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07.05.2020 № 01/03-84       Начальникам (завідувачам) 

 управлінь (відділів) освіти міських 

 рад і райдержадміністрацій, ОТГ, 

 завідувачам центрів практичної 

 методистам управлінь (відділів)      

освіти міських рад і   

райдержадміністрацій, які  

відповідають за психологічну 

службу, директорам закладів 

обласної комунальної власності 

 

 

   На виконання листа КМУ від 27.04.2020 р. № 5900/0/2-20/29 «Про 

надання інформації з результатами селекторної наради», Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», листа МОН України від 

18.05.2018 р. № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству», листа КЗ ДНМЦ ПС від 20.03.2020 р. № 01/03- 62 

«Методичні рекомендації для практичних психологів та соціальних педагогів 

закладів освіти Донецької області з питань організації діяльності під час 

карантину» та листа КЗ ДНМЦ ПС від 02.04.2020 р. № 01/03 – 67 «Методичні 

рекомендації щодо запобігання та протидії домашньому насильству» Донецький 

обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

нагадує, що одним із найважливіших напрямів профілактичної діяльності, 

спрямованої на протидію насильству - в умовах  організації діяльності під час 

карантину  -  є інформаційно-просвітницька робота серед дітей та молоді, яку 

проводять фахівці психологічної служби, адаптуючи до режиму дистанційної 

роботи та  враховуючи показники проведеної діагностичної роботи із 

зазначеного питання з різними учасниками освітнього процесу до 12.03.2020. 

  

 

mailto:dnmcps@ukr.net


2 
 

   Звертаємо увагу, що організація діяльності психологічної служби 

Донецької області повинна бути посилена та спрямована на підвищення 

інформованості адміністрації, педагогів закладів освіти всіх типів та форм 

власності, батьків щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Саме 

тому Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти рекомендує керівникам (методистам) психологічних служб міст, 

районів, ОТГ та практичним психологам  і соціальним педагогам  закладів 

обласної комунальної власності: 

1. Вивчити «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству» (лист КЗ ДНМЦ ПС від 02.04.2020 р. № 01/03-

67), довести надану інформацію до відома фахівців відповідної категорії, 

звернути їх увагу на актуальність вищезазначеної проблеми та на 

необхідність вживання відповідних дій. 

2. Переглянути,  доповнити  інформаційно-просвітницьке (методичне)  

наповнення на офіційних сайтах психологічних служб міст, районів, ОТГ 

та закладів обласної комунальної власності (закладів  освіти). 

3.  Посилити та активізувати інформаційно-просвітницьку роботу засобами  

електронного  зв’язку ( веб-сайти, веб-сторінки психологічних служб міст, 

районів, ОТГ (закладів освіти), чати,  oнлайн  групи  

педагогів/батьків/учнів  в телеграм, Viber та інші)  з метою   посилення  

роботи  з питань протидії випадкам домашнього насильства, зокрема щодо 

дітей та молоді . 

4. Використовувати матеріали  з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, які  розміщені на наступних сайтах: 

- офіційному сайті Донецької ОДА https://dn.gov.ua/ua у розділі 

«Громадськості» підрозділ «Протидія домашньому насильству» 

https://usm.dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/protidiya-domashnomu-nasilstvu  

- офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/vi

ew 

- офіційному сайті Донецького обласного навчально-методичного 

центру психологічної служби системи освіти у розділі «Новини» та «Програми та 

напрями діяльності»  https://dnmcps.com.ua/ 

5. Інформувати учасників освітнього процесу про діяльність «гарячих 

ліній», що надають інформаційні, психологічні та правові телефонні 

консультації особам, які постраждали від ґендерно зумовленого й 

домашнього насильства: 

- Урядова «Гаряча лінія» для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства  15-47 (цілодобово, анонімно, безкоштовно).  

https://dn.gov.ua/ua
https://usm.dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/protidiya-domashnomu-nasilstvu
https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view
https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view
https://dnmcps.com.ua/


3 
 

- Національна «Гаряча лінія» з попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації ГО "Ла Страда-Україна" 

(цілодобово, анонімно, безкоштовно) 0-800-500-335 зі стаціонарного 

або 116 123 з мобільного. 

- Національна дитяча «Гаряча лінія» з питань запобігання 

насильства в сім’ї та захисту прав дітей ГО "Ла Страда-Україна" 0-800-500-225 зі 

стаціонарного або 772 з мобільного (пн.-пт. з 12.00 до 20.00, сб. з 12.00 до 16.00). 

 

   Просимо керівників надану інформацію довести до відома фахівців 

відповідної категорії, звернути увагу на актуальність вищезазначеної проблеми 

та на необхідність вживання відповідних дій. 

 

 

 

   

З повагою,  

в.о. директора                                                                              Н. В. Лугінець 

 

 


