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«Ми-діти України» 

І. Теоретична частина 

1.1. Паспорт проекту 

АВТОР ПРОЕКТУ: 

Прізвище, ім’я, по батькові авторів: Слізченко Ірина Миколаївна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Павлова Ольга Ігорівна, педагог-

організатор  

Назва навчального закладу: комунальний заклад «Харківська спеціалізована 

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

ОПИС ПРОЕКТУ: 

Назва проекту: «Ми-діти України» 

Актуальність теми: Громадянсько-патріотичне виховання займає провідну 

роль у вихованні молодого покоління.  Процес державотворення, національно-

культурне відродження, оновлення і переосмислення життя в Україні 

вимагають нового бачення громадянського виховання учнівської молоді. Одна 

з головних задач при вихованні підростаючого покоління-формування 

справжнього громадянина, патріота. 

 

Тип проекту: 

За кінцевим результатом: дослідницький 

За змістом: надпредметний 

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» 

 

Мета проекту:  

 поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, 

культури народу, його традицій; 

 формувати повагу до Конституції, законів своєї держави, потребу в їх 

дотриманні, високий рівень національної, правової свідомості і 

самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності  

 працювати в ім’я розквіту України, захищати її прагнення до інтеграції у 

світове європейське співтовариство, усвідомлення необхідності 

досконалого знання державної мови; 

 розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, 

розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти 
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учнів, 

 виховувати високі моральні якості особистості; 

 стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, прагнення до 

самовираження, самореалізації та самоствердження. 

Завдання: 

 створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації 

шкільного життя, саморозвитку, самовираження і самореалізації; 

 перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір 

самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею 

індивідуального досвіду, само творчості і посильної участі у творенні 

світу свого життя; 

 побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським 

цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є само 

розвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської вихованості; 

 виявлення рівня сформованості в учнів патріотичних і громадянських 

якостей; 

 розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери 

особистості; 

 використання інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої діяльності 

учнів; 

 гармонізація сімейно-шкільного виховання; 

 впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності; 

 науково-методичне забезпечення виховного процесу. 

Прогнозований результат. 

Головне завдання - виховання громадянина-патріота, готовності стати на 

захист Батьківщини, формування в учнів патріотичних і громадянських 

якостей; розкриття особистісного "Я" в учнівському колективі, сприяння 

формуванню і згуртуванню класного колективу, використовуючи методи 

товариської виховної турботи.  

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. 
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ФОТОЗВІТ 

Українська символіка в шкільних кабінетах 

 

 

 

Спортивно-патріотичне свято 
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Проведення уроків мужності 
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