
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В 

ШКОЛІ 
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ 

 

АКТУАЛЬНО: 2019/2020 навчальний рік 
 

Лист МОН України від 16.08.2019 №1/9-523 "Про національно-
патріотичне виховання у закладах  освіти у 2019-2020 
навчальному році" 
 
Інформаційні матеріали щодо створення безпечного 
освітнього середовища, формування в дітей та учнівської 
молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р.  
Концептуальна записка Представництва Дитячого фонду ООН 
в Україні "Безпечні школи в Україні"  
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 
грудня 2018 р. № 2657-VIII. 
 
Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 
грудня 2018 р. № 2657- VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-
881). 
 
Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього 
середовища». 
 
Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді 
нетерпимого ставлення до насильницьких  моделей поведінки, 
небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення 
насильства як порушення прав людини, адресовані усім 
фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 
18.05.2018 № 1/11-5480). 
 
Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на 
випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників із іншими органами та службами.  
 
План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 
державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.  
Важливі пам'ятні та ювілейні дати.  
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http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf
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https://sites.google.com/site/sajtbibliotekaravinnikmarini/korisna-informacia/kalendar-znamennih-i-pam-atnih-dat-2015-rik-i-pivricca


 

Рік 2018/2019 навчальний 
 

Лист МОН №1/9-486 від 07.08.2018 «Про деякі питання   
організації в закладах освіти виховної роботи щодо   безпеки й 
благополуччя дитини у 2018-2019 навчальному році».  
 
Лист МОН №1/11-5480 від 18.05.2018 «Методичні 
рекомендації щодо запобігання і протидії насильству».  
 
Закон України "Про охорону дитинства" . 
Державна соціальна програма "Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 
року". 
 
Закон України "Про запобігання та протидію домашньому 
насильству" 
 
Рекомендації СМ/Rek ( 2018) 7 Комітету міністрів, відповідно 
до положень статті 15.b Статуту ради Європи про принципи 
дотримання,  захисту та реалізації прав дитини в цифровому 
середовищі. 
 
Закон України "Про протидію торгівлі людьми"  
Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року  
 
Програма виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми 
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» . 
 
Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 № 1/9 -
453 "Про проведення інформаційних кампаній щодо протидії 
торгівлі людьми." 

  

 МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ 
  
Декларація прав людини  
 
Декларація прав дитини, проголошена Генеральною 
асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 
року. 
  
Конвенція ООН про права дитини  
 
Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо 
ліквідації найгірших форм дитячої праці  

https://drive.google.com/file/d/1pTUF4vCoNjQQdqpCKRATveRJDOFm7iY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTUF4vCoNjQQdqpCKRATveRJDOFm7iY1/view?usp=sharing
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF
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http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=331
http://www.unicef.org/ukraine/convention_small_final.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_166
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_166


 
Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства  
 
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і 
розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому 
рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних 
Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.  
  

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
  
 

Конституція (Основний Закон) України  
 
«Про освіту»   
 
«Про загальну середню освіту»   
 
«Про позашкільну освіту»   
 
"Про молодіжні та дитячі громадські організації"  
 
"Про охорону дитинства" 
 
"Про захист суспільної моралі"  
 
"Про протидію торгівлі людьми"  
 
"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб" 
 

Укази Президента України 
 
«Про затвердження Національної  стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року"  
 
«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 
моральності у суспільстві та утвердження здорового способу 
життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.  
 
«Про Національну програму правової освіти населення» від 
18.10.2001 р. № 992/2001.  
 
«Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» 
від 12.11.1999 р. № 1460/99.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_927
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_927
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://motorostroitel.com.ua/images/article/2014_04_17/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
http://kr-admin.gov.ua/mol/molod/33.pdf
http://school57.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20_%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2026.04.pdf
http://www.ukrbook.net/zakony/zagal_zakonod/Z_1296_.pdf
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«Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту 
багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.  
 
«Про відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і 71 -ї 
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» від 
08.04.2016 №130.  
 
«Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий 
спосіб життя - здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.  
 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016 – 2020 роки» від 13.10.2015 №580.  
 
«Про затвердження Національної стратегії у сфері прав 
людини» від 25.08.2015 №501.  
 
«Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного 
Яру» від 12.08.2015 № 471/2015 . 
 
«Про заходи щодо поліпшення національно -патріотичного 
виховання дітей та молоді» 12.06.2015 № 334 . 
 
«Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 
12.01.2015 № 5/2015 . 
 
«Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872.  
 
«Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871.  
 
«Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806.  
 
«Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на 
період до 2020 року» від 27.09. 2013 № 532/2013.  
 
«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року» від 5.06.2013 №3 44/2013.  
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Розпорядження, Постанови Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів України 

 
«Про затвердження Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад»  
 
«Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.  
 
«Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 
25.09.1999 р. № 1768.  
  
Постанова від 13.04.2016 №971-19 «Про відзначення пам’ятних 
дат і ювілеїв у 2016 році».  
 
Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування 
героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді».  
 
Постанова від 26.03.2013 № 717 «Про  затвердження Державної 
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2016 року».  
 
Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо 
національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік» від 
25.12.2015 № 1400-р. 
 
Розпорядження від 22.08.2012 «Про затвердження плану 
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту».  
 
Розпорядження від 27.08.2010 року №1718-р «Деякі питання 
військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів».  
 

Загальнодержавні програми 
 
Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року 
(затверджено 24.02.2016 р. № 113-р). 
 
Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 
року» 
 
Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2016 року  
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КОНЦЕПЦІЇ 
 
Концепція виховання дітей і молоді в національній системі 
освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки 
України 28 лютого 1996 року.  
 
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді 
 
Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року (схвалено 07.10.2015 р. № 
1053-р). 
 
Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2016-2020 роки (схвалено 30.09.2015 р. № 1018-
р). 
 
Концепція екологічної освіти України  
 
Концепція превентивного виховання  
 
Концепція формування позитивної мотивації на здоровий 
спосіб життя у дітей та підлітків  
 
Концепція художньо-естетичного виховання учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах  
 
Концепція сімейного виховання в системі освіти України 
«Щаслива родина» на 2012-2021 роки 
 
Концепція громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку Української державності  
 
Концепція формування позитивної мотивації на здоровий 
спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 
605. 
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Міністерство освіти і науки України 

 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 
дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 
закладах України. 

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в 
навчальних закладах України. 

Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з 
педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти. 

 
Рекомендації щодо планування роботи класного керівника 
навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти. 

 
Положення про класного керівника навчального закладу системи 
загальної середньої освіти. 

 
Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника 
навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489. 

 
Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України». 

  

від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства 
освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». 

від  04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету 
Міністрів України на 2016 рік». 

від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв'язку з 75-
ми роковинами трагедії Бабиного Яру». 

від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з 
виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року». 

від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в 
системі освіти». 

від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 
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методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

від 08.04.2015 № 412Наказ МОН України «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів». 

від 07.08.2014 № 910 «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 
«Про заборону використання мобільних телефонів під час навчально-
виховного процесу». 

від 28.08.2013 №1239 «Про затвердження Типової інструкції з 
діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм 
власності». 

від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про 
консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, 
які виховуються в умовах сім’ї». 

від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із 
прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження 
споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв». 

від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання 
насильству над дітьми». 

Лист МОН від 30.07.2014 № 1/9-385 "Методичні рекомендації для 
проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з 
питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними 
предметами; поведінки у надзвичайній ситуації". 

 

ВАЖЛИВО! 

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

 Інформаційні матеріали щодо вибухонебезпечних предметів 

 Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв 

 Лист МОН України від 12.05.2016 № 1/9-237 «Про вшанування 
Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу» 

 Лист МОН України від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення 
Дня пам’яті та примирення» 

 Лист МОН України від 24.03.2016 №1/3-148 "Про відзначення 
25-ї річниці незалежності України" 
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 Лист МОН України від 16.02.2016 № 1/9-79 «Про використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах методичних 
рекомендацій»  

 Лист МОН України від 11.01.16 № 1/9-5 «Щодо відзначення Дня 
Соборності України» 

 Лист МОН України від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до 
Дня пам’яті жертв голодоморів» 

 Видання серії «Літопис УПА» для використання під час 
вивчення історії України та проведення виховних заходів у 
навчальних закладах країни (завантажити частина І, частина ІІ) 

 Український інститут національної пам’яті МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ до відзначення у загальноосвітніх навчальних 
закладах  Дня захисника України  

 Програма національно-патріотичного виховання Тетіївського 
району "Плекаємо патріотів" 

 Національні стратегія профілактики соціального сирітства на 
період до 2020 року 

 Методичні рекомендації щодо організації інформаційно-
просвітницької роботи з учнівською молоддю, педагогічною та 
батьківською громадськістю з актуальних питань європейської 
інтеграції України 

 Національну стратегію реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з 
реалізації її І етапу (09.08.2017) 

 Лист МОНУ від 13.07.2017 № 1/9-388 «Про відзначення 
Міжнародного дня миру» 
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