
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                                             № 90 

Про організацію виховної роботи   

у 2022/2023 навчальному році  

 

 На виконання Указу Президента України від 10.07.2019 № 689 «Питання 

проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні»,    

Указу Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», Закону України від 01.01.2020 № 3739-VI 

«Про протидію торгівлі людьми», Закону України від 07.12.2017 № 2229     

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закону України        

від 06.08.2022 № 2402-III «Про охорону дитинства» (зі змінами),                 

Закону України від 18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»,         

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,        

постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145                     

«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»,         

наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646              

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти», від 06.06.2022 №527                

«Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти      
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і науки України від 16.06.2015 № 641» листа Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2022 № 18794-22 «Щодо діяльності психологічної служби      

у системі освіти в 2022/2023 навчальному році», листа Міністерства освіти         

і науки України від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення 

ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою»,  

листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.2022р. № 1/6267-22       

«Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

України», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2022                   

№ 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах 

воєнного стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки України              

від 1305.2022 р. № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей 

та молоді в умовах воєнного стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки 

України від 29.03.2022 р. № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», 

листа Міністерства освіти і науки України від 25.03.2022 р. № 1/3663-22    

«Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»,                     

листа Міністерства освіти і науки України від 22.06.2022 №1/6885-22       

«Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному                

зі збройною агресією російської федерації на території України»,                  

листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022  № 1/9105-22      

«Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.» та        

з метою забезпечення виконання основних виховних завдань школи, 

впровадження інноваційних виховних технологій та створення цілісної 

виховної системи школи 

  

НАКАЗУЮ: 

1.Педагогічним працівникам школи: 

1.1. Організувати виховний процес як невід’ємну складову всього освітнього 

процесу, який проходитиме наскрізно, як через навчальні предмети, так і через 

систему позакласної роботи в дистанційній формі та орієнтуватися на 
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громадянські та загальнолюдські цінності, зокрема:  

- національно-патріотичні (патріотизм, активна громадська позиція, 

національна самобутність, свобода, демократія,); 

- морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, 

повага до себе та інших людей); 

- соціально-політичні (культурне різноманіття, повага до рідної мови і 

культури, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 

відповідальність).  

Упродовж 2022/2023 навчального року 

1.2. Запровадити онлайн-заходи щодо у дітей та учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок. 

         Упродовж 2022/2023 навчального року 

2. Заступнику директора з  виховної роботи Назаренко С.М.: 

2.1. Визначити основні напрями формування особистості через духовно-

моральне, громадянсько-патріотичне та превентивне виховання дітей та 

учнівської молоді.  

          Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.2. Забезпечити проведення онлайн-заходів із національно-патріотичного 

виховання молоді, шанобливого ставлення до пам’яті про перемогу над 

нацизмом у Другій світовій війні, до Дня Героїв Небесної Сотні, до Дня 

захисника України спрямованих на формування в учнів відповідальності за 

єдність української політичної нації та встановленню миру й злагоди в 

суспільстві, поваги до Конституції України, шанобливого ставлення до  

святинь, культурно-історичних традицій. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.3. Забезпечити контроль за організацією та проведенням традиційних свят, 

пам’ятних та ювілейних дат, в дистанційній формі, спрямованих на  

відродження кращих духовних надбань українського народу, розвитку і 

підтримки традицій вшанування сімейних цінностей, згідно річного плану. 

        Упродовж 2022/2023 навчального року  
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2.4. Організувати просвітницьку роботу в дистанційній формі, щодо протидії та 

запобіганню булінгу (цькуванню) та домашньому насильству, відповідно до 

чинних нормативно-правових актів. 

               Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.5. Розглядати питання якості і вдосконалення організації виховної та 

методичної роботи у 2022/2023 навчальному році на нарадах при директорові, 

оперативних нарадах при заступнику директора, засіданнях методичних 

об’єднань закладу освіти. 

               Згідно плану роботи на 2022/2023 навчальний рік 

2.6.Здійснювати навчально-методичне консультування педагогічних 

працівників закладу та координацію діяльності за всіма напрямами виховної 

роботи. 

          Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.7. Здійснювати контроль стосовно виконання нормативних документів щодо 

організації виховної діяльності.  

       Упродовж 2022/2023 навчального року 

2.8. Забезпечити проведення виховних та методичних заходів, в дистанційній 

формі, відповідно до плану роботи закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік. 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

3. Педагогу-організатору Галицькій Н.В.: 

3.1. Координувати роботу дитячої шкільної організації «Сузір’я» в дистанційній 

формі. 

                                                                      Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.2. Забезпечити активну діяльність органів учнівського самоврядування в 

дистанційній формі. 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.3. Забезпечити участь учнів закладу у конкурсах, акціях, виставках дитячих 

робіт, спортивних змаганнях різних рівнів (в онлайн-режимі). 

                                                                      Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.4. Висвітлювати  роботу дитячої шкільної організації «Сузір’я» на офіційному 
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веб-сайті закладу.  

Упродовж 2022/2023 навчального року 

3.5. Організовувати навчально-тематичні онлайн-екскурсії по визначним 

пам’ятним місцям  (музеї, галереї, театри, пам’ятні місця тощо) з метою 

вивчення історії, традицій та звичаїв  рідного краю та світу.  

                                                                      Упродовж 2022/2023 навчального року 

4. Класним керівникам, вихователям: 

4.1. Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно-правових 

документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні 

випадки. 

                Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.2. Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності, в дистанційній формі, з 

записом до класного журналу та журналу реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності. Проводити онлайн-бесіди щодо попередження дитячого 

травматизму у закріпленому  класі із записами на відповідних сторінках 

класного журналу. 

          Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.3. Брати участь у всіх позакласних виховних справах класів та організовувати 

участь класів у загальношкільних виховних позакласних справах (в 

дистанційному форматі).    

                Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.4. Проводити освітню онлайн-роботу із батьками та законними 

представниками дітей з питань: підвищення психолого-педагогічної 

компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення 

до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою 

дітей; профілактики насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень 

серед неповнолітніх; формування ненасильницької моделі поведінки та 

вирішення конфліктів мирним шляхом; безпека та підтримка дітей під час 

війни. 

       Упродовж 2022/2023 навчального року 
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4.5. Підвищувати загальний рівень правової свідомості дітей та молоді, рівень 

обізнаності з проблем порушення прав людини, навчати моделям безпечної 

поведінки, виховувати повагу до прав та основних свобод людини, 

толерантного ставлення до потерпілих від насильства в умовах воєнного стану 

(дистанційна форма). 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.6. Висвітлювати  виховну роботу на офіційному веб-сайті закладу. 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.7. Використовувати сучасні форми та методи роботи з учнями у виховній 

роботі. 

Упродовж 2022/2023 навчального року 

4.8. Провести протягом року не менше одного відкритого онлайн-заходу. 

Сценарій відкритого заходу надавати заступнику директора з виховної роботи. 

         Упродовж 2022/2023 навчального року 

5. Завідуючій бібліотеки Терещенко Л.П.: 

5.1. Організувати та висвітлити на офіційному сайті закладу онлайн-виставки 

традиційних свят, пам’ятних та ювілейних дат згідно до річного плану виховної 

роботи  на 2022/2023 навчальний рік. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

5.2. Забезпечити підбірку інформаційно-методичних матеріалів для 

педагогічних працівників з питань профілактично-просвітницької роботи з 

учнями та їхніми батьками. 

      Упродовж 2022/2023 навчального року 

5.3. Висвітлювати на офіційному сайті закладу підбірку художньої літератури 

для здобувачів освіти. 

Кожен тиждень 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Назаренко С.М. 

 

Директор                                                                О.А. Хованова 

Назаренко С.М. 
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З наказом від 01.09.2022 № 90 ознайомлені: 

Назаренко С.М. 

Терещенко В.Г. 

Сосонний В.М. 

Галицька Н.В. 

Колесніченко І.М.  

Гарбуз Т.О. 

Сороколат С.М.  

Івах В.В.  

Полтавець Т.О  

Васюрчик Т.С.     

Мочалова Л.Є.    

Сосонна О.А. 

Ярошенко О.М. 

Могилевська Н.П. 

Тур Л.І. 

Черкасова  О.В.                                                                        

Бородавка Н.В. 

Давиденко О.П. 

Шуба І.В. 

Мелешко Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рєпка В.Л.                                                                           

Пономаренко О.В. 

Таратушка О.О.    

Сердюк Т.С. 

Рєпка О.М. 

Бородавка С.І. 

Нечитайло С.В. 

Терещенко Л.П. 

Лелюк А.В. 

Зіньковська Т.К. 

Пухова А.В.                                                                                   


