
 

 

Перелік програм виховної роботи, 
рекомендованих МОН України, науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» 
Укладачі: 
М.О. Cлавінська 
 
Авторські права на тексти навчальних програм належать Міністерству освіти і науки 

України та авторам програм. 

Тексти навчальних програм ви можете знайти у виданнях і за посиланнями, зазначеними в 

переліку. 
 

№ 
з/
п 

Назва 
програми, 

автор 

Автор Тип 
програми 

Клас  
(-и) 

Реквізити 
документа 

про 
схвалення 

Джерело  

1.  Шлях до 
успіху  

Котул Г.І. Програма 
виховної 
роботи 

5-7 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

4 
від 

26.05.2011) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1vg5  

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5


 

 

2.  Інтегрова-
на 

програма 
гармоній-

ного 
розвитку 

особистос-
ті   

Мартинен- 
ко Л.В. 

Програма 
виховної 
роботи 

1-4 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

4 
від 

26.05.2011) 

Сайт Березанського 
НВК [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://bnvk102.at.ua/nte
grovana_programa_gar
mon_jnogo_rozvitku_os
obisto.pdf 
 

3.  Зростаймо 
справжні-

ми 
людьми  

Яблон- 
ська Л. Б. 

Програма 
виховної 
роботи 

1-4 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

4 
від 

26.05.2011) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!programy-
vuh/c1lq8  

4.  Особиста 
гідність. 
Безпека 
життя. 

Громадян-
ська 

Автори-
упорядники: 

Авєльце- 
ва Т.П.,  

Бойчук Н.І., 
Грінчук Н.М., 

Програма 
виховної 
роботи  

7-11 Схвалено 
МОНмолодьспо

рт 
України 

(протокол № 
3 від 

Офіційний веб-сайт 
«Міністерство освіти і 
науки України» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу 
http://old.mon.gov.ua/im

http://bnvk102.at.ua/ntegrovana_programa_garmon_jnogo_rozvitku_osobisto.pdf
http://bnvk102.at.ua/ntegrovana_programa_garmon_jnogo_rozvitku_osobisto.pdf
http://bnvk102.at.ua/ntegrovana_programa_garmon_jnogo_rozvitku_osobisto.pdf
http://bnvk102.at.ua/ntegrovana_programa_garmon_jnogo_rozvitku_osobisto.pdf
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Osobysta-gidnist_programa.pdf


 

 

позиція Гулевська-
Черниш А.В., 

Звєрєва І.Д. та 
ін. 

06.09.2011) g/zstored/files/Osobysta
-gidnist_programa.pdf  

5.  Мистецтво 
бути 

здоровим 
 

Пазініч Л. Б. Програма 
виховної 
роботи 

1-4 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

1 
від 

23.02.2012) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!programy-
vuh/c1lq8  

6.  Здоров’я 
дитини – 
багатство 
України  

Кітаєва Г. В. Програма 
виховної 
роботи 

1-11 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

1 
від 

23.02.2012) 

Сайт Березанського 
НВК [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http:// 
http://bnvk102.at.ua/zdo
rov-ja_ditini-
bagatstvo_ukrajini.pdf 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Osobysta-gidnist_programa.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Osobysta-gidnist_programa.pdf
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://bnvk102.at.ua/zdorov-ja_ditini-bagatstvo_ukrajini.pdf
http://bnvk102.at.ua/zdorov-ja_ditini-bagatstvo_ukrajini.pdf
http://bnvk102.at.ua/zdorov-ja_ditini-bagatstvo_ukrajini.pdf
http://bnvk102.at.ua/zdorov-ja_ditini-bagatstvo_ukrajini.pdf


 

 

7.  Думай 
глобально 

– дій 
локально  

 

Кучерен- 
ко Т.Б. 

Програма 
виховної 
роботи 

10-11 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

1 
від 

23.02.2012) 

Сайт Березанського 
НВК [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : 
http://bnvk102.at.ua/du
maj_globalno-
d_j_lokalno.pdf    

8.  Сімейні 
цінності 

Мельник О. В. 
Кравченко Т. В., 

Канішевська 
Л. В.,  

Ковганич Г. Г., 
Кириченко В. І., 
Корецька Л.В.,  

Прит В. І. 
 

Комплекс 
програм 

сімейного 
виховання 

8-9 Схвалено 
науково-

методичною 
комісією з 
проблем 

виховання 
дітей та 
учнівської 

молоді 
Науково-

методичної 
ради з питань 
освіти МОН 

України (лист 
МОНмолодьспо

рт 
України 

 від 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1vg5  

http://bnvk102.at.ua/dumaj_globalno-d_j_lokalno.pdf
http://bnvk102.at.ua/dumaj_globalno-d_j_lokalno.pdf
http://bnvk102.at.ua/dumaj_globalno-d_j_lokalno.pdf
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5


 

 

03.07.2012 
№14.1/12-Г-

156.) 

9.  Красному 
роду нема 
переводу 

Моцак О.С. Програма 
виховної 
роботи 

10-11  Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу :  http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1k8w  

10.  Паростки 
особис-

тості  
майбут-

нього 

Левко В. М. 
 

Програма 
виховної 
роботи 

8-9 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1vg5  

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5


 

 

11.  Гармонія 
в собі – 

гармонія 
в 

суспільстві 

Мотижен С. В. Програма 
виховної 
роботи 

10-11 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу :  http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1k8w  

12.  Від 
спалаху 
мрії до 

феєрверку 
звершень 

Снігур Т. О. 
 

Програма 
виховної 
роботи 

10-11 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу :  http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1k8w  

13.  Джерела 
толерант-

ності 
 

Шкредо- 
ва О.Л. 

Програма 
виховної 
роботи 

8-9 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5


 

 

koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1vg5  

14.  Золоті 
зерна 
істини 

Солоден- 
ко Л.І. 

 

Програма 
виховної 
роботи 

5-9 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1vg5   

15.  Бути 
серед 
людей 

Людиною 
 

Заїка Н.О. Програма 
виховної 
роботи 

5-9 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№2 
від 

28.03.2013) 

Обласна виставка 
«Освіта Київщини: 
творчі здобутки, 
перспективні 
педагогічні ідеї та 
технології»; 
віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5


 

 

koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1vg5  

16.  Від 
зернини – 

до 
людини 

Коре- 
нюк С.А. 

Програма 
виховної 
роботи 

1-4 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№3 
від 

25.04.2013) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!programy-
vuh/c1lq8  

17.  Культура 
добро-

сусідства 

Араджи- 
оні М.А. 

Комплекс 
програм 
виховної 
роботи 

ДНЗ, 
1-4, 
5-9  

Схвалено 
науково-

методичною 
комісією з 
проблем 

виховання 
дітей та 
учнівської 

молоді 
Науково-

методичної 
ради з питань 

Програма впроваджу-
ється в ЗНЗ Київської 
області, визначених у 
наказі департаменту 
освіти і науки КОДА від 
17.06.2015 № 187 «Про 
впровадження курсу 
«Культура добросу-
сідства» у навчальних 
закладах у 2015/2016 
навчальному році» 
(наказ ДОН КОДА НА 

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1vg5
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8


 

 

освіти МОН 
України (лист  
ДНУ «ІІТЗО»  
від 30.07.2013 
№14.1/12-Г-

436 

2016/2017 н.р. готується 
і буде зазначено в 
переліку після 
підписання) 

 

18.  Сім 
сходинок 
до успіху 

Єсюк Л.В. Програма 
виховної 
роботи 

8-9 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№2 
від 

27.02.2014) 

Єсюк, Людмила. Сім 
сходинок до успіху : 
програма виховної 
роботи з учнями 8-9 
кл. / Л. Єсюк ; [упоряд. 
Н. Чиренко]. – К. : Шк. 
світ, 2014. – 118 с. – 
(Б-ка Шкільного 
світу). 

19.  Витоки Салата В.І. Програма 
виховної 
роботи 

10-11 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№4 
від 

29.05.2014) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу :  http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!--1/c1k8w  

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!--1/c1k8w


 

 

20.  Зерна 
духов-
ності 

Яремен- 
ко Р.М. 

Програма 
виховної 
роботи 
(ГПД) 

4 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол 

№4 
від 

29.05.2014) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!programy-
vuh/c1lq8  

21.  Кроки до 
життєвої 
компе-

тент-ності 

Овсієн- 
ко Л.П. 

Програма 
виховної 
роботи 

1-4 Схвалено 
НМР 

КОІПОПК 
(протокол № 

7  
від 

30.10.2014) 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 
ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!programy-
vuh/c1lq8  

22.   Сім Я 

патріота 
Полоз І.В. Програма 

виховної 
роботи 

1-4 Схвалено 
НМР 

КВНЗ КОР 
«Академія 

неперервної 

Віртуальний методич-
ний кабінет виховної 
роботи КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» [Електронний 

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8


 

 

освіти» 
(протокол 

№1 
від 

28.01.2016)    

ресурс]. – Режим 
доступу : http://vrpo-
koipopk.wix.com/vrpo-
koipopk#!programy-
vuh/c1lq8  

23.  Кроки до 
порозу-
міння 

Пометун О.І., 
Сущенко І.М., 

Баранова І. 

Навчаль-
на 

програма 
курсу за 
вибором  

10 
(11) 

Схвалено 
комісією з 

філософсько-
світоглядних 

дисциплін 
НМР з 
питань 
освіти 

МОН України 
 ( протокол 

№1 від 
20.01.2016) 

Офіційний веб-сайт 
благодійної організації 
«Вчителі за демокра-
тію та партнерство» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://tdp.org.ua/_navch
alna_programa_z_kursu
_za_viborom_dlya_uchn
v_starshih_klasv_zagaln
oosvtno_shkoli_kroki_d
o_porozumnnya 

24.  Уроки для 
сталого 

розвитку. 
Школа 
друзів 

планети 

Пометун О.І., 
Цимбалару А.Д.  
Онопрієнко О.В., 
Андрусенко І. В. 

Навчаль-
на 

програма 
курсу за 
вибором 

1-2 Схвалено 
комісією  з 

педагогіки та 
методики 

початкового 
навчання 

НМР з 
питань 

Офіційний веб-сайт 
Міжнародного 
освітнього проекту для 
шкільної молоді та 
дорослих «Освіта для 
сталого розвитку в дії» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 

http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://vrpo-koipopk.wix.com/vrpo-koipopk#!programy-vuh/c1lq8
http://tdp.org.ua/_navchalna_programa_z_kursu_za_viborom_dlya_uchnv_starshih_klasv_zagalnoosvtno_shkoli_kroki_do_porozumnnya
http://tdp.org.ua/_navchalna_programa_z_kursu_za_viborom_dlya_uchnv_starshih_klasv_zagalnoosvtno_shkoli_kroki_do_porozumnnya
http://tdp.org.ua/_navchalna_programa_z_kursu_za_viborom_dlya_uchnv_starshih_klasv_zagalnoosvtno_shkoli_kroki_do_porozumnnya
http://tdp.org.ua/_navchalna_programa_z_kursu_za_viborom_dlya_uchnv_starshih_klasv_zagalnoosvtno_shkoli_kroki_do_porozumnnya
http://tdp.org.ua/_navchalna_programa_z_kursu_za_viborom_dlya_uchnv_starshih_klasv_zagalnoosvtno_shkoli_kroki_do_porozumnnya
http://tdp.org.ua/_navchalna_programa_z_kursu_za_viborom_dlya_uchnv_starshih_klasv_zagalnoosvtno_shkoli_kroki_do_porozumnnya


 

 

освіти МОН 
України – 
(протокол 

№12 від 
29.11.2013) 

http://esd.org.ua/node/4
76 
 

25.  Моя 
щаслива 
планета. 

Уроки для 
стійкого 
розвитку  

 
 

Пометун О.І., 
Онопрієнко О.В., 
Цимбалару А.Д. 

Навчаль-
на 

програма 
курсу за 
вибором 

3-4 Схвалено 
комісією  з 

педагогіки та 
методики 

початкового 
навчання 

НМР з 
питань 

освіти МОН 
України – 
(протокол 

№4 від 
29.04.2014) 

Офіційний веб-сайт 
Міжнародного 
освітнього проекту для 
шкільної молоді та 
дорослих «Освіта для 
сталого розвитку в дії» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://esd.org.ua/node/4
76 
 

26.  Уроки для 
сталого 

розвитку 

Пометун  
О. І., Пилипчаті-

на Л. М., 
Сущенко 

 І. М. 

Навчаль-
на 

програма 
курсу за 
вибором 

8 Схвалено 
комісією з 

філософсько-
світоглядних 

дисциплін 
НМР з 
питань 

Офіційний веб-сайт 
Міжнародного 
освітнього проекту для 
шкільної молоді та 
дорослих «Освіта для 
сталого розвитку в дії» 
[Електронний ресурс]. 

http://esd.org.ua/node/476
http://esd.org.ua/node/476
http://esd.org.ua/node/476
http://esd.org.ua/node/476


 

 

освіти МОН 
України – 

(протокол № 
1 від 

14.01.2014) 

– Режим доступу: 
http://esd.org.ua/node/4
76 
 

27.  Уроки для 
сталого 

розвитку 

Пометун  
О. І., Пилипчаті-

на Л. М., 
Сущенко 

 І. М. 

Навчаль-
на 

програмак
урсу за 

вибором 

9 
(10) 

Схвалено 
НМР з 
питань 

освіти МОН 
України – 

(протокол № 
1 від 

14.01.2014) 

Офіційний веб-сайт 
Міжнародного 
освітнього проекту для 
шкільної молоді та 
дорослих «Освіта для 
сталого розвитку в дії» 
[Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: 
http://esd.org.ua/node/4
76  

 

http://esd.org.ua/node/476
http://esd.org.ua/node/476
http://esd.org.ua/node/476
http://esd.org.ua/node/476

