
«Формування громадянської свідомості здобувачів освіти  

як компонент всебічного розвитку учнівської молоді» 
Освітній проєкт 

 

Напрямок реалізації проєкту (освітні галузі): 

Суспільствознавство, історія, правознавство, громадянська освіта, українознавство, духовно-моральне виховання 

 

Мета проєкту: 

Створення єдиного інформаційного середовища для популяризації та розвитку громадянської освіти, соціальних та 

культурних  компетентностей, формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної 

громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, підвищення якості знань 

здобувачів освіти та розвиток фахових компетентностей педагогічних працівників. 

 

Завдання проєкту: 

✓ формування громадянської, соціальної та культурної компетентностей, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини;  

✓ розвиток спроможності здобувачів освіти вміння діяти як відповідальний громадянин та брати повноцінну участь у 

громадському та суспільному житті, зокрема школи та класу, спираючись на розуміння соціальних, економічних і політичних 

понять та сталого розвитку,; 

✓ формування критичного оцінювання основних подій національної, європейської та світової історії, а також поваги до 

прав людини та верховенства права, цінування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина 

України; 

✓ розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 

✓ практичне застосування громадянської освіти на теренах громад. 

 

Актуальність проєкту: 

Важливість громадянської освіти зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком 

спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, 

економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування 

громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних 

можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального 

партнерства.  



Відтак одним із основних соціальних замовлень для системи освіти - є формування й розвиток здатності здобувачів освіти, 

а заразом, і педагогічних працівників, до життя й діяльності в правовій демократичній державі.  

Крім того, громадянські компетентності можуть допомогти у сфері вирішенні проблем соціального спрямування. 

 

Цільова аудиторія (учасники) проєкту: 

Вчителі історії, правознавства, громадянської освіти, суспільствознавства, українознавства, курсів духовно-морального 

спрямування, здобувачі освіти закладів освіти Новоселицької, Боянської та Мамалигівської територіальних громад. 

 

 Тривалість проєкту: 

2021/2022 навчальний рік. 

 

 Шляхи реалізації проєкту: 

Що? Коли? Хто? 
Індикатори 

успішної реалізації 

Створення єдиного інформаційного середовища для педагогічних 

працівників з метою налагодження активної співпраці та обміну 

досвідом 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

мережа Viber-

спільнот, форум на 

сайті КУ «ЦПРПП» 

Створення онлайн-бази педагогічних знахідок вчителів громад з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 
база ППД на сайті 

КУ «ЦПРПП» 

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти 

шляхом проведення наукових, інструктивно-методичних, 

консультативних заходів 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах відділу освіти 

та КУ «ЦПРПП» 

Налагодження активної співпраці із Молодіжною радою 

Новоселицької територіальної громади 
з 01.09.2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти, 

Молодіжна 

рада ТГ 

організація та 

проведення спільних 

заходів, публікації у 

ЗМІ, на сайтах 

відділу освіти та КУ 

«ЦПРПП» 

Активізація діяльності шкільних музеїв з 01.09.2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 



Визначення соціальних проблем населених пунктів шляхом 

спостереження та опитування, під час проведення навчальних 

занять та практичних робіт, екскурсій, навчальної практики 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Започаткування та реалізація шкільних/класних громадянських, 

соціальних та культурних проєктів, спрямованих на вирішення 

визначених соціокультурних проблем населених пунктів 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Проведення в закладах освіти тижнів/декад з навчальних 

предметів суспільствознавчої галузі із акцентуванням уваги 

здобувачів освіти на ролі громадянської освіти 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Залучення здобувачів освіти до участі в різноманітних 

предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях та фестивалях 

суспільствознавчого спрямування 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та проведення соціальних акцій, громадсько активних 

заходів 

березень-травень 

2022 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та проведення просвітницьких заходів до визначних 

дат, державних свят 

протягом 

навчального року 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

 

Очікувані результати проєкту: 

Критерії Індикатори 

Підвищення рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти з 

предметів суспільствознавчої галузі 

Покращення результативності здобувачів освіти під час 

ЗНО, ДПА, предметних олімпіад, змагань, конкурсів 

Вдосконалення фахових компетентностей педагогічних 

працівників закладів освіти 

Успішна атестація педагогів, активізація науково-

методичної роботи вчителів 

Підвищення громадянської свідомості жителів населених пунктів 

громад 

Залучення жителів населених пунктів громад до вирішення 

актуальних соціальних проблем 

 


