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У сучасна українська освіта, як і інші сфери життя суспільства, зазнала 

чимало змін в умовах воєнного стану. Однак, позашкільна освіта України 

продовжує бути однією з складових системи освіти, метою якої є здатність 

задовольняти різноманітні творчі, пізнавальні, дозвільні потреби, сприяти 

становленню творчої особистості та її соціалізації. У цей нелегкий для країни 

час заклади позашкільної освіти відіграють важливу роль в питаннях 

патріотичного виховання підростаючого покоління, забезпечують 

психологічну підтримку дітей та організовують змістовне дозвілля. Також, 

заклади позашкільної освіти спрямовують свою діяльність на залучення до 

позашкільної освіти дітей, які евакуйовані з районів проведення бойових дій,  

на підтримку таких дітей, а також та їх родин. 

Організація освітнього процесу у новому 2022/2023 навчальному році 

залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Головним 

завданням є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.  В умовах 

війни рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників 

освітнього процесу приймають обласні військові адміністрації, а також 

засновники закладів освіти повинні. Це зазначено у постанові КМУ від 

24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в 

Україні», режим доступу: https://cutt.ly/wKZ6kgZ  . 

Залежно від безпекової ситуації освітній процес у позашкільних 

закладах освіти може здійснюватися за очною, дистанційною та змішаною 

формами навчання. Процес офлайн планується лише в тих закладах освіти, 

які мають захисні споруди цивільного захисту.  

Окрему увагу звертаємо на нормативно-правові акти щодо 

забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної 

освіти, які були прийнятті у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану:  

- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», режим доступу: https://cutt.ly/wKZ6Uw9  ;  

- Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX,  режим доступу: 

https://cutt.ly/0KZ6Dz6 ;  

- постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 «Деякі 

питання затвердження фінансових документів та казначейського 

обслуговування в умовах воєнного стану»,  режим доступу: 

https://cutt.ly/eKZ6KIn  ;  
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- листи МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього 

процесу в умовах військових дій», режим доступу: https://cutt.ly/7KZ62ON  ; 

від 18.03.2022 № 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти під час дії воєнного стану», режим доступу: 

https://cutt.ly/WKZ647g  ; від 19.03.2022 № 1/3556-22 «Закладам освіти, 

установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку з 

проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою 

окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до 

органів казначейства за новою адресою розташування», режим доступу:   

https://cutt.ly/oKZ6602 ; від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення 

психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного 

стану», режим доступу:   https://cutt.ly/eKXquSM ; від 04.04.2022 № 1/3872-22 

«Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм 

дій»,  режим доступу:   https://cutt.ly/UKXqaBr . 

Освітній процес в закладі позашкільної освіти організовується  

відповідно до освітньої програми. Нагадуємо, що це обов’язковий документ 

передбачений Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту». 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 5 січня 2021 № 17 

затверджено Типову освітню програму закладу позашкільної освіти, режим 

доступу: https://cutt.ly/tKXqczu . 

Згідно ст. 16 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 21 Закону 

України «Про освіту» заклади позашкільної освіти та заклади спеціалізованої 

освіти (мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування) 

можуть використовувати типові освітні програми або розробляти власні 

освітні програми на основі типових освітніх програм. Тобто, заклади освіти, 

які надають позашкільну освіту, можуть здійснювати освітню діяльність за 

власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими 

освітніми програмами, що затверджуються центральними органами 

виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади 

освіти.  

Освітніми компонентами освітньої програми закладу позашкільної 

освіти є навчальні програми за напрямами та профілем позашкільної 

освіти. З метою забезпечення освітнього процесу заклади позашкільної 

освіти  мають право використовувати самостійно розроблені навчальні 

програми з позашкільної освіти, які схвалюються педагогічною радою 

закладу позашкільної освіти, іншого суб’єкта освітньої діяльності (у разі 

наявності педагогічної ради) та затверджуються керівником закладу 

позашкільної освіти, керівником іншого суб’єкта освітньої діяльності або 

уповноваженою керівником особою.  

Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із 

врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 №433, Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних 
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навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.08.2004 №651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 20.08.2004 за №1036/9635, типових навчальних планів, 

затверджених Міністерством освіти і науки України.  

Освітньою програмою має бути передбачена реалізація права на 

позашкільну освіту. Тому, освітні програми можуть мати корекційно-

розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами, які мають 

бажання отримати позашкільну освіту. 

Одним із стратегічних напрямів позашкільної освіти в умовах воєнного 

стану є удосконалення змісту і методики позашкільної освіти у воєнний час. 

Заклади позашкільної освіти, не залежно від типу та напрямів діяльності, 

мають забезпечувати: 

- формування у дітей медіаграмотності, вміння грамотно та виважено 

споживати та поширювати інформацію; 

- формування уявлень про небезпеку у віртуальному просторі, та 

засвоєння правил безпечного користування інтернетом та основних способів 

захисту; 

- проведення систематичної роз’яснювальної та інформаційної роботи 

щодо мінної небезпеки, правил поведінки у разі виявлення небезпечних 

предметів; 

- проведення заходів для педагогів щодо вивчення особливостей 

комунікації з дітьми під час війни, знайомств з методами психологічної 

допомоги та самодопомоги в умовах війни, загальної обізнаності щодо 

вікової психології. 

Враховуючи специфіку роботи закладів позашкільної освіти за 

основними напрямами позашкільної освіти Міністерство освіти і науки 

України виділило шість основних напрямів за якими працюють профільні 

заклади: військово-патріотичний та туристсько-краєзнавчий,  еколого-

натуралістичний, художньо-естетичний, науково-технічний, науково-

дослідницький. Беручи до уваги особливість закладів, які працюють за цими 

напрямами, в листі МОН України від 14.04.2022 №1/4142-22 «Про 

організацію роботи закладів позашкільної освіти» було надано рекомендації 

щодо їх діяльності, режим доступу: https://cutt.ly/JKXq7CI  .  

З метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді в закладах освіти наказом МОН від 06.06.2022 № 527 «Про деякі 

питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та 

визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015 № 641» затверджено заходи щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, 

режим доступу: https://cutt.ly/WKXwoy6 . Серед основних складових 

виокремлено громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-

патріотичне та екологічне виховання. 

Документ передбачає докладно прописані заходи до 2025 року для: 

• удосконалення нормативно-правової бази щодо національно-

патріотичного виховання; 

https://cutt.ly/JKXq7CI
https://cutt.ly/WKXwoy6


• створення соціально-педагогічних умов для реалізації 

національно-патріотичного виховання; 

• зміни змісту та форми національно-патріотичного виховання; 

• організації інформаційно-просвітницької роботи у сфері 

національно-патріотичного виховання; 

• розвитку військово-патріотичного виховання. 

Під час планування заходів щодо підвищення рівня національно-

патріотичного виховання у закладах позашкільної освіти у 2022/2023 

навчальному році слід послуговуватися листом МОН України від 10.06.2022 

№1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в 

закладах освіти України», режим доступу: https://cutt.ly/zKXwRGG  .  

Одним з завдань, яке сьогодні стоїть перед педагогами, є формування у 

дітей медіаграмотності, вміння грамотно та виважено реагувати на сучасні 

виклики, в тому числі у споживанні, створенні та поширенні інформації. 

Особиста інформаційна безпека напряму залежить від критичного 

сприйняття інформації, з метою комплексного розв’язання цієї проблеми 

директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН 

України спільно з Академією української преси створили вчительський 

Тулбокс де у вільному доступі розміщений контент  для всіх зацікавлених 

освітян, режим доступу: https://toolbox.medialiteracy.org.ua/  .  

Новини медіаосвіти, електронна бібліотека, календар подій, плани 

уроків, презентації тощо можна знайти на порталі «Медіаосвіта і 

медіаграмотність». Ця інтерактивна платформа створена Академією 

української преси та USAID «Медійна програма в Україні» для спілкування 

педагогів задля сприяння відкритості та публічності процесів у 

медіаосвітньому середовищі, режим доступу: http://medialiteracy.org.ua/ .   

Щоб разом з вихованцями потренувати навички медіаграмотності 

пропонуємо педагогам онлайн-курси: «Very Verified: онлайн-курс з 

медіаграмотності» від IREX та EdEra, режим доступу: https://cutt.ly/XKXrtnr ; 

«Фактчек: довіряй-перевіряй» , режим доступу:  https://cutt.ly/LKXeB7F та 

«Години медіаграмотності» , режим доступу:  https://cutt.ly/MKXe4Ut  від 

EdEra; «Медіаграмотність для освітян», «Критичне мислення для освітян», 

«Освітні інструменти критичного мислення», «Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні» від  

Prometheus,    режим доступу: https://cutt.ly/rKXe6qg ; «Новинна грамотність» 

розроблений за підтримки Internews Network, режим доступу:  

https://cutt.ly/XKXrpti ; «Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до 

практики» від «На урок», режим доступу:  https://cutt.ly/LKXrgsB  .  

Цифрове середовище, зокрема інтернет, сьогодні є не лише важливим 

джерелом інформації, але й способом комунікації, який нівелює перепони 

для спілкування, тому питання безпеки в мережі є більш ніж актуальне. У 

цьому контексті турбота про дітей набуває більших масштабів. Освітній 

процес необхідно спрямувати насамперед на те, щоб мінімізувати розрив між 

існуючими та необхідними знаннями педагогів у сфері використання 

інформаційно-комунікаційних засобів зв'язку, правового захисту дітей від 
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насильства, порнографії, приниження, кібербулінгу та умінням 

використовувати ці знання на практиці. 

Система позашкільної освіти має великі можливості щодо 

попередження різних форм негативного впливу інформаційних технологій на 

розвиток особистості. Плануючи діяльність методичної служби закладу 

позашкільної освіти, необхідно передбачити обговорення з педагогічними 

працівниками:  

- найактуальніших тем і проблем, які дозволять сформувати у педагогів 

знання, навички щодо запобігання неправомірному використанню 

інформаційних засобів зв'язку і попередження насильства над особистістю; 

- юридичні знання з проблем насильства та жорстокого поводження з 

дітьми за допомогою мережі Інтернет, мобільних телефонів; 

- права і обов'язки дитини в сім'ї, суспільстві, в освітніх закладах, 

обов'язки і відповідальність батьків, педагогів щодо дітей; 

- перелік та повноваження служб, які опікуються дітьми, захищають їх 

права, створюють умови для реалізації прав, свобод і законних інтересів; 

- права та обов'язки (педагогів) щодо захисту прав дітей (у ситуаціях 

неправомірного поводження з дітьми). 

Для підвищення обізнаності педагогів, керівників закладів освіти, 

батьків та їхніх дітей Міністерство освіти і науки України розробило 

рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів закладами 

освіти серед дітей та інформування батьків (лист МОН України від 

10.03.2021 №1/9-128), режим доступу: https://cutt.ly/JKXtxBK  . 

Слід звернути увагу, що останнім часом у мережі активно 

поширюються новини про виявлення правоохоронцями випадків залучення 

дітей російськими військовими до протиправної діяльності через інтернет. 

Протидіяти залученню дітей до протиправної діяльності російськими 

військовими через інтернет допоможуть спеціально підготовлені матеріали 

освітнього проєкту #stop_sexтинг, режим доступу: https://cutt.ly/UKXtU1V  .  

Нагадуємо, що з пріоритетом при організації освітнього процесу  в 

закладі позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році є забезпечення 

максимально можливої безпеки для кожної дитини, кожного працівника 

системи освіти. Окрім наявності укриття обов’язковим є проведення 

тренувань про оголошення сигналу «Повітряна тривога» (тренувальні 

евакуації безпосередньо до укриття), навчальних інструктажів, як поводитися 

в укритті, та що потрібно з собою мати. 

На виконання цього завдання та на допомогу педагогам закладів 

позашкільної освіти МОН України пропонує, розроблену науковими 

співробітниками лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 

виховання НАПН України, наскрізну навчальну програму з позашкільної 

освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах 

бойових дій», режим доступу: https://cutt.ly/KKXtL8b . Наскрізна навчальна 

програма розрахована на 18 годин і може бути реалізована на заняттях 

гуртків усіх напрямів позашкільної освіти. Програма може бути 

використана в повному обсязі або за окремими темами для посилення 
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основної навчальної програми відповідно до напряму. Програма є 

орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст 

програми та розподіл годин за темами, ураховуючи інтереси гуртківців, стан 

матеріально-технічної бази закладу. Автори програми пропонують і 

методичні рекомендації до неї, режим доступу: https://cutt.ly/2KXyRie . 
Зросла, також і актуальність проведення просвітницьких заходів з 

вихованцями різних вікових груп щодо мінної небезпеки, правил поведінки у 

разі виявлення небезпечних предметів. Нормативні документи, які 

регулюють питання проведення просвітницької роботи з учасниками 

освітнього процесу щодо мінної безпеки та правил поводження в 

надзвичайних ситуаціях: 

- лист МОН України від 30.07.2014  № 1/9-385 «Методичні рекомендації 

щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з 

питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами», 

режим доступу: https://cutt.ly/mKXyA3o  . 

- методичні рекомендації МОН України щодо проведення 

просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, 

вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження 

в надзвичайній ситуації (лист МОН України від 25.04.2022 № 1/4428-22), 

режим доступу: https://cutt.ly/qKXyHQH ;  

- наказ МОН України від 21.11.2016 №1400  «Про затвердження 

Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 

учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», режим 

доступу: https://cutt.ly/eKXyZpI . 

Те, як діяти, у разі виявлення підозрілого об‘єкта, вибухонебезпечного 

предмета, описано в пам’ятці ОБСЄ і ДСНС України, режим доступу: 

https://cutt.ly/wKXyVue  . 

 Педагогам з усіх регіонів України Міністерство освіти і науки 

рекомендує  проходження навчання педагогами з усіх регіонів України на 

спеціальній онлайн платформі з питань мінної небезпеки Explosive Ordnance 

Risk Education https://eoreplatform.web.app/ (лист МОН України від 01.04.2022 

№ 1/3798-22 «Про навчання з мінної небезпеки на спеціальній онлайн 

платформі», режим доступу: https://cutt.ly/jKXy8P0 ). В подальшому набуті 

знання і навички педагогів з мінної небезпеки дозволять педагогам, які 

пройшли навчання, проводити інформаційні заняття з безпекових питань. 

Через збройну агресію російської федерації особливої підтримки 

потребують зараз усі: діти, батьки, працівники закладу позашкільної освіти – 

усі учасники освітнього процесу. З огляду на те, що не у всіх закладах 

позашкільної освіти області є штатні одиниці практичного психолога, 

педагогічні працівники закладів можуть звернутися за психолого-

педагогічною підтримкою до консультантів науково-методичної лабораторії 

корекційної та інклюзивної освіти кафедри психології, соціальної роботи та 

інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
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обласної ради». При Академії працює гаряча лінія психологічної допомоги 

+380504755165. Це безпечно, анонімно та, звісно ж, безкоштовно.  

Для всіх, хто потребує психологічної підтримки безкоштовно, 

анонімно, конфіденційно працює: 

Національна гаряча лінія психологічної підтримки для дорослих 

(цілодобово) за номерами 0 800 500 335 (зі стаціонарних) або 116 123 (з 

мобільних); 

Національна гаряча лінія для дітей та молоді (щодня з 9:00 до 21:00) за 

номерами 0 800 500 225 (зі стаціонарних) або 116 111 (з мобільних). 

Також, працюють електронні канали консультування:  

 електронна пошта hotline@la-strada.org.ua , Telegram NHL116123 , 

Messenger  lastradaukraine , Skype lastrada-ukraine ; 

 Telegram CHL116111 ,  Instagram childhotline_ua , Facebook 

childhotline.ukraine . 

На вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» створено 

сторінку «Матеріали для використання в роботі під час воєнних дій», яка 

постійно оновлюється, режим доступу: https://cutt.ly/JKXocX6 . 

Вчасна й професійна психологічна допомога може запобігти 

подальшому травмуванню та розвитку депресії у постраждалих. 
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