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Робити потрібно тільки те, що вмієш…  

Робити потрібно тільки те, у що віриш…  

Робити потрібно тільки тоді, коли 
зрозумів, навіщо…  



«Впровадження програми виховних заходів для дітей 
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 

13-15 березня 2013 року, м. Київ 



Система виховної 

роботи у сфері 

профілактики торгівлі 

людьми шляхом 

формування в учнів 

внутрішнього ціннісного 

стрижня та необхідних 

життєвих навичок 

Система виховної роботи 

з учнями 7-11 класів, 

спрямована на 

реалізацію завдань 

національного виховання 

відповідно до головних 

нормативних документів 

Концепція виховання дітей 

та молоді в національній 

системі освіти 

Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 

класів ЗНЗ України 



Міністерство освіти і науки  

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кафедра менеджменту освіти та психології 

Центр національного виховання  

 
Розглянуто  

на засіданні кафедри  

пр. № 1 від  29.04.2013 р. 
Завідувач кафедри  
____________ Л.П. Пасечнікова 
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 Методичні основи організації навчально-виховної роботи щодо 

попередження торгівлі людьми та експлуатації дітей. 

 Організація інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії 

торгівлі людьми в загальноосвітньому навчальному закладі. 

 Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми 

та експлуатації дітей, попередження насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми. 

 Протидія торгівлі людьми як складова системи формування 

ціннісного ставлення до життя. 

 Формування ціннісних ставлень особистості через систему 

роботи класного керівника. 

 Розвиток життєвих навичок як складової соціально 

компетентної особистості шляхом інституалізації превентивних 

програм. 

Модулі на курсах підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників: 



Шляхи впровадження програми 

Курси 
підвищення 
кваліфікації 

Міжкурсовий 
період 

Навчальні 
семінари-
тренінги 

Популяризація 
програми  

серед освітян 

ПДС для 
організаторів 

виховної 
роботи 

Академія 
класного 
керівника 

Посилання на 
програму в 

рекомендаціях 

Консультаційний 
пункт 
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Центр національного виховання  
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Теми модуля 

Особливості впровадження 

програми «ОГБЖГП»: практикум 

Торгівля людьми як актуальна 

проблема сучасності 

Теоретико-методологічні основи та 

технологічне забезпечення виховної 

роботи за програмою «ОГБЖГП» 



– Шановні колеги, скажіть,  
Які Ви знаєте програми виховної  
роботи з учнями ЗНЗ, які не тільки  
рекомендовані МОН України для  
впровадження, але й мають повний  
комплект навчально-методичних 
 посібників? 



Дієвий інструмент  
щодо  

попередження  
торгівлі людьми 

Програма  
виховної 
 роботи  

«ОГБЖГП» 

Засіб створення  
комплексної  

системи  
виховної роботи  
щодо реалізації  

завдань  
національного 

 виховання 



Порівняйте: 

Мета національного виховання 

(відповідно до Концепції): 

Мета програми 

«ОГБЖГП»: 
 набуття молодим поколінням 

соціального досвіду,  

 успадкування духовних надбань 

українського народу,  

 досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин,  

 формування у молоді, незалежно від 

національної приналежності, рис 

громадянина Української держави, 

розвиненої духовності, моральної, 

художньо-естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури 

 сприяння самопізнанню, 

самореалізації, 

самоствердженню і 

самовдосконаленню 

особистості; 

 розвиток навичок відповідальної 

і водночас безпечної поведінки, 

умінь адекватного прийняття 

рішень у різноманітних, в т.ч. 

складних життєвих ситуаціях; 

 визначення та формування 

громадянської позиції 

особистості 



Порівняйте: 

Мета сучасного 

освітнього процесу 

(відповідно до Орієнтирів): 

Мета програми «ОГБЖГП»: 

 формування громадянина, 

патріота, інтелектуально 

розвиненої, духовної і 

морально зрілої 

особистості, готової 

протистояти асоціальним 

впливам, вправлятися з 

особистими проблемами, 

творити себе і оточуючий 

світ 

 сприяння самопізнанню, 

самореалізації, самоствердженню і 

самовдосконаленню особистості; 

 розвиток навичок відповідальної і 

водночас безпечної поведінки, умінь 

адекватного прийняття рішень у 

різноманітних, в т.ч. складних 

життєвих ситуаціях; 

 визначення та формування 

громадянської позиції особистості 



Порівняйте: 

Мета виховання 

(відповідно до Орієнтирів): 

Мета програми «ОГБЖГП»: 

 формування 

морально-духовної 

життєво компетентної 

особистості, яка 

успішно 

самореалізується  в 

соціумі як 

громадянин, сім'янин, 

професіонал 

 сприяння самопізнанню, 

самореалізації, самоствердженню і 

самовдосконаленню особистості; 

 розвиток навичок відповідальної і 

водночас безпечної поведінки, 

умінь адекватного прийняття 

рішень у різноманітних, в т.ч. 

складних життєвих ситуаціях; 

 визначення та формування 

громадянської позиції особистості 



Порівняйте: 
Теоретико-методологічною 

основою програми «ОГБЖГП» є: 

Досягнення мети виховання 

відбувається через: 

 філософсько-соціологічне 

розуміння людської 

діяльності, форм соціальної 

поведінки людини у різних 

сферах; 

 ставлення до дитини як 

суб’єкта власної 

життєдіяльності; 

 використання у роботі 

системного, особисто 

орієнтованого і діяльнісного 

підходів 

 ставлення до особистості 

дитини як до суб'єкта 

виховання; 

 реалізацію у процесі роботи 

особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, системного, 

творчого та 

компетентнісного підходів до 

організації виховного 

процесу в шкільному та 

класному колективах 



Ключові 
поняття 

ДОБРО 

ЗЛО 

ГІДНІСТЬ 

БЕЗПЕ 

КА 

ПРАВА 

ОБОВ’Я
ЗОК 

ЖИТТЄВІ 

НАВИЧКИ 

ЦІННО 

СТІ 



4 базові компоненти розвитку та 
становлення особистості 

Ставлення до себе 

(особистісне 

самовизначення) 

Ставлення до інших 
(самовизначення у 

сфері комунікації) 

Ставлення до 
діяльності 

(поведінкове та 

професійне 

самовизначення) 

Ставлення до 
навколишнього світу 

(суспільне 

самовизначення) 



Ціннісне 
ставлення 

До 
суспільства 
і держави  

До 
людей 

До 
природи 

До 
мистецтва 

До 
праці 

До 
себе 



Сучасний зміст виховання  

Науково обґрунтована система 

загальнокультурних і громадянських 

цінностей та відповідна сукупність 

соціально значущих якостей особистості, 

що характеризують її ставлення:  

до самої себе; 

до інших людей; 

до суспільства і держави, 

до праці,  

до природи, 

до мистецтва. 



 ЗДВР (135 осіб) 

 Соціальні педагоги (75 осіб) 

 Практичні психологи (160 осіб) 

Вихователі інтернатних закладів (120 осіб) 

 Педагоги-організатори  (190 осіб)   

Категорія 
педагогічних 
працівників 

Опрацювали модуль 
на курсах ПК 



Шляхи впровадження програми 

Курси 
підвищення 
кваліфікації 

Міжкурсовий 
період 

Навчальні 
семінари-
тренінги 

Популяризація 
програми  

серед освітян 

ПДС для 
організаторів 

виховної 
роботи 

Академія 
класного 
керівника 

Посилання на 
програму в 

рекомендаціях 

Консультаційний 
пункт 



Семінар-тренінг  
для методистів  

25-27 березня 2014 року, м. Донецьк 



Шляхи впровадження програми 

Курси 
підвищення 
кваліфікації 

Міжкурсовий 
період 

Навчальні 
семінари-
тренінги 

Популяризація 
програми  

серед освітян 

ПДС для 
організаторів 

виховної 
роботи 

Академія 
класного 
керівника 

Посилання на 
програму в 

рекомендаціях 

Консультаційний 
пункт 



ПДС «Трансформація ціннісних 
орієнтацій в українському суспільстві»

Формування ціннісного ставлення до себе як 
необхідна умова формування активної 
життєвої позиції школярів (14.03.2013 року) 

Формування ціннісного ставлення до праці 
як важливої складової змісту виховання 
особистості (10.10.2013 року) 

Формування ціннісного ставлення до 
оточуючих як чинник виховання єдності 
моральної свідомості та відповідальної 
поведінки учнів (17.04.2014 року) 



 
 

 



Дата 

проведення 

Категорія учасників Тематика 

заходу 
20.02.2014 р. 

м. Шахтарськ 
Учасники МО класних керівників 

мм. Шахтарська, Кіровського, 

Сніжного, Тореза, Шахтарського 

району 

Виховна 

система 

класу як 

простір 

життєтворчості 

особистості 

20.03.2014 р. 

м. Слов’янськ 
Учасники МО класних керівників 

мм. Слов’янська, Красного Лиману, 

Краматорська, Костянтинівки, 

Слов’янського та 

Олександрівського районів 
03.04.2014 р. 

м. Маріуполь 
Учасники МО класних керівників 

м. Маріуполя, Володарського, 

Волноваського, Тельманівського, 

Новоазовського, Першотравневого 

районів 



Дата 

проведення 

Категорія учасників Тематика 

заходу 

26.02.2015 р. 

м. Слов’янськ 

Учасники МО класних керівників 

мм. Дружківки, Краматорська, Красного 

Лиману, Костянтинівки, Слов'янська, 

Артемівського, Костянтинівського, 

Олександрівського та Слов'янського 

районів 
Виховна 

програма як 

стратегія 

розвитку 

класного 

колективу 

26.03.2015 р. 

м. Красноармійськ 

Учасники МО класних керівників 

мм. Вугледару, Дзержинська, Димитрова, 

Добропілля, Красноармійська, 

Новогродівки, Селидове, 

Добропільського, Красноармійського та 

Мар’їнського районів 

09.04.2015 р. 

м. Маріуполь 

Учасники МО класних керівників 

м. Маріуполя, Великоновоселківського, 

Волноваського, Володарського та 

Першотравневого районів 



Щорічні рекомендації щодо організації 
виховної роботи в ЗНЗ області 

Ломакіна Г.І. Вектори оновлення виховного простору 
сучасного навчального закладу // Педагогічна скарбниця 
Донеччини. – 2012. – № 1. 

Заріцький О.О., Букіна Т.А. Основні напрямки 
превентивного виховання та організація взаємодії з сім’єю 
// Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2012. – № 1. 

Заріцький О.О. Інституалізація превентивних програм в 
рамках виховної роботи // Педагогічна скарбниця 
Донеччини. – 2013. – № 1. 

Заріцький О.О. Ключові аспекти організації роботи щодо 
створення превентивного виховного простору в 
загальноосвітньому навчальному закладі // Педагогічна 
скарбниця Донеччини. – 2014. – № 1. 
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програму в 
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пункт 



Проблеми 

Недостатнє 
розуміння 

педагогами 
значення 

роботи щодо 
профілактики 

торгівлі 
людьми та 

ролі системи 
освіти в ній 

Небажання 
педагогів 
поряд з 

традиційними 
методами 

профілактичної 
роботи щодо 

попередження 
торгівлі 
людьми 

використовувати 
інтерактивні 

Відсутність 
додаткового 

фінансування 
для 

впровадження 
програми в 

якості 
варіативної 
складової 

Недостатня 
кількість 

навчально-
методичних 
комплектів 
посібників 

для 
запровадження 
програми в 

ЗНЗ 

2 3 4 1 



Шляхи вирішення 



Основні орієнтири виховання учнів  
1-11-х класів ЗНЗ України 

 …Кінцевим результатом реалізації 

усякого виховного проекту мають 

бути життєві компетентності 

учнів, тобто сформована 

можливість діяти у конкретній 

життєвій ситуації відповідно до 

власних цінностей, ставлень та 

переконань… 




