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У посібнику представлено теоретичні й методичні 
матеріали для проведення тренінгів і тренінгових занять 
з патріотичного виховання дітей та молоді. Розраховано 
на методистів інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, працівників методичних кабінетів, педагогічних 
працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів, представників громадських організацій. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

  

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ 

  

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ 

 

 

  

 СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ 
навчально-методичний посібник 

до навчальної програми «Сімейні цінності»  

(35 годин) 

 



Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем 

виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України  

(лист Міністерства освіти і науки України  

від 02.07.2014. № 14.1/12-Г-1043) 
 

 

Посібник сприятиме продуктивності і 

якості виховної роботи, яку проводять 

класні керівники, психологи, соціальні 

педагоги, учителі  загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів, може 

бути використаний у системі 

післядипломної педагогічної освіти, 

викладачами вищих навчальних закладів, а 

також для саморозвитку батьків. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИВБО «УКРАЇНСЬКИЙ 

ФОНД «БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ» 

 

 

Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція 
 

ПРОГРАМА  

виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі 
людьми 

 

 

 

 

 

 
КИЇВ – 2014 

 



        

Схвалено науково-методичною комісією з проблем 

виховання дітей та учнівської молоді Науково-

методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки в Україні (протокол №3 від 

14.10.2014). 

 

 

Розраховано на вчителів (педагогів-організаторів, ЗДВР, 

соціальних педагогів, психологів, інших фахівців соціальної 

сфери, студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, а також на всіх, хто не 

байдужий до проблем дітей в Україні. 

 

 



“ Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція ” 

Програма виховної роботи з питань 

протидії торгівлі дітьми для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 





Просвітницька робота з батьками з питань 

безпечної міграції та протидії торгівлі людьми 

Інформаційно-методичні матеріали для роботи з 

батьками  • Формування позитивного Я-образу підлітка  

• Як навчити дітей приймати рішення та 

відповідати за них 

• Самооцінка підлітка та роль батьків у її 

формуванні  

• Розв’язання  складних ситуацій  

• Супровід підлітків батьками у професійному 

просторі  

• Працевлаштування  неповнолітніх.  Небезпеки 

та ризики  

• Дитина – творець своєї долі. Як допомогти 

дитині бути щасливою і успішною  

• Підготовка дитини до сімейного життя  

• Поїздка за кордон: за і проти  



Популяризація ігрових форм роботи з дітьми 

Схвалено Міністерством освіти і 

науки України для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 





Медіація –  
це добровільний та конфіденційний 

процес, у якому нейтральна третя 
особа(медіатор) допомагає сторонам 
знайти взаємоприйнятний  варіант 
розв'язання ситуації, що склалася.  

Особливою рисою медіації є те, що 
сторони спільно беруть на себе 
відповідальність за прийняття 
рішення та його виконання. 

 
В медіації конфлікт розглядається як 

позитивний процес, як метод знайти 
порозуміння, проговорити   та  
вирішити проблему. 

Медіатор –  
 спеціально підготовлений посередник у 

розв'язанні  конфліктів, який 
однаково підтримує обидві сторони та 
допомагає їм знайти 
взаємоприйнятне рішення 



ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ: 

добровільність; 

 нейтральність; 

 конфіденційність; 

 розподіл відповідальності 
 

 



Упорядники: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Редакційна група: 
Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д.  

 
 

Навчально-методичний посібник  
 

«Організація роботи з розв’язання 

проблеми насильства в школі»  

 

 

 

 

 
Київ - 2011 



 

Навчально-методичний посібник створений для 

поширення інформації про можливості системної 

тренін - гової роботи з дітьми, батьками та 

педагогами задля подолання насильства над 

дітьми в школі.  

 

Посібник стане в нагоді вчителям, 

соціальним педагогам, психологам та 

іншим спеціалістам, які працюють 

безпосередньо з дітьми.  



Створено на сайті НМЦ виховної роботи та позашкільної освіти 

інформаційний блок (методичні рекомендації) щодо реалізації 

відповідних програм у навчальних закладах області 

Інформація на сайті –  

http://vuhovna-hoippo.km.ua/ 
 



Всеукраїнський конкурс Класний керівник року 
 






