
«Знаємо та реалізуємо свої права» 

 

І. Теоретична частина 

1.1. Паспорт проекту 

АВТОР ПРОЕКТУ: 

Прізвище, ім’я, по батькові авторів: вчитель історії та правознавства 

Самофалова І.Л., Павлова О.І, педагог-організатор 

Назва навчального закладу: комунальний заклад «Харківська спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» 

ОПИС ПРОЕКТУ: 

Назва проекту: «Знаємо та реалізуємо свої права» 

Актуальність теми: з кожним роком посилюється увага суспільства до 

дитини як до особистості, яка наділена певними правами. Багато великих 

прогресивних змін в суспільстві, соціальні, політичні, економічні дослідження 

передбачають переоцінку ролі дитини в ньому. Сучасному суспільству 

потрібні соціально зрілі, свободні особистості. Серед найактуальніших 

проблем сьогодення є обізнаність учнями своїх прав та обов’язків, навчання 

учнів виконанню та захисту своїх прав. 

Патріотичні почуття закладаються в процесі життя і буття людини, що 

знаходиться у рамках конкретного соціокультурного середовища. Люди з 

моменту народження інстинктивно, природно і непомітно звикають до 

середовища, що оточує їх, природи і культури своєї країни, до побуту свого 

народу. Тому базою формування патріотизму є глибинні почуття любові і 

прихильності до своєї культури і свого народу, до своєї землі, які 

сприймаються в якості рідного, природного та звичного місця існування 

людини. Це патріотичне виховання в широкому сенсі цього слова. 

Тип проекту: 

За кінцевим результатом: дослідницький 

За змістом: предметний 



За кількістю учасників: груповий 

За тривалістю: довгостроковий 

Учасники проекту: учні, вчителі комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської 

області» 

Короткий опис: 

Проект «Знаємо та реалізуємо свої права» містить соціологічне опитування 

серед учнів 5, 9,10, 11 класів на  тему: «Чи знаєте ви свої права та обов’язки?», 

виготовлення книжок «Мої права та обов’язки», проведення циклу лекцій 

лідерами учнівського самоврядування  та бесід на теми « Мої права», «Мої 

обов’язки», «Кримінальна та адміністративна відповідальність підлітків» 

Мета проекту: сприяти формуванню правової свідомості учнів, розвивати 

ініціативу і творчість школярів через організацію соціально значимій 

діяльності направленій на вивчення та виконання своїх прав та обов’язків як 

громадян України; розширення правової бази  учнів; вирішення конфліктних 

ситуацій в школі; підвищення рівня правової освіти дітей; обізнаність всіх 

дітей школи своїми правами відповідно до Конвенції ООН. 

Завдання. 

1. Вивчити міжнародні та українські законодавчі акти, які захищають права 

та свободу  учнів. 

2. Сприяння підвищенню рівня обізнаності підлітків щодо прав дитини, 

гарантованих Конвенцією ООН про права дитини та національним 

законодавством; навчання учнівської молоді механізмів захисту своїх 

прав.  

     3. Провести соціологічне дослідження щодо обізнаності учні школи зі 

своїми правами та обов’язками, Статутом школи. 

Прогнозований результат. 

1. Провести соціологічне дослідження на тему: «Знаємо та реалізуємо свої 

права». 

2. Виготовлення на уроках трудового навчання книжок «Мої права та 

обов’язки» 

2. Оволодіння учнями школи вмінням практичним застосуванням правових 



знань 

3. Формування в кожного учня громадсько-патрітичної позиції, поваги до прав 

та свободи людини, толерантне відношення до оточуючих. 

 

Шляхи реалізації проекту. 

1. Визначення теми проекту, цілей та завдань; пошук необхідної інформації, 

складання плану реалізації. 

2. Збір, аналіз та систематизація інформації з питань проблеми, що 

досліджується; оформлення соціологічного опитування. 

3. Оформлення проекту. 

 

 


