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ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ  

  На виконання постанови Кабінету 

Міністрів України № 1697 від 15 вересня 

1999 р. “Про затвердження Національної 

програми патріотичного виховання 

населення, формування здорового способу 

життя, розвитку духовності та зміцнення 

моральних засад суспільства” у 2000 р. 

була розроблена Концепція громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку 

української державності 



СУТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

         ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ  

• формування громадянськості як інтегрованої 

якості особистості, що дає людині можливість 

відчувати себе морально, соціально і юридично 

дієздатною та захищеною; 

• педагогічний процес становлення свідомого, 

відповідального і компетентного громадянина-

патріота, спрямований на саморозвиток і 

розбудову демократичного громадянського 

суспільства; 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit


              МЕТА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ  

• Формування свідомого громадянина, 

патріота, професіонала, тобто людини з 

притаманними особистісними якостями 

й рисами характеру, світоглядом і 

способом мислення, почуттями, 

вчинками та поведінкою, спрямованими 

на саморозвиток та розвиток 

демократичного громадянського 

суспільства в Україні  



Громадянське виховання, 

поєднуючи 

суспільну і приватну сфери, 

 

п о к л и к а н е 

виховувати особистість 

чутливою до свого оточення, 

залучати її до суспільного життя, 

у якому права людини є визначальними. 

 

 
 

  



Виховання громадянина 

має бути спрямованим на: 

• розвиток правосвідомості, 

• розвиток гуманістичної моральності, 

• національної самосвідомості, 

• політичної культури, 

• виховання ціннісного ставлення до природи і 

праці,  

• виховання культури міжетнічних стосунків  

• виховання культури поведінки особистості. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B0&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B0&action=edit
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit


Головним результатом громадянського 

виховання повинна стати 

громадянська зрілість особистості, 

що складається  

із практичних  

навичок  

участі  

в суспільному  

житті  

рівня  

розвитку  

громадянських  

якостей  

особистості  

1 2 



ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 

• Розвиток патріотизму; 

• Розвиток національної самосвідомості громадян; 

• Формування культури міжетнічних відносин; 

• Розвиток планетарної свідомості; 

• Розвиток правосвідомості; 

• Розвиток політичної культури; 

• Виховання дбайливого ставлення до природи; 

• Формування моральності та культури поведінки 
особистості; 

• Розвиток мотивації до праці 



СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ 

 ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ  

У ЛЕБЕДИНСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І –ІІІ ступенів № 5 

 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНОЇ ШКОЛИ 

НА ЗАСАДАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ,  

ПАРТНЕРСТВА, ВОЛОНТЕРСТВА 

 



Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин 

Моя 

родина 

Моя  

школа 

Моє 

місто 

Моя  

держава 

Національне, громадянське, екологічне, патріотичне, правове, 

родинно-сімейне виховання 

Організаційні форми виховання 

Діяльнісно-

практичні, 

групові 

Інтегративні Наочні Інформаційно-

масові 

Індивідуальні 



Структура громадянського виховання учнів 

Лебединської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 

Директор школи 
Педагогічні ради, 

наради при директорі 

Громадянське виховання 

Заступник директора 

з виховної роботи 

Громадянська освіта 

Шкільний музей (проекти) 

Патріотичне виховання (план) 

Робота з батьками 

Учнівське самоврядування 

(програма) 

Спортивні гуртки, секції 

Психолого-

педагогічний семінар 

для класних 

керівників міста 

М/О класних 

керівників 

Курс за 

вибором 

Предмети 

гуманітарного 

циклу 



Метод 
постановки 
проблеми 

Метод 
дослідження  
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Обласний конкурс на кращу організацію процесу 

патріотичного виховання    ( ІІ місце) 

 



ІННОВАЦІЙНЕ ДЕРЕВО (ПРОЕКТУВАННЯ) 

Рейтингове  
оцінювання 

Презентація 
проектів  

Портфоліо 

Проектна 
діяльність 

Інтерактивні 
форми 

Нові форми 

проведення 

шкільних 

заходів 

Від ідеї до практики  





            Програма обміну лідерами “FLEX” 



Шкільний веб - сайт  

 як засіб спілкування зі світом  



ВОЛОНТЕРСТВО 

 











 

Міський фестиваль – конкурс  

“Молодь обирає здоров’я” 

ІІ місце-команда, ІІ місце – плакат 

 



Обласний етап Всеукраїнського фестивалю – конкурсу КВН 

– ЮІР ( ІІІ місце) 



ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ЦЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ! 

Учнівське самоврядування 

Учнівські  

збори 

Учкоми 

Батьківське  

самоврядування 

Батьківські  

загальні збори 

Батьківські  

комітети 

Педрада 

Педагогічне  

самоврядування 

Рада школи 

Шкільне самоврядування 

Учні Батьки Вчителі 



Свято “Я-громадянин 

України” 







Музей історії школи як один із напрямків 

громадянського  виховання 



Конкурс творчих проектів «Якби мером був я» 



Екологічне виховання 



Ми подорожуємо  



СХЕМА  

ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 







             Концептуальна модель особистості громадянина  

 

Національна 

свідомість 

Особистість  

громадянина 

Громадянські 

цінності 

Світоглядні  

цінності 

Екологічні 

цінності 

Родинні 

цінності 

Естетичні  

цінності 

Інтелектуальні 

цінності 

Валеологічні 

цінності 

Моральні 

цінності 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


