
 
Бережанська міська рада 

                                                      VIIIскликання 

VIII сесія 

(IІІ засідання) 

 

РІШ  ЕН НЯ 

 

   12 травня 2021 року                      м. Бережани                                        № 230 

 

Про затвердження Програми впровадження 

Української Хартії вільної  людини в 

освітніх закладах Бережанської  міської 

територіальної громади на 2021-2024 роки 

 

Розглянувши і обговоривши Програму впровадження Української Хартії 

вільної людини в освітніх закладах Бережанської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки, у відповідності п.22. ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань, постійної комісії з питань бюджету та  фінансів, Бережанська міська 

рада 

 

                                     В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму впровадження Української Хартії вільної 

людини в освітніх закладах Бережанської міської територіальної громади на 

2021-2024 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

    Міський голова                                                             Ростислав БОРТНИК 
               



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії Бережанської  

міської ради №230 

від 12 травня 2021 року 

 

ПРОГРАМА 

впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах 

Бережанської міської територіальної громади на 2021-2024 роки 

 

1. Паспорт програми 

 

1.  Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 р. №988-р, рішення Тернопільської 

обласної ради від 23 грудня 2020 року № 34 

«Про обласну програму впровадження 

Української Хартії вільної людини в 

освітніх закладах Тернопільської області на 

2021-2024 роки», наказ Управління освіти і 

науки Тернопільської облдержадміністрації  

від 27 січня 2021 № 14/01-07 «Про 

реалізацію обласної програми 

впровадження Української Хартії вільної 

людини в освітніх закладах Тернопільської 

області на 2021-2024 роки» 

3.  Розробник програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

4.  Співрозробники програми - 

5.  Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

6.  Учасники програми Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради, освітні заклади Бережанської 

міської ради, громадські організації (за 

згодою) 

7.  Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

8.  Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Бюджет Бережанської міської 

територіальної громади, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

140,0 тис. гривень 

1) коштів міського бюджету 140,0 тис. гривень 

 



 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах 

Бережанської міської територіальної громади на 2021-2024 роки 

 

Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти 

завдання виховати громадянина-патріота нової формації - ініціативну 

особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї 

держави, готова відстоювати її інтереси. 

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних 

потреб сьогодення полягають у переорієнтації на гуманізацію виховання, 

створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як 

суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності. Характерними рисами 

нового типу цивілізації є постійна змінюваність і динамізм. Для успішної 

реалізації завдань, окреслених у державних документах, у сучасній 

українській школі необхідно застосовувати інновації. Саме на педагогічні 

інновації покладена місія моделювання стратегії національно-патріотичного 

виховання та прогнозування перспектив її розвитку.  

Сучасне молоде покоління відчуває пряму відповідальність за долю 

Батьківщини, осмислює власну роль у національно-культурному відродженні 

України та її розквіті. Саме Проєкт «Живімо за Українською Хартією вільної 

людини!» є першою спробою втілити ідеї Української Хартії вільної людини 

(далі – УХВЛ) в освітній процес з метою підвищення рівня розвитку 

національної культури здобувачів освіти, становлення їх громадянської 

позиції та успішної самореалізації у професійній діяльності й особистому 

житті.  

Виконання Міської програми впровадження Української Хартії вільної 

людини в навчальних закладах міста Бережани, сіл Лісники і Рай на 2017-

2020 роки,  затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради №738  

від 26.10.2017 року посприяло всебічному розвитку здобувачів освіти шляхом  

навчання та виховання, тому розпочату роботу потрібно продовжувати.  

Назріла потреба розширити масштаби вивчення та застосування УХВЛ 

для розробки методології викладання світоглядної системи цінностей 

майбутнього українця і мережі фахівців, які будуть її застосовувати на 

практиці. Ця система значно підсилить ефективність впровадження Концепції 

Нової української школи, де пріоритетним напрямком є формування 

ціннісних ставлень і суджень, що служать базою для щасливого особистого 

життя та успішної взаємодії з суспільством. Прийняття Програми 

впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах 

Бережанської міської територіальної громади на 2021-2024 роки (далі – 

Програма) та залучення на її виконання коштів з міського бюджету сприятиме 

вирішенню зазначеної вище проблеми. 

 

3.Визначення мети Програми 

 

Метою програми є застосування в освітніх закладах Бережанської 

міської територіальної громади системи духовних та моральних цінностей, 

 



закладених в УХВЛ та об’єднання в мережу фахівців, які будуть 

впроваджувати цю систему цінностей. 

 Мета програми відповідає пріоритетам розвитку Бережанської 

міської територіальної громади. 

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Для успішного досягнення мети Програми обрано такі шляхи: 

1) розроблення та вдосконалення методик з використання УХВЛ в 

освітньому процесі;  

2) проведення інтерактивних заходів за участю педагогів щодо 

впровадження духовних і моральних цінностей УХВЛ у виховний процес; 

3) проведення семінарів з питань розвитку громадянського виховання 

школярів на засадах цінностей УХВЛ;  

4) забезпечення участі представників Бережанської міської територіальної 

громади у заходах з метою аналізу стратегії реалізації основних аспектів 

змісту Програми;  

5) популяризація УХВЛ в соціальних мережах та засобах масової інформації; 

6) проведення навчальних заходів щодо методології ведення Літопису 

шкільної спільноти, організації учнівських досліджень історії школи;  

7) організація та проведення конкурсів серед учнів і педагогів закладів освіти 

Бережанської міської територіальної громади з етично-морального та 

духовного виховання крізь призму цінностей УХВЛ;  

8) налагодження співпраці з відомими науковцями, громадськими діячами 

України та країн зарубіжжя з реалізації Програми. 

Фінансове забезпечення Програми передбачено здійснювати шляхом 

затвердження відповідних бюджетних призначень у межах наявного 

фінансового ресурсу бюджету Бережанської міської територіальної громади на 

відповідний бюджетний період. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку з 

урахуванням конкретних завдань та наявності коштів. 

Програма впроваджуватиметься в освітніх закладах Бережанської 

міської територіальної громади протягом 2021-2024 років шляхом реалізації 

комплексу заходів відповідно до ресурсного забезпечення та сприятиме 

підсиленню духовно-моральної і громадянсько-патріотичної складових 

виховання дітей та молоді при залученні педагогічних працівників, 

батьківської громадськості. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Основні завдання Програми: 

1) популяризація УХВЛ через проведення просвітницьких заходів та 

засоби масової інформації;  

2) забезпечення проведення та участі представників Бережанської 

міської територіальної громади у заходах спрямованих на впровадження 

  

 



УХВЛ в закладах загальної середньої освіти, науково-практичних 

конференціях на тему духовно-морального виховання та громадянської освіти 

тощо; 

3) популяризація ідеї Хартії серед молодіжних громадських організацій; 

4) формування ціннісного профілю закладу загальної середньої освіти; 

5) розроблення спільнотою школи Стратегії гуманітарного розвитку на 

засадах цінностей УХВЛ; 

6) розробка, презентація методології та експертна підтримка учнівських 

досліджень історії школи; 

 7) реалізація Програми у співпраці з відомими науковцями і 

громадськими діячами краю, України та країн зарубіжжя; 

 8) проведення інтерактивних заходів на тему «Богородиця боронить 

Тернопільські громади та громади України» із використанням експозицій 

«Ікони Богородиці як намолені обереги громад Тернопілля» і «Чудотворні 

ікони Тернопілля» з метою популяризації етично-моральних та духовних 

цінностей розвитку духовності і християнської культури; 

 9) використання напрацьованого за попередні роки досвіду 

застосування УХВЛ у виховному процесі для впровадження його в закладах 

загальної середньої освіти Бережанської міської територіальної громади: 

використання портфоліо та зразків уроків попередніх років; 

 10) створення та забезпечення супроводу системи комунікацій громадян 

(сайту, фейсбук сторінки) зорієнтованих на УХВЛ як основу власних 

цінностей; 

 11) проведення конкурсів з національно-патріотичного, етично-

морального та духовного виховання крізь призму цінностей УХВЛ серед 

учнів і педагогів закладів освіти Бережанської міської територіальної 

громади; 

 12) створення та підтримка діяльності учнівських волонтерських груп з 

реалізації цінностей УХВЛ, проведення волонтерських заходів; 

 13) створення місцевих осередків вчителів, які застосовують систему 

формування духовних та моральних цінностей, закладених в УХВЛ: 

формування осередків викладання Хартії у загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

 14) формування групи педагогів  для роботи над методиками 

викладання системи цінностей УХВЛ  у закладах освіти Бережанської міської 

територіальної громади; 

 15) проведення моніторингу з метою оцінювання ефективності 

впровадження заходів програми за 2021-2024 роки та коригування 

застосованих методик: створення алгоритму моніторингу та показників 

оцінки ефективності організації та проведення навчально-виховних заходів. 

Виконання Програми дасть змогу: 

 утвердити переваги гідності, духовності та особистої відповідальності 

молодого покоління;  

 формувати методологічну систему духовно-моральних цінностей для 

успішної самореалізації сучасного громадянина-патріота;  

 розвивати критичне мислення учнів для правильного розуміння і 

аналізу сучасних подій;  

 



 сформувати групу педагогічних працівників з метою впровадження 

системи духовних та моральних цінностей УХВЛ; 

 розвивати в сучасної молоді почуття оптимізму, вдячності, витримки та 

самоконтролю на основі духовних цінностей УХВЛ;  

 усім ланкам освітнього процесу усвідомити пріоритетність людської 

гідності у дотриманні та виконанні законів через трактування духовних 

цінностей і принципів УХВЛ; 

 розвивати правову та духовну культуру особистості.  

Забезпечення Програми фінансовими ресурсами передбачено 

здійснювати шляхом затвердження відповідних бюджетних призначень у 

межах наявного фінансового ресурсу бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на відповідний бюджетний період.  

Обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахування 

конкретних завдань.  

Програма не поділяється на етапи, оскільки заходи програми 

взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від 

одного. 

Ресурсне забезпечення міської Програми впровадження 

Української Хартії вільної людини в освітніх закладах 

Бережанської міської територіальної громади на 2021–2024 роки 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Усього витрат на виконання програми 

2021рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік     Разом 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

35,0 35,0 35,0 35,0 140, 0 

Кошти міського бюджету 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0 

 

 

 

 

 

 



6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

 

Перелік заходів 

програми 

Строки 

виконан

ня 

заходу 

 

Виконавці та 

співвиконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.гривень, у тому 

числі: 

Спрямування витрат, 

очікуваний результат 

 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023

рік 

2024 

рік 

1. Науково- 

просвітницька 

діяльність 

реалізації 

програми 

1.Проведення, участь у 

науково-практичних 

конференціях про роль 

духовних і моральних 

цінностей у розвитку 

суспільства в контексті 

Хартії 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді  

і спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення  

проведення, участі (оплата 

проїзду або транспортних 

послуг, добових витрат тощо) 

у заходах спрямованих на 

обмін науково-практичним 

досвідом учених, педагогів, 

молодих науковців щодо 

проблем та нових підходів до 

реалізації основних засад і 

цінностей УХВЛ 

2. Проведення 

просвітницьких заходів у 

освітніх закладах з метою 

популяризації цінностей 

УХВЛ 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

просвітницьких заходів 

(круглих столів, диспутів, 

тренінгів тощо) 

3. Здійснення апробації 

різних форм навчально-

виховних заходів з вивчення 

застосування УХВЛ у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не 

потребує 

фінансуван

ня 

- - - - реалізація системи 

цінностей УХВЛ з 

використанням різних форм 

навчально-виховних заходів 

  4. Створення осередків 

популяризації УХВЛ  у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах  

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

осередків викладання Хартії, 

що сприятиме підвищенню 

ефективності вивчення 



системи духовних і 

моральних цінностей 

  5. Розміщення в соціальних 

мережах навчально-виховних 

заходів застосування УХВЛ  

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не 

потребує 

фінансуван

ня 

- - - -  запис конспектів, 

відеозаписів навчально-

виховних заходів 

  6.Проведення моніторингу 

оцінки ефективності 

навчально-виховних заходів 

з популяризації УХВЛ 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

проведення щорічного 

моніторингу: створення 

показників оцінки 

ефективності навчально-

виховних заходів, написання 

звіту тощо 

  7. Проведення, забезпечення 

участі представників у 

навчаннях щодо підготовки 

навчально-виховних заходів 

з популяризації УХВЛ 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення  

проведення, участі (оплата 

проїзду або транспортних 

послуг, добових витрат 

тощо) 

2 Популяризація

цінностей 

УХВЛ через 

співпрацю та 

волонтерство 

1.Створення клубу друзів 

Української Хартії вільної 

Людини (батьки 

доброчинці, волонтери) 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

  бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності  клубу друзів 

Української Хартії вільної 

Людини з метою залучення 

батьків,громадськості, 

учнівського самоврядування, 

громадських організацій до 

волонтерської діяльності з 

популяризації духовно-

моральних цінностей Хартії 



  2.Проведення 

просвітницьких заходів у 

закладах освіти Бережанської 

міської територіальної 

громади з метою 

популяризації УХВЛ із 

залученням запрошених 

моральних авторитетів нації, 

письменників, громадських 

діячів 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

  бюджет 
3,0 3,0 3,0 3,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

заходів спрямованих на    

утвердження духовних і 

моральних цінностей у 

контексті основних засад 

УХВЛ як основи 

ідентичності 

  3. Формування ціннісного 

профілю закладу загальної 

середньої освіти, стратегічне 

бачення його розвитку; 

підготовка розробки 

Стратегії гуманітарного 

розвитку школи на засадах 

цінностей УХВЛ 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не 

потребує 

фінансуван

ня 

- - - - співпраця представників 

різних вікових категорій, 

формування спільного 

бачення успішного 

майбутнього школи у 

громаді 

  4. Розробка, презентація 

методології та експертна 

підтримка учнівських 

досліджень історії школи 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

  бюджет  
1,0 1,0 1,0 1,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

заходів спрямованих на 

використання науково-

історичного підходу у 

розумінні духовних 

цінностей 

  5.Розробка, презентація 

методології та експертна 

підтримка навчальних занять 

щодо розвитку мислення як 

фундаментальної цінності 

вільної людини 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий  

  бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

заходів, що сприяють 

розвитку творчого, 

критичного мислення у 

здобувачів освіти 

  6. Проведення конкурсів з 

національно-патріотичного, 

етично-морального та 

духовного виховання крізь 

призму цінностей УХВЛ 

серед учнів і педагогів 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

  місцевий 

  бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення  

проведення конкурсів (на 

місцевому рівні), участі в 

обласних конкурсах (оплата 

проїзду або транспортних 



закладів освіти Бережанської 

міської територіальної 

громади, забезпечення участі 

представників громади в 

обласних конкурсах 

послуг, добових витрат тощо)  

  7.Співпраця з моральними та 

духовними авторитетами 

сучасності, відомими 

науковцями та громадськими 

діячами України та країн 

зарубіжжя щодо реалізації 

програми 

2021-2024 

роки 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

  місцевий 

  бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення  

заходів спрямованих на 

розвиток концепції Програми 

через залучення до співпраці 

відомих постатей 

3. Вивчення 

цінностей 

УХВЛ з 

використанням 

експозицій 

духовних 

надбань 

українського 

народу 

1.Інтерактивні заходи на 

тему ,,Богородиця боронить 

тернопільські громади та 

громади України” із 

використанням експозицій 

Ікони Богородиці як 

намолені обереги громад 

Тернопілля”, а також 

,,Чудотворні ікони 

Тернопілля”, а також заходи 

з використанням експозиції 

копій картин та інших 

творів академіка і 

художника Тараса 

Григоровича Шевченка на 

тему ,,Художній доробок 

Великого Кобзаря як 

віддзеркалення духовного 

зростання його особистості” 

з метою популяризації 

етичноморальних і 

духовних цінностей 

2021-2024 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

місцевий 

  бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення 

проведення заходів з 

використанням змісту 

експозицій  

4. Інтерактивний 

інструментарій 

вивчення 

1.Створення та супровід 

системи комунікацій 

громадян (сайту, фейсбук 

2021-2024 

роки 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради, 

місцевий 

бюджет 
2,0 2,0 2,0 2,0 фінансове та матеріально-

технічне забезпечення роботи 

сайту і сторінки ,,Фейсбук”, 



змісту Хартії сторінки), зорієнтованих на 

УХВЛ як основу власних 

цінностей 

громадські організації 

(за згодою) 

інтерактивного 

інструментарію для 

практичного використання 

змісту Хартії,  взаємодія з 

інформаційними сайтами та 

соціальними сторінками 

партнерів 

 



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Відділ 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради.  

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради є головним 

розпорядником коштів місцевого бюджету спрямованих на виконання 

Програми. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради інформує про 

хід і результати виконання заходів Програми та надає пропозиції щодо 

вдосконалення шляхів її реалізації управлінню освіти і науки Тернопільської 

обласної державної адміністрації щорічно до 10 січня впродовж терміну дії 

програми. 

 

Секретар міської ради      Ірина Мигович  
 


