
Виховна робота в 

закладі 

у 2022/2023 н.р.:

основні напрямки й 

шляхи реалізації



Виховна робота в закладі у 2022/2023 н.р.

Напрямок Шляхи реалізації

Реалізація 

прав дитини

Забезпечення виконання норм, зазначених у правових документах:

➢ Конвенція ООН про права дитини;

➢ Закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми 

та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про 

освіту».

Діти можуть звернутися до єдиного контакт-центру системи

безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103. Дзвінки

безкоштовні.

Національно-

патріотичне 

виховання

➢ Навчити учнів протидіяти маніпулятивним впливам, критично 

сприймати будь-яку інформацію

➢ Заохочувати до волонтерської діяльності

➢ Популяризувати народні пісні, ігри тощо

➢ Інтегрувати національно-патріотичну лінію в навчальний процес

➢ Проводити змагання військово-спортивного характеру

➢ Організовувати виховні години й просвітницькі тематичні заходи 

до визначних подій в історії та культурі України 
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Протидія 

булінгу

➢ Розвивати медіацію-однолітків, створювати служби порозуміння;

➢ проводити освітню роботу із батьками 

Для використання в профілактичній роботі в закладах освіти на сайті 

МОН розміщений у вільному доступі банк педагогічних технологій у 

рубриці

«Корисні посилання щодо теми антибулінгу».

Запобігання 

домашньому 

насильству

Використовувати в роботі Методичні рекомендації щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами. Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-

rekomendacij- shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-

nasilstva-i-vzayemodiyi- pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-

sluzhbami

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
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Запобігання 

та протидія 

торгівлі 

людьми

➢ Підтримувати постійний зв’язок з учнями, які перебувають за 

кордоном;

➢ проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та 

законними представниками дітей з питань профілактики торгівлі 

людьми;

➢ поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про 

діяльність Кол-центрів та гарячих ліній за такими номерами: 1578 з 

питань протидії торгівлі людьми; 0 800 505 501 (безкоштовно зі 

стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних).

Профілакти

ка шкідливих 

звичок та 

девіантної 

поведінки

➢ Проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну корекційну 

роботу з дітьми, з групи ризику, які вже скоювали кримінальні 

правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки;

➢ провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та 

законними представниками дітей, схильних до шкідливих звичок і 

протиправної поведінки.
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Сприяння 

розвитку 

учнівського 

самоврядування

➢ Формувати пріоритети та стратегічні напрямки у роботі з дітьми та 

учнівською молоддю;

➢ підтримувати соціально-активні програми, ініціативи та проєкти

органів учнівського самоврядування; 

➢ забезпечувати ефективну взаємодію між громадськими 

організаціями та органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування.

Психологічна 

підтримка

учасників 

освітнього 

процесу під час 

війни

Пройти курс підвищення кваліфікаціїдля освітян «Перша психологічна 

допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення 

воєнних дій» https://hryoutest.in.ua/courses/programa- pidvishchennya-

kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta- batkiv. 

Рекомендуйте батькам анімаційний ролик «Як говорити з дитиною про 

війну. 7 порад від психологів» 

https://www.facebook.com/watch/?v=1009983869641596

https://hryoutest.in.ua/courses/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv
https://hryoutest.in.ua/courses/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv
https://hryoutest.in.ua/courses/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv
https://www.facebook.com/watch/?v=1009983869641596


Інструктажі з ТБ 
➢ 1 вересня проводимо втупний інструктаж 

на 2 уроці (записуємо в класному 

журналі)

➢ Щомісяця в класному журналі бесіди 4 

видів

➢ Щомісяця записи в журналі інструктажів з 

ТБ

(Мінна безпека, кібербезпека, реагування на 

сигнали тривоги різного виду). 


