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•   Указ Президента України від 08. 12. 2008  № 1149/2008 «Про Всеукраїнський 
тиждень права».  

•  Розпорядження Кабінету міністрів України  від 10 .09. 2014 № 815-р «Про 
затвердження плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня 
права». 

• Загальна декларація  прав людини, прийнята 10 грудня 1948 року Генеральною 
асамблеєю ООН. 

• Лист МОН України від 28.10. 2014№ 1/9- 557 «Методичні рекомендації щодо 
взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими 
органами і службами щодо захисту прав дітей». 

• Конвенція ООН про права дитини 1989 року підписана Україною 14. 02. 1990 , 
ратифікована Україною 28.02. 1991, вступила в дію для України 27.09. 1991. 

• План заходів Київської міської державної адміністрації з проведення 
Всеукраїнського тижня права  в місті Києві у 2014 році. 

 

 



                  Завдання правової освіти і 

                   виховання  дошкільнят: 

• -  виховання любові до України; 

• -  поваги до державної та рідної мови; 

•  -  шанобливого ставлення до родини; 

•  -  поваги до народних традицій і звичаїв, національних                            
цінностей українського народу; 

• -  свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 

• -  формування особистості дитини; 

• -  набуття соціального досвіду; 

• -  розвиток творчих здібностей дитини. 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Принципи організації роботи з 
дітьми дошкільного віку 

Інтеграція різних 
видів дитячої 

діяльності 

Формування у 
дошкільників уміння 

активно застосовувати 
в практичному житті 

набуті знання 

Враховувати дозування і 
співвідношення 

інформації щодо 
самостійної практичної 
роботи дітей на ігрових 

принципах 



Активізація 
особистого 

досвіду дітей 

Цілеспрямоване 
використання 

народознавчого 
матеріалу та 

художніх творів 

Поступове 
підведення до 

самостійних 
висновків та 
узагальнень 



Форми роботи з дошкільниками з 
правового виховання 

Комплексні та 
інтегровані заняття  

Трудова 
діяльність і різні 

види ігор 

Вирішення 
проблемних завдань 

та ситуацій 

Спостереження та 
екскурсії 

театралізована 
діяльність 



Реалізація завдань правового 

виховання 

Базовий компонент дошкільної освіти  

Освітня лінія «Дитина в соціумі»  

«Формування у дітей соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі 
людських взаємин, готовності співпереживати  та співчувати іншим. …Взаємодія з 
іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що 

вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами 
суспільства» 

Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»  

Розділ «Дитина в довкіллі» 

«Родина. Культура родинних стосунків. Люди», «Я-сам», «Мій 
рідний край», «Фольклорні символи»   

 

 

 



 

   
 

№№  41,  158,  196,  253, 
198,  439,  513,  726,  734 



 
Початкова освіта 

Завдання правового навчання та виховання молодших школярів 

 -  оволодіння  моделями поведінки, які відповідають чинному 
законодавству України; 

 - формування  життєвих, соціальних громадянських компетенцій 
та найважливіших людських чеснот;  

 - виховання гуманної соціально – активної  особистості, здатної 
розуміти значення життя, як найвищої цінності; 

- розвиток навичок взаємодії у суспільстві через активне 
спілкування; 

- формування основ споживчої культури. 
 

 



 
Реалізація завдань правового навчання та виховання молодших 

школярів 

 
 

 

Державний стандарт початкової 
загальної освіти (навчальний 

предмет «Я у світі») 

Виховні позакласні  та позашкільні 
заходи 

Співпраця з батьківським 
колективом 

Співпраця з громадськістю 

Курси за вибором варіативної складової 
навчального плану («Азбука споживача», 

«Основи споживчих знань») 



 
Основна школа 

      Метою правового навчання в основній школі є створення умов 
для розвитку особистості громадянина України. 

Завдання правового навчання та виховання в основній школі: 

 - формування в учнів цілісної системи вмінь і навичок дослідження суспільних 
проблем; 

- формування в учнів активної громадянської позиції, загальнолюдських 
моральних якостей, правової та економічної культури, мотивації до 
соціальної активності; 

-  формування умінь аналізувати та оцінювати суспільні явищ, процесів у 
державі та світі. 

 



 
Реалізація завдань правового навчання та виховання учнів основної 

школи 

 

 
Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство») 

Факультативи («Вчимося бути громадянами», 
«Живи за правилами», «Настав час вибору»,  

«Самопізнання та соціалізація підлітка» ) 

Виховні позакласні  та позашкільні 
заходи 

Співпраця з громадськістю та 
батьківським колективом 

Курси за вибором варіативної складової 
навчального плану («Основи податкових 

знань», «Основи споживчих знань») 



 
Старша школа 

Завдання правового навчання та виховання в старшій школі 
 Метою правового навчання в старшій школі є створення умов для розвитку 
особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, 
члена світової спільноти. 

Завдання правового навчання та виховання в старшій школі 

- формування в учнів цілісної системи вмінь і навичок дослідження суспільних 
проблем, пропонувати способи їх розв’язання; 

- формування в учнів активної громадянської позиції, загальнолюдських моральних 
якостей, правової та економічної культури, мотивації до соціальної активності; 

- розвивати в учнів здатність до самостійного пошуку  інформації про життя 
суспільства і людини в ньому; 

- формування умінь аналізувати та оцінювати суспільні явищ, процесів у державі 
та світі. 

 



 
Реалізація завдань правового навчання та виховання учнів старшої 

школи 

 

 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 
(освітня галузь «Суспільствознавство»  навчальний предмет 

«Правознавство» ) 

Факультативи «Громадянська освіта», 
«Конституційне право», «Основи 

демократії», «Настав час вибору») 

Виховні позакласні  та 
позашкільні заходи 

Профільні класи 

(ліцеї: №21, № 227,  школа№ 236, ) 

Співпраця з громадськістю та 
батьківським колективом 

Курси за вибором варіативної складової 
навчального плану («Основи податкових 

знань», «Права людини» «Світ 
юридичної професії») 



 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ІІ (районний) етап 
ІІІ (міський) 

 етап 

ІІ  

(районний) 

 етап 

ІІІ 

 (міський) 

 етап 

ІІ 

(районний) 

 етап 

ІІІ 

 (міський) 

етап 

42 

11 

(№№ 112,130, 

179, 241) 

45 

12 

(№№ 112, 179, 220, 

227, 241) 

51 

  

16 

(№№ 112, 130, 179, 

227, 241, Гранд) 

  

Сікорська Валерія, випускниця  2013 року спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

№ 112 імені Т. Шевченка посіла  ІІІ місце у Всеукраїнському етапі олімпіади з правознавства і стала стипендіатом  

Президента України. 



 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

І  (районний) 

етап 

учасників/ 

переможців 

ІІ 

(міський) 

 етап 

учасників/ 

переможців, 

навчальні 

заклади 

І 

(районний) 

 етап 

учасників/ 

переможців 

ІІ 

(міський) 

 етап, 

учасників/ 

переможців, 

навчальні 

заклади 

І  (районний) 

 етап, 

учасників/ 

переможців 

ІІ 

(міський) 

етап, 

учасників/ 

переможців, 

навчальні 

заклади 

50/22 

28/7 

(№№108, 130, 

241)  

  

61/33 

34/11 

(№№21, 59, 112, 

179, 241, 286) 

62/39 

26/18 

(№№15, 36, 59, 

112, 130, 179,  

220, 241, 286) 



     Загальноосвітні навчальні заклади Голосіївського району – 
постійні учасники і переможці міського огляду-конкурсу на 
кращу організацію правової освіти і виховання 
 

• 2011 рік - ІІ місце -  спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  з 
                    поглибленим вивченням іноземних 
                    мов  № 112 імені Т. Шевченка; 

  

• 2012 рік - ІІ місце -        ліцей «Голосіївський» № 241; 

  

• 2013 рік - ІІ місце -       школа І-ІІІ ступенів № 236; 

  

• 2014 рік - учасник          -       ліцей № 227 імені М. М. Громова 

 



 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва 

 

• І. «Мир і права людини» 

• Участь у проекті «Греція – колиска європейської 
культури»; 

• Інтерактивні рольові ігри «Портрети», «Вибори 
президента»,  «Мої права»; 

• Участь у міжнародному семінарі «Сприяння 
волонтерському руху»; 

• Учасники молодіжного форуму «Демократія і 
права людини». 

• ІІ. Вивчення світових проблем 

• Участь у проектах: 

•  «Кольори дитячих мрій», «Голуб миру», «Малим 
річкам – велику воду»; 

• Проведення рольової гри «Міжнародний конгрес 
юних послів миру»; 

• Тренінги, квести на правову тематику та інші 
міжнародні проблеми. 

 

 

• ІІІ. Освіта для стійкого розвитку 

• В навчальному закладі навчаються діти 37 
національностей, для яких створені всі умови для 
рівноправного отримання освіти незалежно від 
віросповідань та національності.  

• Участь в загальноміській програмі «Київ – місто 
людей». 

• IV. Інші країни і культури 

• Організація і проведення інтеграційного 
фестивалю «Сонячні барви»; 

• Проведення та участь у відео конференціях «Ні – 
геноциду», «Всі ми діти твої, Україно»; 

• Організація роботи євроклубу «Співдружність» та 
«Арарат»; 

• Співпраця з міжнародними організаціями:  

• громадська організація «Мами 86»,  з 
міжнародним центром Вергенлайну (Норвегія), 
спілкою миротворців України, з представництвом 
ООН в Україні. 

 



Районні методичні об’єднання педагогічних працівників 

Вчителі правознавства 

Семінари керівників 
шкільних методичних 

об’єднань  вчителів 
правознавства 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

району 

Класні керівники 

Семінари керівників 
шкільних методичних 

об’єднань класних 
керівників 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

району 

Педагоги організатори 

. Семінари  педагогів – 
організаторів 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

району 



              

• Круглий стіл «Про проведення у 2014 р. Всеукраїнського тижня 
права» 

• «Вереснева  студія» вчителів правознавства на тему: «Особливості 
вивчення правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах» ( з 
фрагментами відеоуроку,  який було проведено у формі судового 
засідання на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

• Семінар на тему: «Створення моделі уроку в умовах інформаційного 
суспільства». 

• Презентація фільму «Досвід роботи з правової освіти та виховання в 
ЗНЗ № 236». 

 

 



              

•  «Сучасний стан шкільної правової освіти та виховання в Україні. Перспективи її 

розвитку»  (за участю викладачів кафедри теорії та історії  держави  і права інституту 

політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

•  «Роль правової освіти та виховання у збереженні української нації». 

(викладачі Міжрегіональної академії управління  персоналом інституту права); 

•  «Роль правової свідомості дітей» (спеціалісти Служби у справах дітей Голосіївської 

районної у м Києві державної адміністрації). 

• «Профілактика правопорушень серед дітей та підлітків, робота з учнями девіантної 

поведінки в системі правового виховання в школі» ( за участю Служби у справах дітей 

Голосіївського району, відділу Кримінальної міліції у справах дітей міста Києва). 

 

 



              

• Семінар: «Система  правової освіти та виховання в школі» (за участю 
Соціальної служби Голосіївського району міста Києва (юридичний 
відділ), Міської служби у справах дітей). 

• Диспути: «Громадянином бути зобов’язаний» (за участю юристів 
Університету економіки та права «КРОК»). 

• Тренінги: «Профілактика негативних явищ у молодіжному 
середовищі», «Служба Червоного хреста». 

• Бесіди: „Гендерна рівність на освіту: вчора, сьогодні і завтра” (за 
участю родинного дому Голосіївського району). 

 

 




