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Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, 
створення оптимальних умов для фізичного, психічного і соціального розвитку .

Виховний процес – процес взаємодії, в якому відповідно до цілей і завдань самої 
особистості і суспільства відбувається організований виховний вплив і взаємодія, 
що має своєю метою формування особистості, організацію і стимулювання активної 
діяльності вихованців з оволодіння ними соціальним і духовним досвідом, 
цінностями і відносинами. 

Основним системоутворюючим елементом процесу виховання виступає
педагогічна взаємодія. 





НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ у ЗП(ПТ)О 

Актуально: 2022/2023 н.р

Воєнний стан

• Лист МОН від 10.08.2022 № 1/9105-22 «Щодо
організації виховного процесу в закладах освіти у
2022/2023 н. р.»

• Лист МОН «Про здійснення превентивних заходів
серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в
Україні » від 13.05.2022 р. No 1/5119-22

• Лист МОН «Про забезпечення психологічного
супроводу учасників освітнього процесу в умовах
воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. No 1/3737-
22

• План заходів з реалізації Національної стратегії
розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища у Новій українській школі на 2023 рік

• Лист МОН «Про запобігання та протидію домашньому
насильству в умовах воєнного стану в Україні» від
30.05.2022 No 1/5735-22

• Лист МОН «Про Рекомендації щодо усунення ризиків 
торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та 
гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. No 1/6355-22

• Конвенція ООН про права дитини

• Закон України «Про охорону дитинства»

• Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю»

• Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

• Лист МОН «Щодо запобігання та протидії сексуальному
насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської
федерації на території України» від 22.06.2022 р. No
1/6885-22

ПРАВА ДИТИНИ

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

КОНЦЕПЦІЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Державна цільова соціальна програма національно-
патріотичного виховання на період до 2025 року
Інформаційні матеріали до Дня незалежності України і Дня

Державного Прапора – 2022

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://znayshov.com/News/Details/bezpechne_i_zdorove_osvitnie_seredovyshche_v_nush_skhvaleno_plan_zakhodiv_na_2023_rik
https://znayshov.com/News/Details/bezpechne_i_zdorove_osvitnie_seredovyshche_v_nush_skhvaleno_plan_zakhodiv_na_2023_rik
https://znayshov.com/News/Details/bezpechne_i_zdorove_osvitnie_seredovyshche_v_nush_skhvaleno_plan_zakhodiv_na_2023_rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv-torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv-torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv-torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12#Text
http://parusconsultant.com/?doc=00YY028F86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini
https://drive.google.com/file/d/1B-dJsxlljilNxfuy3jjq5n4ZVPeo4gZ8/view
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text
https://drive.google.com/file/d/1yy2fB0CwWUNGgvI4t8ek8SsESbmin_sV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yy2fB0CwWUNGgvI4t8ek8SsESbmin_sV/view?usp=sharing


ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

• Наказ Міністерства освіти і науки України від
28.12.2019 № 1646 "Про деякі питання реагування на
випадки булінгу (цькування) та застосування заходів
виховного впливу в закладах освіти"

• Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)».

• Рекомендації для закладів освіти щодо застосування
норм Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657- VIII (лист
МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

• НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ розбудови безпечного і
здорового освітнього середовища у новій українській
школі (СХВАЛЕНО Указом Президента України від 25
травня 2020 року № 195/2020)

• ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Національної стратегії
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища
у новій українській школі на 2021 рік
(ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2020 р. № 1668-р)

• Концепція «Безпечна і дружня до дитини школа».

• Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього
середовища».

• Постанова МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)”

• Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 "Методичні
рекомендації для проведення бесід з учнями
загальноосвітніх навчальних закладів з питань:
уникнення враження мінами і вибухонебезпечними
предметами; поведінки у надзвичайній ситуації".

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ у ЗП(ПТ)О 
Актуально: 2022/2023 н. р.

ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ТА 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Порядок проведення моніторингу наркотичної

та алкогольної ситуації в Україні.

План заходів з реалізації
Національної стратегії реформування системи
юстиції щодо дітей на період до 2023 року

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73840/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73840/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73840/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73840/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1668-2020-%D1%80#Text
http://scfs.multycourse.com.ua/ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/?fbclid=IwAR2gW5FFAmgrs2_U9B7l4nsZi55CvBdqbvvjwoefuln_kQXMUB47gD2g6wY
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/?fbclid=IwAR2gW5FFAmgrs2_U9B7l4nsZi55CvBdqbvvjwoefuln_kQXMUB47gD2g6wY
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/?fbclid=IwAR2gW5FFAmgrs2_U9B7l4nsZi55CvBdqbvvjwoefuln_kQXMUB47gD2g6wY
https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-protyepidemichnyh-zahodiv-u-zakladah-osvity-na-period-karantynu-u-zv-yazku-poshyrennyam-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19-3/?fbclid=IwAR2gW5FFAmgrs2_U9B7l4nsZi55CvBdqbvvjwoefuln_kQXMUB47gD2g6wY
https://docs.google.com/document/d/1wygcbHHOizvFm7NtCkmTL68v96Vzn9mMBsHLwg6zbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wygcbHHOizvFm7NtCkmTL68v96Vzn9mMBsHLwg6zbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wygcbHHOizvFm7NtCkmTL68v96Vzn9mMBsHLwg6zbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wygcbHHOizvFm7NtCkmTL68v96Vzn9mMBsHLwg6zbmc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wygcbHHOizvFm7NtCkmTL68v96Vzn9mMBsHLwg6zbmc/edit?usp=sharing
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r


24 лютого 2023 року, Уряд схвалив план заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у Новій українській школі на 2023 рік.

• забезпечення здоров’язбережувальної складової освіти;

• комплексності розвитку фізичної культури та посилення рухової активності;

• розбудови системи здорового харчування, формування культури харчування та 

правильних харчових звичок;

• належного медичного обслуговування учнів і працівників закладів освіти;

• ефективного психологічного супроводу освітнього процесу;

• безпечності, доступності та інклюзивності освітнього середовища;

• міжсекторальної взаємодії та залучення соціальних інституцій.

План заходів на 2023 рік спрямований на досягнення стратегічних цілей щодо:



Радимо використовувати під час організації виховної роботи з 
учасниками освітнього процесу матеріали, надіслані 
Міністерством освіти і науки України у 2022/2023 н.р.

1.«Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 
навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22 Ресурс доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-
usistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci
2.«Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, 
пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території 
України» від 22.06.2022 р. № 1/6885-22 Ресурс доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-
seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-
federaciyi-nateritoriyi-ukrayini
3.«Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку 
з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. № 
1/6355-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-
rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-
vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
4. “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в 
закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22 Ресурс доступу: 
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-
prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-
osvityukrainy/

5. «Про запобігання та протидію домашньому насильству в 
умовах воєнного стану в Україні» від 30.05.2022 № 1/5735-22 
Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-
protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-
ukrayini
6. «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в 
умовах воєнного стану в Україні » від 13.05.2022 р. № 1/5119-22 
Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-
preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-
stanu-v-ukrayini
7. «Про забезпечення психологічного супроводу учасників 
освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 
29.03.2022 р. № 1/3737-22 Ресурс доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-
psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-
umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
8. «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » 
від 25.03.2022 р. № 1/3663-22 Ресурс доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-
vumovah-voyennoyi-agresiyi

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-usistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-usistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-nateritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-nateritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomunasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-nateritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikivtorgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-vumovah-voyennoyi-agresiyi
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-vumovah-voyennoyi-agresiyi


Найважливішими напрямами виховної роботи зараз 
мають стати: 

3

4

2

1

Психологічна та емоційна 

підтримка учасників 

освітнього процесу

5
Сприяння розвитку 

учнівського 
самоврядування 

Протидія булінгу. Запобігання 
домашньому насильству. 
Запобігання та протидія 
торгівлі людьми



Психологічна та емоційна підтримка учнів

•методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. 
Алгоритм дій»;

•лист МОН від 29 березня 2022 року «Про забезпечення
психологічного супроводу учасників освітнього процесу в
умовах воєнного стану в Україні»;

•Telegram-канал «Підтримай дитину»;

•стаття «Підтримка учнів в умовах війни: 5 порад
учителям»;

•стаття «Як працювати з учнями, які зазнали психологічних
травм»;

•стаття «Психологічна та емоційна підтримка школярів у
воєнний час: ідеї та поради»;

•інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади
роботи в кризових умовах».

Під час підготовки тематичних виховних годин вам 
стануть у пригоді наступні матеріали:

Все про медіаосвіту й багато корисних 
ресурсів для педагогів: 

https://www.aup.com.ua/ 
http://medialiteracy.org.ua

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-persha-psihologichna-dopomoga-algoritm-dij
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://t.me/pidtrumaidutuny
https://naurok.com.ua/post/pidtrimka-uchniv-v-umovah-viyni-5-porad-uchitelyam
https://naurok.com.ua/post/yak-pracyuvati-z-uchnyami-yaki-zaznali-psihologichnih-travm
https://naurok.com.ua/post/psihologichna-ta-emociyna-pidtrimka-shkolyariv-u-voenniy-chas-ide-ta-poradi
https://naurok.com.ua/conference/psychology-pedagogy


Правила поведінки в умовах воєнного стану

•брошура «У разі надзвичайної ситуації або війни»;

•стаття «Правила поводження з вибухонебезпечними
предметами: як провести виховну годину»;

•поради від ДСНС «Дії населення в умовах
надзвичайних ситуацій воєнного характеру»;

•поради від проєкту ВзаємоДія.

Під час підготовки тематичних виховних годин вам 
стануть у пригоді наступні матеріали:

Учні мають знати:
•які заборони та обмеження діють під час 
воєнного стану;
•що таке «тривожна валіза», як її зібрати, 
що туди покласти;
•як діяти під час повітряних тривог (що 
робити, якщо сигнал застав удома / на 
вулиці / в магазині тощо);
•як поводитися під час обстрілів;
•що робити у випадку виявлення 
вибухонебезпечних предметів;
•як надавати першу домедичну допомогу.

https://drive.google.com/file/d/1TnuGV8krCpd0SfcLmWgVpYXlIhP-wGXH/view
https://naurok.com.ua/post/pravila-povodzhennya-z-vibuhonebezpechnimi-predmetami-yak-provesti-vihovnu-godinu
https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/diyi-naselennya-v-umovax-nadzvicainix-situacii-vojennogo-xarakteru
https://viyna.net/persha-medichna-dopomoga-u-voyennij-chas


Адаптація та підтримка учнів-ВПО

•стаття «У нас з'явився учень-ВПО: як познайомити
дитину із класом»;

•стаття «Як працювати з учнями, які зазнали
психологічних травм»;

•стаття «Три поради для протидії дискримінації та
булінгу в школах в умовах воєнного стану»;

•стаття «Дистанційний тимбілдинг: 5 завдань для
згуртування класу».

Під час підготовки тематичних виховних годин вам 
стануть у пригоді наступні матеріали: Можливо, у вашій групі вже є учні-ВПО, 

а може вони з'являться на початку 
нового навчального року. У будь-якому 
разі потрібно подбати про те, аби вони 

почували себе в новому колективі 
комфортно. Для розв'язання цього 

питання доречно залучити  психолога 
та соціального педагога. 

https://naurok.com.ua/post/u-nas-z-yavivsya-uchen-vpo-yak-poznayomiti-ditinu-iz-klasom
https://naurok.com.ua/post/yak-pracyuvati-z-uchnyami-yaki-zaznali-psihologichnih-travm
https://naurok.com.ua/post/tri-poradi-dlya-protidi-diskriminaci-ta-bulingu-v-shkolah-v-umovah-voennogo-stanu
https://naurok.com.ua/post/distanciyniy-timbilding-5-zavdan-dlya-zgurtuvannya-klasu


Розвиток критичного мислення та медіаграмотності

• статті, присвячені різноманітним прийомам для
розвитку критичного мислення (їх можна
використовувати під час годин спілкування чи навіть
безпосередньо під час уроків);

• відеоматеріали (вебінари, інтернет-конференції), 
присвячені критичному мисленню в освітньому
процесі;

• статті, в яких ви знайдете прийоми для розвитку
медіаграмотності;

• відеоматеріали (вебінари, інтернет-конференції), 
присвячені медіаграмотності в освітньому процесі;

• матеріали від національного проєкту з
медіаграмотності «Фільтр»;

• курс «Медіаграмотність та критичне мислення: від
теорії до практики».

Під час підготовки тематичних виховних годин вам 
стануть у пригоді наступні матеріали:

Все про медіаосвіту й багато корисних 
ресурсів для педагогів: 

https://www.aup.com.ua/ 
http://medialiteracy.org.ua

https://naurok.com.ua/site/search-post?q=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://naurok.com.ua/site/search-video?q=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://naurok.com.ua/site/search-post?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://naurok.com.ua/site/search-video?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://filter.mkip.gov.ua/uchytelyam-ta-uchnyam/
https://naurok.com.ua/learn/mediagramotnist-ta-kritichne-mislennya-vid-teori-do-praktiki-5


Національно-патріотичне виховання

• Концепція національно-патріотичного виховання;

• заходи щодо реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання;

• стаття «Реалізація Концепції національно-
патріотичного виховання: основні заходи та цікаві
момент»;

• стаття «Розвиваємо громадянську компетентність
школярів: неординарні ідеї та корисні лайфхаки»;

• інтернет-конференція «Формування громадянської
компетентності на різних уроках»;

• стаття «Уроки історії для класного керівника, або як
відзначити в школі пам’ятні дати, щоб учні не були
байдужими»;

Під час підготовки тематичних виховних годин вам 
стануть у пригоді наступні матеріали:

• стаття «Сучасне патріотичне
виховання в Україні та світі»;

• вебінар «Як/чи українським школярам
сьогодні вивчати історію країни-
агресора»;

• курс «Інструменти та прийоми
формування громадянської
компетентності учнів».

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-v-zakladah-osviti-ukrayini-ta-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://naurok.com.ua/post/realizaciya-koncepci-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-osnovni-zahodi-ta-cikavi-momenti
https://naurok.com.ua/post/rozvivaemo-gromadyansku-kompetentnist-shkolyariv-neordinarni-ide-ta-korisni-layfhaki
https://naurok.com.ua/conference/civic-education-school/study
https://naurok.com.ua/post/uroki-istori-dlya-klasnogo-kerivnika-abo-yak-vidznachiti-v-shkoli-pam-yatni-dati-schob-uchni-ne-buli-bayduzhimi
https://naurok.com.ua/post/suchasne-patriotichne-vihovannya-v-ukra-ni-ta-sviti
https://naurok.com.ua/webinar/yak-chi-ukra-nskim-shkolyaram-sogodni-vivchati-istoriyu-kra-ni-agresora
https://naurok.com.ua/learn/instrumenti-ta-priyomi-formuvannya-gromadyansko-kompetentnosti-uchniv-15


Протидія булінгу. Запобігання домашньому 
насильству. Запобігання та протидія торгівлі людьми.

• На сайті МОН під рубрикою «Антибулінг» розміщений банк 
методик (інструментарію)(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/protidiyabulingu). 

• Вирішення конфліктів мирним шляхом. Поради від поліції. -
YouTube

• Дітям про булінг: добірка матеріалів із протидії булінгу в школі 
— «На Урок» (naurok.com.ua)

• Корисні посилання щодо теми антибулінгу | Міністерство освіти 
і науки України (mon.gov.ua)

• «Діяльність. Захист прав людини»: https://imzo.gov.ua/protidiya-
torgivli-lyudmi/navchalni-programi/

• «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 
Протидія торгівлі людьми | Міністерство освіти і науки України 
(mon.gov.ua)

Під час підготовки тематичних виховних годин вам 
стануть у пригоді наступні матеріали:

• Пропонуємо використовувати 
матеріали з питань Запобігання 
та протидія домашньому 
насильству — WikiLegalAid

• Міністерство соцiальної 
політики України. Запобігання та 
протидія домашньому 
насильству та жорстокому 
поводженню з дітьми -
Міністерство соціальної 
політики України (msp.gov.ua)

• Методичне забезпечення 
закладів освіти з проблеми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu
https://www.youtube.com/watch?v=BAB4kA4lmuY
https://naurok.com.ua/post/dobirka-materialiv-iz-protidi-bulingu-v-shkoli
https://naurok.com.ua/post/dobirka-materialiv-iz-protidi-bulingu-v-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://imzo.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/navchalni-programi/
https://imzo.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/navchalni-programi/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Zapobigannya-ta-protidiya-domashnomu-nasilstvu-ta-zhorstokomu-povodzhennyu-z-lyudmi.html
http://pano.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty/2-i/1472-metodychne-zabezpechennia-diialnosti-zakladiv-osvity-z-problemy-zapobihannia-ta-protydii-domashnomu-nasylstvu
http://pano.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty/2-i/1472-metodychne-zabezpechennia-diialnosti-zakladiv-osvity-z-problemy-zapobihannia-ta-protydii-domashnomu-nasylstvu
http://pano.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty/2-i/1472-metodychne-zabezpechennia-diialnosti-zakladiv-osvity-z-problemy-zapobihannia-ta-protydii-domashnomu-nasylstvu
http://pano.pl.ua/pidrozdily/tsentr-praktychnoi-psykholohii-i-sotsialnoi-roboty/2-i/1472-metodychne-zabezpechennia-diialnosti-zakladiv-osvity-z-problemy-zapobihannia-ta-protydii-domashnomu-nasylstvu


Основними напрямками та завданнями 
виховної роботи мають стати:
➢Надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування поведінки 

правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, навчити правилам збереження здоров'я, 
життя свого та оточуючих в разі бойових дій;

➢Надання психологічної підтримки, забезпечення психолого-педагогічного супроводу емоційно 
вразливих категорій осіб;

➢Сприяння адаптації та емоційно-психологічної підтримки тимчасово внутрішнім переміщеним 
особам;

➢Формувати в учнів необхідні компетенції для успішної самореалізації в соціумі як громадянина, 
сім'янина, професіонала, носія української національної культури;

➢Виховувати в учнів здатність протидіяти проявам аморальності, правопорушенням, 
бездуховності, антигромадській діяльності;

➢Формування рис і якості «українця-переможця» у війні російської федерації проти України:

- протидія ворожій пропаганді, віра в перемогу, підтримання власного емоційного ресурсу;

- здатність та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі, почуттю небезпеки;

- співчуття, милосердя, взаємодопомога, волонтерство, відчуття себе громадянином.



На допомогу класному керівнику:
рекомендована тематика годин класного 

керівника
(для роботи з учнями переселенцями)

•«В єдності наша сила»
•«Українська національна ідея»
•«Мова – душа народу»
•"Це моя земля, це моя країна: з вірою у перемогу"
•Народ мій є! Народ мій завжди буде! (В. Симоненко)
•Свою Україну любіть! (Т. Г. Шевченко)
• Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через 
те. (Л. Костенко)
• «Війна та життєві цінності»
•«З Богом у серці,з любов'ю до України»
•«Війна-це зло.Добро завжди перемагає зло.»
•«Молитва-це сильна зброя».
•«Не вбивай.»
•« Пам’ятаємо минуле заради майбутнього.»  
•«Що я знаю про війну.»
•Формування в учнів толерантності та культури миру ( в контексті 
реалізації курсу "Культура добросусідства")

•Формування ціннісного ставлення до сім'ї, родини, 
людей ( в контексті реалізації курсу "Культура 
добросусідства" , за програмою "Я, моя сім'я і мої сусіди"
•«Загальнолюдська культура і мораль, культура 
міжетнічних відносин»
•«Творимо себе і Україну»
•"Моє життя, моя безпека. Порядок дій під час повітряної 
тривоги"
Години класного керівника про здоровий спосіб життя:
•Здорове харчування у воєнний час;
•Нервове переїдання: як залишити в спокої холодильник;
•Ментальне здоров’я школярів;
•«Сон – джерело всіх сил, бальзам для хворої душі»;
•«Цікавими стежинами Країною Міцного Здоров’я»;
•«Моє здоров’я в моїх руках».



• Освітні спільноти Facebook та Інстаграм

(центр виховної роботи https://www.facebook.com/groups/206780763071428/, 

https://www.facebook.com/groups/2802115546714436 )

Існує багато спільнот, яких цікавлять актуальні питання виховної роботи.

Можна стати їхнім учасником або створити свою спільноту.

• Онлайн заходи класного керівника з учнями на платформі Google Classroom

Орієнтовна структура цієї платформи має такі елементи: клас, у якому навчаються учні; навчальна чи виховна тема;

покликання на електронні ресурси, які рекомендовано для засвоєння; практичні завдання для виконання; терміни

їх виконання; посилання та час проведення вебінару (за необхідності);адреса електронної пошти вчителя, на яку

потрібно надіслати результати виконання роботи.

• Для тих, хто звик спілкуватися в чатах, в oнлайн групах педагогів/батьків/учнів в телеграм, Viber можна

проводити онлайн бесіди.

Орієнтовна тематика:«Дотримання учнями правил безпечної поведінки під час пожежі»,  «Як діяти під час 

онлайн занять, якщо вмикається сигнал «Увага всім! Повітряна тривога!»», «Вплив зайнятості на зниження 

рівня тривоги й емоційного стану», «Як не піддатися загальній паніці», «Вплив засобів масової інформації на 

психіку дітей», «Поради щодо зберігання спокою», «Перебування в соцмережах під час війни: фейки та перевірка 

фактів» «Рекомендації для учасників освітнього процесу щодо заходів безпеки» тощо. 

https://www.facebook.com/groups/206780763071428/
https://www.facebook.com/groups/2802115546714436


На допомогу класному керівнику матеріали:
У цьому числі журналу ідеться про педагогічні 
напрацювання в царині національного-патріотичного 
виховання підростаючого покоління, волонтерську 
діяльність освітніх колективів, розповідається про 
подолян-захисників Вітчизни, вміщено творчі доробки 
вчителів та учнів. Режим доступу: 
tps://znayshov.com/News/Details/pedahohichnyi_visnyk_podillia_1_
2023
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