського 

минулого»;

• Оприлюднення роботи на зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій в 

Афганістані;

• На учнівській конференції у квітні 2020-го року;

• На обласній конференції «Дзвони перемоги», травень 2020-го року. 





Дякуємо за увагу!!!


