
Ми – громадяни 

України 

Реалізація 
дослідницького проекту  

з виховної роботи  
Бережинської 

загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів 

Кіровоградського району  
Кіровоградської області 



• Учасники розробки проекту : 

 

• Буртак К.В. – директор Бережинської 
загальноосвітньої школи І- ІІІ ст.,вчитель вищої 
кваліфікаційної категорії, старший учитель 

 

• Ентова К.В. – заступник директора з виховної роботи 
Бережинської загальноосвітньої школи   І-ІІІ ст., 
вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший 
учитель. 

Діти є громадянами не тільки 

нинішнього, а й майбутнього 

суспільства  
Парламентська асамблея Ради Європи  

«Про європейську стратегію стосовно 

дітей» 

 



Мета і завдання 

громадянського виховання  
Мета і завдання громадянського виховання 

визначені у «Концепції громадянського виховання 
особистості в умовах розвитку української 

державності»: 
- сформувати свідомого громадянина, патріота, 
професіонала, тобто людину, якій притаманні 
особистісні якості й риси характеру, світогляд і спосіб 
мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані 
на саморозвиток та розвиток демократичного 
громадянського суспільства в Україні; 
- надання можливості учням усвідомити, що їхня  
доля - у їхніх руках, адже людина з яскраво 
вираженою громадянською позицією менше 
припускатиметься в житті помилок, оскільки матиме 
до них вироблений імунітет.  



Структура громадянської освіти і виховання школи 

Громадянська  

освіта 

Громадянське 

 виховання 

с/к  

“Права людини” Практичне право 

Суспільство  

і людина 

Предмети 

гуманітарного 

 циклу 

Правові дебати,  

рольові ігри 

та інше 

Батьківський 

 педвсеобуч 

Музей 

 школи 

Товариство 

добрих  

справ 

Спортивні 

гуртки, секції 

Дитяча організація  

“Червона  

Калина” 

Навчально- 

пізнавальні  

екскурсії 

Інформаційно- 

методичний  

центр 

Центр  

виховної  

роботи 

Психолого- 

педагогічний 

семінар 

класних 

керівників 



Фестиваль позакласних заходів  

“Ми – цвіт нації, майбутнє України” 



Виховання 

дитини -

найважливіший 

громадянський 

обов'язок 
В. Сухомлинський 



Герб школи 

• Книга у центрі герба є 
символом навчання і знань 

• Сонце над нею – світло, яке 
вносить знання в наше 
життя. 

• Дзвінок відображає 
вирування шкільного життя. 

• Пшеничні колоски є 
символом хліборобського 
краю. 

• Калина і барвінок – рослини -  
символи України, а також 
символи піонерської 
організації школи. 

 



Вихованець стає громадянином тільки 

тоді, коли він живе долею Вітчизни 

В. О. Сухомлинський 



Формує  

національну  

свідомість 

 

Виробляє  

 активну  

життєву  

позицію 

 

Шанує  

культурну 

 спадщину  

народу 

Здобуває  

художньо –  

естетичну 

освіченість 

Розвиває 

здібності,  

таланти 

Особистість 

громадянина  

Володіє 

 мовною  

культурою 





 

Директор школи Педагогічна 

рада 

Батьківський 

комітет 

Заступник 

директора школи з 

виховної роботи 

Педагог - 

організатор 

Президент школи 
Учнівський парламент 

(президенти 5 – 11 класів) 

Комісія 

дисципліни, 

порядку та 

навчання 

Комісія з 

туризму, спорту 

та охорони 

здоров„я 

Культурно-

масова 

комісія 

Інформаційна 

комісія 

Фінансово – 

господарська 

комісія 




