
Сучасний заклад професійної 

(професійно-технічної) освіти

 Виховний процес є невід’ємною складовою всього

освітнього процесу.

 Грунтується на:

 на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях

українського народу, цінностях громадянського

(вільного демократичного) суспільства, принципах

верховенства права, дотримання прав, свобод

людини і громадянина.



Нормативні документи
«Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» № 195

20.05.2020  

Лист МОН «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської
молоді ціннісних життєвих навичок» № 1/9-362 від16.07.2021

Лист МОН «Створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти та попередження і протидія булінгу» №1/9-
436 від 14.08.2020

Постанова головного санітарного лікаря ,,Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 26.08.2021

лист МОН України №1/9-363 від 16.07.2021 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти
у 2021/2022 навчальному році» 

«Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України» наказ МОН від 29.07.2019 №1038

Постанова Кабміну України від 09.10.20 №932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-
патріотичного виховання на 2020-2025»;

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021 – 2025
роки рішення РОР від 02.06.21 №154

Державна соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року (постанова Кабміну 
України від 30.06.21 №673)

Методичні рекомендації НМЦ ПТО у Рівненській області “Організація освітнього процесу у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2021/2022 навчальному році”

https://drive.google.com/file/d/15xC4EMjpRhQ62qx-g0NzQX2laM0WubON/view?usp=sharing


Пріоритетні напрямки 

Національно-
патріотичне 
виховання

Створення 
безпечного і 
здорового 
освітнього 

середовища

Громадянське 
виховання

Педагогіка 
партнерства

Психологічний
супровід всіх

учасників освітнього 
процесу



Національно-патріотичне виховання

Громадсько-
патріотичне

• Формування української 
громадянської 
ідентичності

• Впровадження та 
утвердження суспільно-
державних 
(національних)цінностей

Військово-
патріотичне

• Формування готовності 
до захисту України

• Підвищення престижу 
військової служби

Духовно-
моральне

• Ціннісний потенціал
компетентісної освіти

• Ціннісне 
самовизначення та 
національне 
самоусвідомлення 
особистості



Створення безпечного і здорового 

освітнього середовища

Профілактика 
булінгу, 

домашнього 
насильства, 

протидії торгівлі 
людьми

Формування 
здорового 

способу життя

Профілактика 
вживання 

наркотичних та 
психотропних 

речовин

Профілактика 
злочинності та 
правопорушень

Безпека під час 
використання ІКТ, 
навички безпечної 

поведінки в 
Інтернеті



Громадянське виховання

Правова освіта громадян

• Розуміння та вміння реалізовувати власні конституційні права та 
обов’язки

Реалізація права на участь

• Здатність брати участь у суспільному житті та використовувати
можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському
та місцевому рівнях



Основа педагогіки партнерства

Спілкування Взаємодія
Співпраця

(учитель, учень, 
батьки, 

громадськість)

Щоденне 
спілкування з 

учнями

Акцент на 
збереженні 

власного здоров’я 
та здоров’я 
оточуючих

Сприяння 
адаптації учнів 

першого курсу до 
нових побутових і 

життєвих умов

Підтримка учнів у 
складний час 
карантинних 
обмежень

Особлива увага 
учням, які 

опинилися у 
скрутних життєвих 

обставинах



Психологічний супровід освітнього процесу

Забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку 

здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей 

Сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів 

освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони 

психічного здоров’я, надання психологічної та соціально - педагогічної 

підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань 

системи освіти.

Формуванню в учасників освітнього процесу потреби набувати навичок 

свідомого, відповідального споживання медіа-продукції, розвивати критичне 

мислення, та відповідальну поведінку в цифровому середовищі.


