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Міська гімназія №5 територіальної громади міста Переяслава 

Бориспільського району Київської обл.. 

Переяславська міська рада 

 

Творчий проєкт 

 з реалізації козацької педагогіки 

в навчально-виховному процесі педагога-організатора  

Переяславської гімназії №5 

Духовно-моральне виховання учнів на цінностях 

духовної культури козацької педагогіки 

в період з 01.09.2022 р. по 14.10.2022 р. 

Керівник проєкту: Касьян О.Д. 

Педагог – організатор 

Домашня адреса: Київська обл., м. Переяслав, 

вул. Богдана – Хмельницького,буд.38,кв.11 

Контактний телефон: (+ 380)0634022478 

E – mail: kacan66@ ukr.net  

  

Місце реалізації проекту: Міська гімназія №5 територіальної громади міста 

Переяслава Бориспільського району Київської обл.. 

 

Період реалізації виховного проєкту:  

І етап «Вересень-жовтень» – 01.09  –  14. 10. 2022 р. 

ІІ етап «Листопад – грудень» – 31.10 – 30.12.2022 р. 

ІІІ етап «Січень - березень»  – 16.01 - 26.03.2023 р. 

ІV етап «Квітень – травень» - 03.04  – 31.05. 2023.р. 

 

Вартість проекту: 360 грн. 
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Анотація  

Впровадження в навчально-виховну практику педагога-організатора 

творчого проєкта «Духовно-моральне виховання учнів на цінностях духовної 

культури козацької педагогіки», викликана як внутрішніми, так і зовнішніми 

обставинами. Проєкт реалізується в період повномасштабної війни Росії про-

ти України.   

Козацька духовність має свою самобутню систему цінностей: цілісність 

і гармонійність, віра, надія і любов до всього батьківського і материнського, 

свого родоводу, повага до загальнолюдських здобутків, єдність істини, добра 

і краси, ненависть до ворогів рідної землі, презирство до всього, що гальмує 

розвиток рідного народу, прагнення і уміння подолати перешкоди на шляху 

до волі, свободи, незалежності України, рівноправності всіх націй. 

Найвищими духовними цінностями козацтва були й ідеї волі і свободи 

людини, народу, нації і держави. 

На першому етапі весна-жовтень заплановані заходи спрямовані на 

впровадження ідей і засобів козацької педагогіки.  

Для гімназистів 1-9 класів передбачені наступні виховні заходи в он-

лайн-форматі: онлайн-г ра «Хвилина правди», благодійний захід «Поглянь ще 

раз», виховний захід «Запитання для роздумів»,онлайн – челендж «День фізи-

чної культури і спорту», психологічна гра «Візуалізація»,культурно – мисте-

цька акція онлайн «Моя втіха і розрада Переяслав!», мистецький онлайн – ма-

рафон «Боді - арт для дітей», географічні ребуси  «Країни», виховний Квест 

«Подорож  Україною», права дитини – презентація онлайн,  флешмоб  до Дня 

учителя «Привітання від душі», екологічний кросенс «Всесвітній день захисту 

тварин», пошукова робота «Кольори  мого роду», виховний захід Квест «Роде 

наш красний,роде наш прекрасний». 

Оволодіваючи козацькою духовністю, підростаюче покоління україн-

ської молоді заперечує рабську психологію, втрату людиною самостійності й 
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гідності, слабодухість, пасивність, невіру в свої сили, політичне прислужниц-

тво тощо. 

Гімназисти 1-9 класів розподіляються на два курені: братство козачат  і 

лелі - «Андрушки» ( 1-4 кл.); братство джур і дани - «Бродники»(5-8 кл.). Ра-

зом вони утворюють кіш Козацького Братства Якима Андрушки Переяслав-

ської Гімназії №5. 

Навчально - виховна робота спрямована на те, щоб кожен учень систе-

матично займався самопізнанням і саморегулюванням, розвивав свої здібнос-

ті й можливості. 
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Паспорт  виховного  проекту.  

 

 

Назва виховного проєкту 

Духовно-моральне виховання учнів на цінно-

стях духовної культури козацької педагогіки 

 

Прізвище та ім’я автора 

виховного проєкту 

Педагог – організатор Касьян Олена Дмитрів-

на; т.: +380634022478;  

 ел. пошта:kasan66@ukr.net 

Назва навчального закладу 

 

Переяславська гімназія №5 територіальної 

громади міста Переяслава Бориспільського 

району Київської обл.. 

 

Період  реалізації   

виховного проєкту 

І етап «Вересень-жовтень» – 

01.09  –  14. 10. 2022 р. 

ІІ етап «Листопад – грудень» – 

31.10 – 30.12.2022 р. 

ІІІ етап «Січень - березень»  – 

16.01 - 26.03.2023 р. 

ІV етап «Квітень – травень» - 

03.04  – 31.05. 2023.р. 

 

Досвід використання Третій  рік 

Типологія проектної діяль-

ності 

1.За методом чи видом діяльності: творчий 

2.За видом координації: прихована; 

3.За характером контактів: серед учнів гім-

назії; 

4.За кількістю учасників: індивідуальний; 

5.За часом проведення: довгостроковий; 
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6.За змістовним аспектом проекту: виховний 

 

Мета виховного проєкту Формування у молоді духовно – моральних 

цінностей  засобами духовної культури коза-

ків. 

Завдання виховного проєк-

ту 

Готувати фізично загартованих, з міцним 

здоров’ям мужніх воїнів – захисників рідного 

народу від чужоземного поневолення. 

 

Виховувати  у підростаючих поколінь україн-

ський національний характер  і світогляд, на-

ціональні  і  загальнолюдські цінності. 

 

Формувати високі лицарські якості,пошану до 

старих людей,жінок,прагнення допомогти 

іншим,бути милосердним. 

 

Виховувати громадян, які б  розвивали куль-

туру,економіку та інші сфери життєдіяльності 

народу, власної самостійної держави на сві-

товому рівні. 

 

 

Проблемна ситуація Потреба реалізації козацької педагогіки в на-

вчально – виховній роботі закладу освіти ви-

кликана як внутрішніми, так і зовнішніми об-

ставинами. Проєкт впроваджується в період 

повномаштабної війни Росії проти України. 
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Проблема виховного 

 проєкту 

Реалізація ідей і засобів козацької педагогіки  

у виховному процесі підростаючого молодого 

покоління відбуватиметься переважно у фор-

маті онлайн. 

Форма організації дітей 

 

 В онлайн - форматі 

 

Партнери Голова ГО міста «Серце Переяславщини» 

Марченко Інна Олександрівна, керівник гурт-

ка «Золоте руно» Клубу Юних Моряків м. 

Переяслава  Аврамич  Юлія Борисівна, голова 

товариства єврейської культури Кучеренко 

Ірина Ігорівна,збір вторинної сировини «Пе-

реяслав-Буд» Модебадзе  Роїн  Савлевич, 

учителі школи,батьки. 

Об’єднуючі дисципліни Історія України,українська література, техно-

логії, музика,образотворче мистецтво, інфор-

матика, трудове навчання, математика, фоль-

клорний танець тощо 

Стислий опис В проекті задіяні гімназисти 1-9 класів. Учні 

гімназії розподіляються на два курені: братс-

тво козачат  і лелі - «Андрушки» ( 1-4 кл.); 

братство джур і дани - «Бродники»(5-8 кл.). 

Разом вони утворюють кіш Козацького Брат-

ства Якима Андрушки. 

Гімназисти  беруть участь в  індивідуальних 

різнопланових виховних заходах, які прово-

дяться онлайн. 

Очікувані результати  Оволодіваючи козацькою духовніс-
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реалізації  виховного проє-

кту 

тю,підростаюче покоління української молоді 

заперечують рабську психологію, втрату лю-

диною самостійності й гідності, слабоду-

хість,пасивність,невіру в свої сили, політичне 

прислужництво. 

Провідна діяльність вихов-

ного проєкту 

Навчально - виховна робота спрямована на те, 

щоб кожен учень систематично займався са-

мопізнанням і саморегулюванням, розвивав 

свої здібності й можливості. 

Сфера застосування ре-

зультатів 

Виховна робота 

Звітні матеріали Збірка сценаріїв, звіт 

 

 

 

Етапи планування і реалізації  творчого проєкту  

 

1.Підготовчий етап проєкту - «Вересень-жовтень» 

 

№ Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальні 

1 

 

Ініціювання,визначення 

теми проекту 

 

 

Вересень 

Педагог-організатор  

Касьян О.Д. 

 

2 Формулювання мети й 

завдання проекту 

Вересень Педагог-організатор 

Касьян О.Д. 

3 Обґрунтування соціаль-

ної значущості проекту 

Вересень Педагог-організатор 

Касьян О.Д. 
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4 Організація робочих 

груп, розподіл завдань 

між учасниками проекту 

 

Вересень Педагог-організатор 

Касьян О.Д. 

5 Формування плану реа-

лізації проекту та його 

матеріально-технічного 

забезпечення 

 

Вересень Педагог-організатор 

 Касьян О.Д. 

 

 

 

2. Основний етап проект - «Вересень-жовтень» 

 

№ 

з/п 

Форма роботи 

в онлайн - форматі 

Термін  

виконання 

Виконавці  Основні орієн-

тири вихован-

ня 

1. Вересневі вітання з 

Днем Знань. 

Відеоролик 

«Хвилина правди» 

(відеоролик). 

01.09.2022 Учні 

1-9 класів 

Особиста ком-

петентність 

2 Зміни світ на краще! 

Благодійний захід 

«Поглянь ще раз» 

(відеоролик). 

02.09.2022 1-9класи Громадянська і 

особиста компе-

тентність 

3 День грамотності. 

Виховний захід 

08.09.2022 1-9 класи Особиста ком-

петентність 
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«Запитання для розду-

мів». 

4 День фізичної культу-

ри і спорту. 

Онлайн - челендж 

«День фізичної культури 

і спорту» 

(відеоролик). 

До 

10.09.2022 

1-9 класи Особиста ком-

петентність 

 

5 День позитивного мис-

лення. 

Психологічна гра 

«Візуалізація» 

(відеоролик). 

13.09.2022 5-9 класи Особиста і на-

вчальна компе-

тентність 

6 Святкуємо День міста 

разом! 

Культурно – мистецька 

акція онлайн 

«Моя втіха і розрада Пе-

реяслав!». 

12.09.2022- 

 18.09.2022 

1-9 класи Мовна компете-

нтність,освітня, 

соціальна ком-

петентність 

7 Авангардизм  вдома. 

Мистецький онлайн – 

марафон «Боді - арт для 

дітей». 

 

19.09 - 

22.2022 

1-9 класи Культурна обіз-

наність та само-

вираження 

8 Інтелектуальний аук-

ціон. 

Географічний ребус 

«Країни» 

23.09.2022 5-9 класи Особиста і на-

вчальна компе-

тентність 
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9 День туризму. 

Виховний Квест «Подо-

рож  Україною». 

26.09-

27.09.2022 

1-9 класи Особиста і на-

вчальна компе-

тентність 

10 Міжнародний  день 

правових знань. 

Права дитини - презен-

тація онлайн. 

https://ppt-

online.org/562020 

28 .09 -29. 

09.2022 

5-9 класи Особис-

та,громадянська 

і навчальна 

компетентність 

11 День учителя. 

Флешмоб 

«Привітання від душі». 

30.09-

02.10.2022 

 

1-9 класи Особиста і гро-

мадянська ком-

петентність  

12 Операція «Довкілля» 

Екологічний кросенс 

«Всесвітній день захисту 

тварин». 

 

04.10.2022 1-9 класи Особис-

та,навчальна і 

громадянська 

компетентності 

13 Пошукова робота «Ко-

льори  мого роду» 

05.10-

07.10.2022 

1-9 класи Особиста ком-

петентність 

14 День захисників та за-

хисниць України, День 

українського козака 

Виховний захід Квест  

«Роде наш красний,роде 

наш прекрасний». 

 

14.10.2022 1-9 класи Особис-

та,навчальна і 

громадянська 

компетентність  
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3. Підсумковий етап проекту - «Вересень-жовтень» 

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

Моніторинг та контроль,  

підведення підсумків ро-

боти з реалізації вико-

нання проекту. 

 

Вересень - жовтень 

 

Педагог-організатор 

Касьян О.Д. 

Оформлення зібраних ма-

теріалів,сценарії розроб-

лених виховних заходів. 

 

17.10 - 28.10.2022р. 

 

Педагог-організатор 

Касьян О.Д. 

Освітлення результатів 

проєктної діяльності.  

 До 28.10.2022р. 

 

Педагог-організатор 

Касьян О.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


