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Додаток до листа НМЦ ПТО 

від  18.08.2017   № 01/16-275 

 

Методичні рекомендації  

щодо організації виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах 

протягом 2017-2018 навчального року 
 

Виховну роботу у професійно-технічному навчальному закладі протягом 

2017-2018 навчального року необхідно проводити відповідно до Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р; Указу Президента України 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-

2020 роки» від 13.10.2015; Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 №641. Доцільно вивчити та застосувати лист Міністерства освіти і 

науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».  

Рекомендуємо першочергово звернути увагу на сприяння злагодженості 

учнівського колективу, полегшення адаптації першокурсників до нових 

життєвих умов, розбудову здорових стосунків, аби уникнути випадків булінгу 

(утиск, дискримінація, цькування). Випадки дитячої жорстокості стали не 

поодинокими в останній час. З метою навчання підлітків життєвим навичкам 

взаємоповаги та позитивного ставлення один до одного Міністерство освіти і 

науки України рекомендувало ( лист від 28.12.2017 № 1/9-981) використовувати 

в навчально-виховному процесі навчально-методичний посібник «Розбудова 

миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: 

соціально-педагогічний аспект» та спецкурс курсів підвищення фахової 

кваліфікації педагогічних працівників «Базові навички медіатора в навчальному 

закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та 

миробудуванні» (схвалено для використання Науково-методичною комісією з 

проблем виховання дітей та учнівської молоді МОН пр. №3 від 04.10.2016). 

Електронна версія зазначених матеріалів знаходиться за посиланням: 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65  

 Нині функціонує Національна дитяча «гаряча лінія». Це означає, що 

«гаряча лінія» приймає дзвінки від дітей та від дорослих, чиї запити стосуються 

дітей. Дитяча «гаряча лінія» функціонує за безкоштовним номером 0-800-500-

225 (безкоштовний з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій 

території України). А з 1 червня 2017 року Національна дитяча «гаряча лінія» 

відкрила короткий номер 116 111 (безкоштовний для абонентів КиївСтар та 

Лайфселл), що покращило доступ дітей до отримання консультацій. Даний 

номер телефону запроваджений у 26 європейських країнах як узгоджений 

номер допомоги дітям по телефону. Лінія є абсолютно безкоштовною, 

анонімною та конфіденційною. 

Просимо поширити серед учасників навчально-виховного процесу 

інформацію про дитячу «гарячу лінію», висвітливши її на стендах в 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65


гуртожитку, навчальному корпусі, бібліотеці тощо. Розмістити на сайтах 

навчальних закладів електронні банери Національної дитячої «гарячої» лінії. 

Посилання для розміщення банеру: http://la-strada.org.ua/  

http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif"   

 Враховуючи соціальну, економічну та політичну ситуацію в країні, 

необхідно продовжити діяльність щодо профілактики та запобігання торгівлі 

людьми. Варто продовжити використання у виховній роботі програми 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», застосування якої 

ми вже рекомендували у попередньому навчальному році.  

При проведенні просвітницької роботи з питань запобігання торгівлі 

людьми доцільно використовувати також посібник «Соціально-педагогічні 

основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей», 

який включає курс за вибором/факультатив «Запобігання торгівлі людьми» для 

учнів 9-11(12) класів навчальних закладів, учнів професійно-технічних 

навчальних закладів. Матеріали схвалені Науково-методичною комісією з 

проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України ( протокол № 3 від 4.10.2016). Їх можна знайти у вільному доступі на 

сайті ГО «Ла Страда-Україна» www.la-strada.org.ua , або на сторінці в Фейсбук 

www.facebook.com/lastradaukraine . 

Зосереджуємо увагу на загрозливій ситуації, пов’язаній зі зловживанням 

Інтернетом, яка почала розповсюджуватися в Україні з середини 2016 року. 

Йдеться насамперед про так звані «смертельні квести», які ширилися 

соціальною мережею «ВКонтакте». З метою запобігання втягненню учнів у 

небезпечні квести, підвищенню рівня педагогічної майстерності та 

компетентності у роботі з молоддю та батьками, в розмовах на такі непрості 

теми, як цінність людського життя і суїцидальна поведінка, повага до себе та до 

інших, розуміння та вміння говорити про власні проблеми радимо скористатися 

методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика 

залучення», схвалені для використання Науково-методичною комісією з 

проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 3 від 16.06.2017). Матеріали можна знайти у вільному 

доступі на сайті ГО «Ла Страда-Україна» www.la-strada.org.ua , або на сторінці 

в Фейсбук www.facebook.com/lastradaukraine . 

Особливої уваги педагогічних колективів та батьківської громадськості 

потребують питання профілактики девіантної поведінки, правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх. На допомогу педагогічним працівникам, які 

працюють із дітьми групи «ризику», корисними будуть матеріали, 

розміщеними на Інформаційній онлайн-платформі «Центр знань», яка створена 

в рамках проекту Українського інституту соціальних досліджень імені 

О.Яременка спільно із МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» за технічної підтримки 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) http://knowledge.org.ua/ . 

Діти все більше потрапляють до груп ризику інфікування ВІЛ/СНІДом, і 

зусилля, що робляться з їх захисту, все ще не достатні. Рекомендуємо 

продовжити профілактичну роботу щодо попередження залежностей та 

шкідливих звичок, включаючи заходи щодо залучення учнівської молоді до 

http://la-strada.org.ua/
http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif
http://www.la-strada.org.ua/
http://www.facebook.com/lastradaukraine
http://www.la-strada.org.ua/
http://www.facebook.com/lastradaukraine
http://knowledge.org.ua/


спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди 

здорового способу життя. Про те, як вчителям і батькам цікаво й зрозуміло 

донести підліткам інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну поведінку 

– на порталі профілактичної освіти www.autta.org.ua . 

Рекомендуємо продовжити роботу щодо формування ціннісного 

ставлення учнів до батьківщини. У рамках національно-патріотичного 

виховання посилити краєзнавчу діяльність, взяти активну участь у обласному 

творчому проекті «Профтехосвіта Полтавщини: історія і сьогодення», 

присвяченому 80-річчю з дня утворення Полтавської області (22 вересня 1937 

року). 

Під час планування виховної роботи з учнями необхідно врахувати 

перелік важливих пам’ятних та ювілейних дат, опублікований у інформаційно-

методичному віснику «Освітній простір» №3 2017 року, що буде розміщений на 

сайті НМЦ ПТО у третій декаді серпня. 

http://www.autta.org.ua/

