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      Директорам закладів загальної середньої освіти 

Заступникам директорів з навчально-виховної, 

виховної роботи 

 

Щодо навчання дітей безпечній поведінці,  

попередження необдуманих протиправних дій 

  

Міністерство освіти і науки України листом від 01.03.2023 № 1/3022-23 «Щодо 

поширення агресивної субкультури серед підлітків» висловило занепокоєння поширенням 

агресивної субкультури серед підлітків, через що педагогічним працівникам рекомендовано 

вжити заходів, які мають запобігти поширенню явища. Відповідна рекомендація , метою якої 

є запобігання протиправним діям підлітків та організація превентивних заходів щодо 

формування толерантних стосунків, надана керівникам місцевих органів управління освітою 

та директорам шкіл. Зміст рекомендацій має бути доведений до відома педагогічних 

працівників закладів освіти  

 Для того, щоб навчити дітей безпечній поведінці, у виховній системі закладу освіти 

необхідно систематично приділяти увагу національно-патріотичному вихованню, культурі 

взаємостосунків школярів, методам ненасильницького спілкування тощо.  

Метою національно-патріотичного виховання визначено становлення самодостатнього 

громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських 

і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського 

народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, 

утвердження національної ідентичності громадян па основі духовно-моральних цінностей 

Українського народу, національної самобутності.  

Успішність національно-патріотичного виховання значно підвищиться, якщо навчимо 

дітей протидіяти маніпулятивним впливам. Ми живемо в умовах потужної інформаційної 

боротьби. Щодня, щогодини та щохвилини на нас впливає величезна кількість різноманітної 

інформації – тривожної, шкідливої, маніпулятивної, обнадійливої тощо. Кількість 

повідомлень,  яка надходить,  незрівнянна ні з чим та зростає щодня.  

Завдання дорослих – вчителів, батьків – навчити дитину критично сприймати будь-яку 

інформацію, що надходить, щоб не стати об’єктом впливів зовні. Навчати усвідомлено 

приймати рішення. У часи невизначеності, відсутності усталених рішень, які всі ми зараз 

переживаємо, особливого значення для людини, суспільства, держави набуває критичне 

мислення. Такий тип мислення потрібен для вирішення неординарних практичних завдань. 

Тож сучасній людині важливо вміти розрізняти маніпуляції, усвідомлювати їхні наслідки, 

протистояти їм. 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/88625/


Освітянам необхідно з’ясувати першопричини, які спонукають підлітків приєднуватися 

до небезпечних субкультур, та надати відповідну допомогу в подоланні цих причин. 

Ознайомлювати учасників освітнього процесу із наявними молодіжними субкультурами, 

їхніми основними рисами, позитивним і негативним спрямуванням.  

У межах проведення цієї роботи учителям також необхідно налагодити взаємодію з 

батьками, зокрема, рекомендувати їм звертати увагу на контент, який споживає дитина, 

пройти базовий курс кібербезпеки; слідкувати, чи не відбувається у дитини різких перепадів 

настрою. Адже у зону ризику виявів деструктивної поведінки частіше потрапляють підлітки, 

яким бракує батьківської уваги і підтримки, а також ті, чиє перебування в інтернеті не 

контролюють.  

(Батькам, у яких складна комунікація з підлітками, варто рекомендувати звернутись до 

практичного психолога закладу освіти, або, наприклад, до фахівців проєкту Міністерства 

освіти і науки України та UNICEF «Поруч», де можна отримати безкоштовну допомогу з 

метою формування нових життєвих цінностей, розвитку вольових якостей, поліпшення 

взаємин дитини з батьками та ровесниками тощо). 

 

Фахівці відділу позашкільної освіти та виховної роботи Міністерства освіти і науки 

підготували і 07.03.2023 провели всеукраїнську нараду щодо запобігання поширенню 

агресивної субкультури серед підлітків. У зустрічі взяли участь понад 800 спеціалістів 

департаментів з питань позашкільної освіти та виховної роботи, фахівці інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, представники Управління ювенальної превенції 

Національної поліції України, керівники закладів позашкільної освіти та представники 

громадськості з усіх регіонів України. 

Програма наради 

 

"Психологічний супровід учасників  освітнього процесу під час війни в Україні" 

 

Заходи Національного  центру «Мала академія  наук України», спрямовані  на 

підвищення рівня  обізнаності учнів та  педагогів в сфері  цифрової грамотності,  зокрема 

кібергігієни 

 

Безпечне  позашкілля 

 

         Молодіжна  субкультура ЗАБОРОНИТИ ЧИ ОЧОЛИТИ 

 

Із презентаційними матеріалами наради можна ознайомитися за посиланням. 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти     К.І.Чегаринська 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prohrama.narady-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.IMZO-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.MANU-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.MANU-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.MANU-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.NENTS-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.UDTSPO-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2023/Narada.z.pytan.zapobihannya.poshyrennyu.ahresyvni.subkultury.07.03.2023/08.03.2023/Prezentatsiya.UDTSPO-07.03.2023.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti/materiali-naradi-z-pitan-zapobigannya-poshirennyu-agresivnoyi-subkulturi-sered-pidlitkiv
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