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НАКАЗ 
 

24 серпня 2022 року                  смт Новогуйвинське                               № ___   

 

Про організацію виховної роботи 

Новогуйвинського ліцею 

імені Сергія Процика 

у 2022-2023 навчальному році 

 

         Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ, Закону України «Про освіту» стаття 53, Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ, що набув чинності 19 

січня 2019 року, Закону України «Про охорону дитинства» стаття 10, Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 

2017 року № 2229, відповідно до статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України 

«Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, 

№ 19-20, ст.173; на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 

2020 за № 11/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу 

(цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу; Плану заходів 

МОН з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо 

дітей на період до 2023 року, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 №1133, листа  МОН України 

№ 1/9105-22 від 10.08.2022року «Щодо організації виховного процесу в закладах 

освіти у 2022-2023 навчальному році»  та  з метою виконання важливого завдання 

- об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах 

взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння 

дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/70993/


світової культури як в мирних умовах життя, так і в умовах жорстоких реалій 

воєнного стану в Україні;  на забезпечення виконання основних виховних завдань 

Новогуйвинського ліцею імені Сергія Процика, впровадження інноваційних 

виховних технологій та реалізації заходів в рамках цілісної виховної системи 

ліцею у 2022-2023 навчальному році  

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової 

української школи організувати  виховний  процес  як невід’ємну 

складову освітнього процесу Новогуйвинського ліцею імені Сергія 

Процика,  який проходитиме наскрізно як через навчальні предмети, 

так і систему позакласної виховної роботи на основі загальнолюдських 

цінностей, культурних цінностей Українського народу, цінностей 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах 

верховенства права; дотримання прав і свобод людини, громадянина, 

розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні 

територіальної громади, створення дружнього для дітей, здорового, 

безпечного освітнього середовища, а також досягнення Цілей Сталого 

Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку 
до 2030 року» тощо. 

      Постійно. 

(Відп.: адміністративний корпус, педколектив) 

2. Забезпечувати дотримання права здобувачів освіти на захист під час 

освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм 

насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти. 

                                                Постійно. 

(Відп.: адміністративний корпус, педколектив) 

3. Визначити пріоритетним напрямком виховної роботи – 
національно-патріотичне виховання, складовими якої є 

громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та 

екологічне виховання. 

3.1. Спланувати та затвердити План заходів щодо реалізації Стратегії    

національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки  у 

Новогуйвинському ліцеї імені Сергія Процика за напрямками: 

 дотримання нормативно-правової бази національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

 упорядкування та вдосконалення системи військово-патріотичного 

виховання; 

 інформація та координація інфомаційно-просвітницької роботи; 

 методична робота у сфері національно-патріотичного виховання 

(військово-патріотична дитячо-юнацька гра «Сокіл» («Джура»); 

 координація діяльності у сфері національно-патріотичного 

виховання; 



 підвищення кваліфікації педпрацівників у міжатестаційний період.  

3.2. Спланувати та затвердити План заходів щодо реалізації другого етапу 

(2022-2023 роки) Стратегії популяризації української мови до 2030 року 

«Сильна мова – успішна держава». 

(відп.: Ярошенко О.Ф., Фоміна В.В., учителі предмету «Захист України», 

класоводи, кл. кер.) 

4. З метою створення безпечного здорового освітнього середовища для 

дітей та профілактики цькування, агресивних проявів в поведінці; 

домашньому насильству; протидії торгівлею людьми заступнику 

директора з виховної роботи Ярошенко О.Ф.: 

4.1. Спланувати та затвердити План заходів  щодо створення здорового і 

безпечного освітнього середовища, профілактики цькуванню (булінгу) 

та агресивних поведінкових проявів у дітей. 

4.2. Продовжити роботу з навчання дітей та дорослих безпечній взаємодії в 

освітньому процесі. 

4.3. Залучати громадські організації, фахівців відповідних служб для 

формування навичок уникнення потенційних ризиків та небезпек, а 

також навичок уникнення потенційних ризиків у власному житті. 

4.4. Ініціювати залучення здобувачів освіти до роботи гуртків, секцій в ліцеї 

та позашкільних закладах  

4.5. Проводити роботу з дітьми, батьками щодо питань безпечної міграції, 

відповідального ставлення до здоров'я, протидії ВІЛ/ СНІДу, 

алкоголізму, тютюнопаління серед неповнолітніх, вживання дітьми 

наркотичних і психотропних речовин. 

4.6. Проводити роз'яснювальну роботу серед класних керівників щодо 

нормативних документів з охорони дитинства. 

4.7. Спільно з соціально-психологічною службою колегіуму розробити та 

оприлюднити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

булінгу (цькування) в закладі освіти. 

4.8. Активізувати співпрацю педагогічного колективу з органами 

учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей 

та молоді базових моральних цінностей з урахуванням вікових 

особливостей учнів. 

4.9. Проводити консультації для новопризначених класних керівників щодо 

планування та організації виховної роботи в класах. 

4.10. Здійснювати аналіз виконання "Правил внутрішнього розпорядку", в 

тому числі й у напрямку заборони внесення на територію ліцею 

вогнепальної холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, 

наркотичних засобів, порнографічної продукції. 

4.11. Забезпечити виконання вимог Закону України "Про освіту" щодо права 

дітей на здобуття повної загальної середньої освіти. 



4.12. Здійснювати постійний контроль за відвідуванням здобувачів освіти 

навчальних занять з подальшим аналізом на виробничих нарадах 

(згідно з режимом роботи ліцею) 

4.13. Продовжити взаємодію з громадськими організаціями, що діють у галузі 

профілактики та боротьби зі шкідливими звичками, негативними 

явищами, пропагують здоровий спосіб життя тощо; з підрозділами 

ювенальної превенції Національної поліції України, службами у 

справах дітей, соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді. 

4.14. Брати участь у заходах з пропаганди здорового способу життя, 

долучатися до акцій. 

4.15. Забезпечувати участь здобувачів освіти колегіуму в конкурсах, 

змаганнях, турнірах різних рівнів тощо. 

4.16. Ознайомити колектив з даним наказом на виробничій нараді 

(вересень 2022). 

4.17. Психологічній службі ліцею імені Сергія Процика Сидорук Т.В., 

Салімонович І.В.): 

4.18. Реалізовувати відновні практики в освітній процес з метою зменшення 

конфліктів між учасниками освітнього процесу. 

4.19. Сприяти захисту прав дітей та недопущення соціального відторгнення 

дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші 

чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, 

батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей 

з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми 

внаслідок жорстокого поводження). 

4.20. Продовжити співпрацю з громадськими організаціями, фондами 

державними установами, правоохоронними органами з питання 

профілактики суїцидальних намірів в учнівському середовищі та у 

впроваджені медіації та відновних практик. 

4.21. Проводити дослідження з питань захисту прав дітей, сімейних питань, 

вирішення конфліктів тощо. 

4.22. Проводити інформаційні кампанії: 30 липня- до Всесвітнього дня 

протидії торгівлі людьми, 18 жовтня - до Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми, 02 грудня - до Міжнародного дня за відміну рабства, 

10 грудня - до Міжнародного дня захисту прав людини. 

4.23. Поширити серед учасників освітнього процесу на інформаційних 

ресурсах ліцею інформацію про діяльність Кол-центру Міністерства 

соціальної політики України за номерами: 1578-з питань протидії 

торгівлі людьми; 1588- з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству; 1547- Урядова гаряча лінія з попередження домашнього 

насильства; 0 800 500 225 або 116 111- Національна дитяча «гаряча 

лінія», до 07.09.2020. 



4.24. Забезпечувати підвищення рівня обізнаності учнівської молоді, 

педагогічних працівників щодо сучасних проявів торгівлі людьми 

(розповсюдження соціальної реклами, буклетів, плакатів тощо), 

відповідального ставлення до здоров'я дітей та учнівської молоді 

протидії наркоманії, попередження суїцидальних проявів у поведінці. 

4.25. Забезпечувати своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, їх облік і соціальний супровід та надання 

допомоги дітям, які виховуються в таких сім'ях. 

4.26. Тримати в активному стані банк даних учнів, схильних до 

правопорушень, бродяжництва, вживання алкоголю, наркотичних та 

психотропних препаратів, тютюнопаління тощо, удосконалювати 

роботу з ними. 

4.27. Сприяти в охопленні навчанням дітей шкільного віку - переселенців із 

тимчасово окупованих територій України. 

4.28. Здійснювати моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства 

серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та 

агресивності. 

4.29. Скоординувати роботу спільно з відділами юстиції, правоохоронними 

органами педагогічного всеобучу батьків та лекторіїв на правову 

тематику для батьків, надання їм теоретичних знань та практичних 

навичок, спрямованих на встановлення нормального сімейного 

мікроклімату, налагодження взаємин між батьками і дітьми, батьками і 

вчителями. 

Педагогу-організатору Фоміній В.В.: 

4.30. Формувати пріоритети та стратегічні напрямки у роботі з дітьми та 

учнівською молоддю, підтримувати соціально-активні програми, 

ініціативи та проєкти органів учнівського самоврядування. 

4.31.  Удосконалювати механізми урахування думки дитини під час 

вирішення питань, що стосуються її життя. 

4.32. забезпечувати ефективну взаємодію між громадськими організаціями та 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування. 

4.33. Надавати допомогу класним керівникам при організації роботи органів 

учнівського самоврядування. 

4.34. Сприяти активній роботі  секторів Ліги Лідерів.   

4.35. Тримати на контролі організацію дозвілля школярів та створити умови 

для  задоволення ними своїх інтересів та потреб, цікавого і корисного 

проведення вільного часу.  

Класоводам, класним керівникам: 

4.36. Систематично контролювати виконання учнями правил внутрішнього 

розпорядку, правил безпеки для учнів (протоколи безпеки), Статуту 

ліцею. 

4.37. Ознайомити здобувачів освіти з безпечними способами повідомлення 

про випадку булінгу (цькування) або інші прояви насильства, 



учасниками або свідками яких вони стали. 

4.38. Використовувати в профілактичній роботі банк педагогічних 

технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми «Антибулінгу» 

(сайт МОН) та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та 

будую мир навколо себе» (режим доступу 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna- robota/vihovna-

robota-shvaleni-rukopisi/. 

4.39. Ознайомити батьків з процедурами повідомлення та реагування на 

випадки булінгу (цькування) та інших проявів насильства. 

4.40. Ознайомити батьків як учасників освітнього процесу з їх правами, 

обов’язками та відповідальністю за виховання дітей (Закон України 

«Про освіту», стаття 55; Закон України «Про охорону дитинства», 

стаття 12). 

4.41. Проводити просвіту батьків та законних представників дітей з питань 

профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі 

поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом. 

4.42. Залучати здобувачів освіти до превентивних заходів з метою 

формування нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 

поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення 

насильства як порушення прав людини. 

4.43. Вживати заходів щодо запобігання вживанню здобувачами освіти 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів та тютюнових виробів. 

4.44. Використовувати матеріали з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/lkdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/

view. 

4.45. Впроваджувати в освітній процес заходи щодо підвищення рівня 

обізнаності учнів послуг та їх батьків з питань протидії торгівлі 

людьми. 

4.46. Забезпечувати дотримання принципів академічної доброчесності усіма 

учасниками освітнього процесу. 

4.47. Вести облік відвідування у здобувачів освіти ліцею. У кожному 

випадку відсутності дитини на уроках невідкладно з'ясовувати 

причини, встановлювати місце перебування дитини, повідомляти 

адміністрацію, щоденно до 10:00. 

4.48. Практикувати заохочення, подяки учням, батькам з метою цінування 

особистісних досягнень в освітній та громадській діяльності. 

5. Педагогічному колективу: 

5.1. Спрямувати роботу на забезпечення комфортних і безпечних умов 

навчання, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства і дискримінації: 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/
https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/
https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/
https://drive.google.com/file/d/lkdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view
https://drive.google.com/file/d/lkdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view


5.2. Продовжити роботу, спрямовану на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в ліцеї. 

5.3. Застосовувати заходи виховного впливу, керуватися Порядком 

реагування на випадки булінгу (цькування). 

5.4. Забезпечити захист дітей від насильства та зловживань з боку 

однолітків та дорослих (батьків, опікунів, працівників закладу). 

5.5. Спрямувати профілактичну освітню діяльність на формування у дітей 

нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого 

ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав 

людини. 

5.6. Забезпечити обізнаність учнів з ризиками потрапляння у ситуації, 

пов'язані з торгівлею людьми, - однією з найганебніших форм порушення 

основних прав і свобод людини. 

5.7. Формувати в учнів громадянську культуру та культуру демократії, 

прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

5.8. Спрямовувати роботу на формування усвідомленої потреби в 

дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, 

проявів корупції та порушень академічної доброчесності. 

5.9. Залучати учнів, їх батьків до заходів, які сприяють формуванню 

культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля. 

5.10. Дотримуватись санітарних вимог.  

6. Вчителям інформатики: 

6.1. Спрямувати профілактичну роботу на попередження небезпек і 

ризиків від безконтрольного користування глобальною мережею Інтернет. 

Звернути увагу на випадки підліткового секстінгу та онлайн-грумінгу з метою 

попередження ситуацій, коли фото дітей безконтрольно розповсюджуються в 

Інтернеті. 

6.2. Організувати роботу учнів в інформаційному потоці для отримання 

лише корисної для себе інформації. 

6.3. Надавати учням допомогу у формуванні навичок інформаційної 

комунікації. 

7. Трач С.А.,  вчителю правознавства: 

7.1. Підвищувати загальний рівень правової свідомості здобувачів освіти, 

рівень обізнаності з проблем порушення прав людини, навчати моделям 

безпечної поведінки, виховувати повагу до прав та основних свобод людини. 

7.2. Ознайомити здобувачів освіти з правом на безоплатну правову 

допомогу за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


8. Використовувати під час організації виховної роботи з учасниками 

освітнього процесу Новогуйвинського ліцею імені Сергія Процика 

матеріали, надіслані Міністерством освіти і науки України у 2022 році, 

зокрема: 

1. «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 

2022/2023 навчальному році» від 02.08.2022 р. №18794-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u- 

sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci 

2. «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, 

пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території 

України» від 22.06.2022 р. № 1/6885-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu- 

nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na- 

teritoriyi-ukrayini 

3. «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у 

зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою» від 14.06.2022 р. 

№ 1/6355-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv- 

torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu 

4. “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в 

закладах освіти України” від 10.06.2022р. № 1/6267-22 

Ресурс доступу: 

https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-pro- 

deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity- 

ukrainy/ 

5. «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах 

воєнного стану в Україні» від 30.05.2022 № 1/5735-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu- 

nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini 

6. «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в 

умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered- 

ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini 

7. «Про забезпечення психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta-protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi-federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv-torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv-torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-pro-deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-pro-deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity-ukrainy/
https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-pro-deiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvity-ukrainy/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-sered-ditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini


№ 1/3737-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo- 

suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini 

8. «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії » 

від 25.03.2022 р. № 1/3663-22 

Ресурс доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v- umovah-voyennoyi-

agresiyi 

9.  Відповідальність за організацію, здійснення контролю за виховним процесом 

у Новогуйвинському ліцеї імені Сергія Процика у 2022-2023 навчальному році 

покласти на заступника директора з виховної роботи – Ярошенко О.Ф. 

Директор                                   Людмила МОЗГОВИХ  

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v-umovah-voyennoyi-agresiyi
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v-umovah-voyennoyi-agresiyi
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v-umovah-voyennoyi-agresiyi


 
 



 









 


