


ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ

ФОКУС - перебуваємо тут і 
зараз

АКТИВНІСТЬ – вмикаємо 
видеозв’язок

УВАГА – вимикаємо 
мікрофони

ТРИВАЛІСТЬ – 1,5 години

ПИТАННЯ – в чаті

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК -
необхідна складова 

ефективної співпраці



За даними служби у справах дітей 
Донецької обласної державної адміністрації 

Протягом 2020 року зареєстровано –

335 кримінальних правопорушень,

скоєних неповнолітніми, що

на 58 або на 14% менше, ніж за

аналогічний період 2019 року.

У скоєнні злочинів приймали участь –

229 неповнолітніх, що на 19 менше

показника минулого року.



з них:

учнів загальноосвітніх закладів –

116 (+7), 

учнів ПТНЗ –

74 (-13),

студентів технікумів або ВУЗів –

7 (-2), 

не працюють та не навчаються –

54 (-2). 



Із загальної кількості учасників, які скоїли злочини –

25 (-5) дівчат. 

У складі груп, за вказаний період, 

неповнолітніми скоєно:

54 (- 40) кримінальних правопорушень, 

у тому числі: 

30 (-11) – спільно з дорослими.



З початку 2020 року за втягнення неповнолітніх у злочинну
діяльність порушено (ст. 304 КК України):

• 7 кримінальних проваджень. 

Збільшилась кількість кримінальних правопорушень скоєних

дітьми у стані алкогольного спʼяніння.

Протягом 2020 року таких випадків зафіксовано:

• 41(+ 23, порівняно до 2019 року).



Під час проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці»,
«Вокзал» тощо, у звітному періоді, було виявлено:

137 дітей, які вживали спиртні напої;

17 дітей, що вживали токсичні або 
наркотичні речовини.



Протягом 2020 року притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 2 ст. 156 КУпАП
(порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі
пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами):

• 360 осіб, які реалізовували дітям спиртні, напої та тютюнові вироби. 



За ст. 180 КУпАП 

(доведення неповнолітнього до стану 

сп’яніння) складено: 

93 адміністративних протоколів.

У складі груп неповнолітніми 
скоєно:

• 54 (- 40) кримінальних 
правопорушень, з яких -

• 30 (-11) спільно з дорослими.



Відносно дітей було складено: 

- 722 (-232) адміністративних протоколів.

За даними філії Державної Установи 

«Центр пробації» в Донецькій області, на 

кінець 2020 року на обліку засуджених 

неповнолітніх перебуває:

- 61 особа (-20, порівняно до 2019 року) 

- 6 осіб (-3) – дівчата.

Із загальної кількості неповнолітніх: 

- від 14 до 16 років – 34 (+ 7) (з яких 5 – дівчата);

- від 16 до 18 років – 27 (- 27) – 1 дівчина.



За рішенням суду 
звільнено від відбування 

покарання з 
випробуванням: 

- 58 (-21) неповнолітніх 
(5 дівчат), 

до виконання 
громадських робіт 

засуджено 

- 3 підлітків, серед 
яких 1 дівчина. 

вчинили злочини в 
групі: 

- 36 (-16)
неповнолітніх.



Серед учасників злочинів: 

• 55 – учні навчальних закладів;

• 6 – не навчались і не працювали.

Найбільша кількість дітей, які 
були засуджені за скоєння 
злочинів: 

• 43 виховувались у неповних сімʼях, 

• 17 – виховувались у сімʼях, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах.



Необхідне посилення проведення профілактичної роботи, 
направленої на: 

попередження вчинення дітьми
кримінальних, адміністративних
правопорушень;

бездоглядності;

вживання спиртних, напоїв,
токсичних та наркотичних речовин
дітьми.







І. Наказ МОН України  № 509 

« Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти 

України» від 22.05.2018

(п.4. Напрями діяльності працівників психологічної

служби):

«Профілактика – своєчасне попередження

відхилень у розвитку та становленні

особистості, міжособистісних стосунках, 

запобігання конфліктним ситуаціям в 

освітньому процесі



ІІ. Професійний стандарт практичного 

психолога закладу освіти 

(наказ Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 

24.11.2020 № 2425)

п. 4 Перелік трудових функцій

Одна із перших трудових функцій - з семи зазначених:

Здійснення психологічної профілактики



Здійснення психологічної профілактики, яка містить наступні 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

- здатність визначати актуальні напрями  і завдання психологічної 

профілактики з урахуванням моніторингу та аналізу  соціально-

психологічної ситуації в закладі освіти  відповідно до визначених 

завдань, особливостей розвитку та вікових особливостей цільової 

аудиторії;

- здатність планувати, організовувати та визначати ключові 

показники ефективності  психологічної профілактики до визначених 

завдань, потреб, особливостей розвитку та вікових особливостей 

цільової аудиторії;

- здатність обирати та практично застосовувати  інструменти ( 

методи, методики, процедури), види, форми та змістове наповнення 

психологічної профілактики відповідно до визначених завдань, 

потреб, особливостей розвитку та вікових особливостей цільової 

аудиторії;

- здатність оцінити ефективність психологічної профілактики

відповідно до визначених питань



З.Г. Кісарчук, 

кандидат психологічних наук, психолог, 
психотерапевт,психоаналітик (ECPP), 

завідувачка лабораторії консультативної
психології та психотерапії

Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України):



 1. З просвітницькою функцією соціально-психологічної
служби найтісніше пов'язана профілактична діяльність.

 2.Профілактика є одним з основних завдань
просвітницького напрямку діяльності психологічної
служби При цьому профілактика здійснюється побічно,
виступає аспектом у досягненні специфічних цілей
психологічної просвіти.

 3. !!! Водночас у багатьох ситуаціях діяльності
практичного психолога виникають потреби у
спеціальній профілактичній роботі зі своїми
характерними цілями. У цих випадках є всі підстави
розглядати профілактичну роботу самостійним видом
діяльності практичного психолога.



 4. Психопрофілактична робота спрямована не на
розв'язання актуальних психологічних проблем, а на
перспективу.

 5. Профілактика як психологічна допомога надається
вже тоді, коли ще не має особливих труднощів та
ускладнень у поведінці, житті та діяльності учня чи групи
дітей. Як правило, на основі моніторингу соціально-
психологічних змін у житті суспільства, окремих його
груп, особливостей та умов індивідуального розвитку
людини прогнозують ті чи інші ускладнення і проводять
попереджувальну роботу.



Таким чином, конкретна психопрофілактична робота
соціально-психологічної служби в тій чи іншій сфері
базується на:

-прогнозуванні можливих ускладнень у житті чи
поведінці певного контингенту, який є основним об'єктом
діяльності служби;

- визначенні соціально-психологічних умов, за яких
ці ускладнення можна попередити або пом'якшити їх
переживання;

- розробці системи заходів, які б забезпечували ці
умови, із залученням до їх здійснення всіх зацікавлених
сторін.



За  узагальненою інформацією 

Донецького обласного навчально-методичного 

центру психологічної служби системи освіти 

в 2020-2021 навчальному році в закладах освіти 

регулярно проводилась робота з 

профілактики правопорушень, вживання наркотичних та 

психотропних речовин  серед неповнолітніх.



Мета - підвищення рівня правової обізнаності учнів, 
батьків, педагогів у вигляді:

інформаційно-
просвітницьких 

заходів, 

оформлення 
стендів та 
буклетів, 

викладання 
факультативів, 

проведення 
занять, тренінгів, 

заходів за участю 
працівників 

правоохоронних 
органів та інших 

організацій та 
служб.



Психодіагностична робота 
(правопорушення)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах проведення 

психодіагностичної роботи
Проведено заходів

ТГ
Школи-

інтерн
ППТО ЗФПО ТГ

Школи-

інтерн
ППТО ЗФПО

Учні 23326 1192 3237 1065 1521 201 253 44

Педагоги 988 116 172 62 174 30 18 6

Батьки 2777 225 79 311 139 18 9 5

Всього 27091 1533 3488 1438 1834 249 280 55

Всього 33550 2418



Психодіагностична робота
(вживання наркотичних речовин)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення психодіагностичної роботи
Проведено заходів

ТГ
Школи-

інтерн.
ППТО ЗФПО ТГ

Школи-

інтерн.
ППТО ЗФПО

Учні 16208 1192 2231 1065 1308 201 112 44

Педагоги 795 116 106 62 136 30 13 6

Батьки 1874 225 34 311 108 18 4 5

Всього 18877 1533 2371 1438 1552 249 129 55

Всього 24219 1985



Консультаційна робота  
(правопорушення)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах проведення 

консультаційної роботи
Проведено заходів

ТГ
Школи-

інтерн.
ППТО ЗФПО ТГ

Школи-

інтерн.
ППТО ЗФПО

Учні 8118 823 2029 546 1600 118 677 59

Педагоги 2666 315 459 146 977 159 320 38

Батьки 3313 413 384 213 853 68 168 27

Всього 14097 1551 2872 905 3430 345 1165 124

Всього 19425 5064



Консультаційна робота. 
(вживання наркотичних речовин)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах проведення 

консультаційної роботи
Проведено заходів

ТГ
Школи-

інтерн
ППТО ЗФПО ТГ

Школи-

інтерн
ППТО ЗФПО

Учні 5780 539 1416 458 846 72 370 89

Педагоги 1708 161 246 153 433 50 96 22

Батьки 2743 293 548 469 452 44 95 18

Всього 10231 993 2210 1080 1731 166 561 129

Всього 14514 2587



Корекційно-відновлювальна робота 
(правопорушення)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення корекційно-відновлюваної  

роботи

Проведено заходів

ТГ
Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО ТГ

Школи-

інтерн
ППТО ЗФПО

Учні 5692 557 1002 362 903 168 145 33

Всього 7613 1249



Корекційно-відновлювальна робота 
(профілактика вживання наркотиків)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення корекційно-відновлюваної  

роботи

Проведено заходів

ТГ
Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО ТГ

Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО

Учні 3902 431 715 394 378 108 38 20

Всього 5442 544



Просвітницько-профілактична робота 
(правопорушення)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення просвітницько-профілактичної 

роботи

Проведено заходів

ТГ
Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО ТГ

Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО

Учні 57885 1753 5060 2075 2955 142 369 88

Педагоги 7647 456 600 240 614 94 87 41

Батьки 18573 900 1236 681 1294 89 66 31

Всього 84105 3109 6896 2996 4863 325 522 160

Всього 97106 5870



Просвітницько-профілактична робота 
(вживання наркотичних речовин)

Категорія учасників 

освітнього процесу:

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення просвітницько-профілактичної 

роботи

Проведено заходів

ТГ
Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО ТГ

Школи 

інтерн
ППТО ЗФПО

Учні 40945 1398 3390 1874 1787 109 152 95

Педагоги 5488 385 337 281 450 59 40 24

Батьки 12276 556 1084 559 607 59 42 25

Всього 58709 2339 4811 2714 2844 227 234 144

Всього 68573 3449



Співпраця з громадськістю висвітлена в межах:

Співпраці з Національною поліцією - проведено 1344
заходи охоплено 19286 учасників освітнього процесу. 

Співпраці з юстицією – проведено 183 заходів,
охоплено 4370 осіб.

З соціальними службами проведено 710 заходів, 
охоплено 5839 осіб.



У 2020-2021 навчальному році

82 заклади освіти 
області 

впроваджували 
освітні програми 

(навчальна 
діяльність) 

було проведено 193
заходи, охоплено 
2283 здобувачі 

освіти.



В закладах освіти Донецької області постійно 
функціонують:

ТГ Школи-

інтернати

ППТО ЗФПО

Телефони довіри 35 1 4 7

Пошта довіри 238 14 20 14

Консультаційні пункти 167 8 27 17

Всього 440 23 51 38

Інформаційні стенди

Для дітей 265 43 36 53

Для вчителів 259 31 31 20

Для батьків 293 36 30 32

Всього інформац. стендів 817 110 97 105

Всього 1257 133 148 143



Окрім того фахівцями психологічної служби 
області за даний період часу 

активно розроблялась і 
розповсюджувалась 
друкована продукція 
(буклети, брошури, 
посібники та інше). 

Всього розроблено – 1750
одиниць друкованої 

продукції.

інформація була розміщена 
на сайтах закладів освіти, 

сторінках в соціальних 
мережах, інших мобільних 
додатках для спілкування і 

передачі інформації. 

Всього розміщено – 721
інформаційних матеріалів.



17.08.2021 року була проведена спільна нарада
керівників правоохоронних та інших державних органів

В протоколі спільної наради зазначається, що у сфері охорони

дитинства, ефективного захисту інтересів дітей від злочинних

посягань повною мірою не забезпечено.

Залишається ряд проблемних питань щодо:

Усунення негативних

чинників, які слугували

причинами та умовами

скоєння кримінальних

правопорушень.

Застосування пробаційних процедур

(система наглядових та соціально-виховних

заходів, що застосовуються за рішенням

суду та відповідно до закону до

засуджених, виконання певних видів

кримінальних покарань, не пов'язаних з

позбавленням волі, та забезпечення суду

інформацією, що характеризує

обвинуваченого).

Протидії дитячої 

злочинності



Уперше за останні п’ять років у регіоні спостерігається 
значний зріст підліткової злочинності майже за всіма її 
видами та категоріями неповнолітніх осіб. 

У 2021 році зареєстровано 
181 кримінальне 

правопорушення вчинене 
неповнолітніми та з їх 

участю, що на 36 (20%) 
більше ніж у першому 

півріччі 2020 року. 

Кількість 
неповнолітніх, які 
приймали участь у 

вчиненні злочинів – 103 
(+23)

Із 181 кримінального 
правопорушення , 

вчиненого у 2021 році, 

- 72 (40%) – тяжкі та
особливо тяжкі це на

- 26 (36%) більше, ніж
у 2020 році.



Питання, на які слід звертати особливу увагу:

Вживання та
розповсюдження
наркотичних засобів.

Суїцидальних проявів
серед неповнолітніх,
поширення в
соціальних та інтернет
мережах суїцидальних
груп (груп смерті) та
залучення до них
дітей. Застосування
психологічного
насильства.

Насильство в родині.

Кібербезпека (діти
створюють складне,
але шкідливе
програмне
забезпечення (вірусні
програми) не
замислюючись, що
такі дії є злочином.



Особливої уваги в профілактиці правопорушень серед 
неповнолітніх потребують такі соціально незахищені категорії:

діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування;

з неблагополучних сімей; багатодітних сімей;

малозабезпечених сімей; неповних сімей; схильні до бродяжництва;

діти стосовно яких вчинялось 
насильство, або які були 

свідками дій насильницького 
характеру.



Як Ви вважаєте, що спонукає дітей до вчинення 
протиправних дій? 



Причинами зростання рівня злочинності є:

Недостатній рівень
правосвідомості та правових
знань як у здобувачів освіти
так і у батьків.

Доступність небезпечних
речовин.

Низький рівень батьківського
контролю щодо оточення
дітей, негативний вплив у сім’ї
(тривала бездоглядність; зайва
опіка і строгість; конфліктні
сімейні стосунки).

Брак організованої системи
дозвілля, його негативне
проведення (беззмістовне,
проведення вільного часу зі
спиртним, цигарками
призводить до того, що це стає
звичкою, та формує відповідні
потреби).

Залучення батьків до
партнерства з освітнім
закладом з питань виховання
дітей та молоді.

Карантин і дистанційне
навчання ускладнюють
проведення профілактичних
заходів за даним напрямком.

Потреба в самоствердженні.
Вплив засобів масової
інформації.

Соціально-економічний
фактор;



Також причинами зростання рівня злочинності, поряд з 
іншими чинниками зростання рівня злочинності, вважають: 

1. Неефективну профілактичну
роботу уповноважених підроз-
ділів органів Національної
поліції, виконавчої влади,
місцевого самоврядування:

- 8 неповнолітніх, перебуваючі
на обліку органів Національної
поліції, вчинили злочини,

- 2 з них – тяжкі.

2. Фіксуються випадки несвоє-
часного взяття неповнолітніх на
профілактичний облік підроз-
ділів ювенальної превенції.

3. Не проводяться заходи,
спрямовані на недопущення
вчинення злочинів повторно
дітьми, які перебувають у
конфлікті з законом.



Ситуація щодо скоєння правопорушень у
дитячому та юнацькому середовищі спонукає до
налагодження чіткої взаємодії всіх зацікавлених
органів і служб на місцевому рівні.

Виховання правової культури у дітей є одним з
головних компонентів профілактичної та
просвітницької роботи з неповнолітніми, адже
вони повинні знати не лише про свої права, але
й про обов’язки та відповідальність, яка настає
при порушенні певних загальноприйнятих норм
у суспільстві.



Заходи з профілактики правопорушень на рівні 
закладу освіти:

Контроль за відвіду-
ванням закладу освіти.

Облік учнів, схильних до
правопорушень.

Чергування учнів та
вчителів в закладі освіти,
своєчасне реагування на
випадки порушення
правил закладу освіти.

Співробітництво із
соціальною службою,
службою у справах дітей,
Національною поліцією
та ін.

Проведення заходів з
правової освіти, профі-
лактики, негативних
явищ серед учнівської
молоді.

Ознайомлення з переліком
організацій, до яких можна
звернутися з приводу отри-
мання правової допомоги
(насилля в сім'ї, позбавлення

алко- і наркозалежності тощо).

Здійснення індивіду-
альної роботи та
корекція відхилень у
поведінці неповнолітніх.

Організація роботи
психолого-педагогічних
консультативних пунктів
допомоги учням та їх
батькам.

Проведення обстеження
умов проживання,
навчання, виховання,
соціального-
незахищених категорій
дітей та підлітків.

Правова освіта для
батьків та ін.



На кожному віковому етапі задля попередження скоєння 
правопорушень в дітей потрібно формувати:

Учнів 1–4-х класів:

основи духовно-морального розвитку особистості:

• самооцінювання,

• самоконтролю,

• знання та навички ведення здорового способу життя,

• усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров'я з
раннього дитинства.

Учнів 5–7-х класів:

Усвідомлення:

 норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для
суспільства;

 наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;

 активної життєвої позиції;



Учнів 8-9-х класів:

 усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на
здоров'я людини;

 вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі,
адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно
впливати на них, регулювати власну поведінку;

 розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків.

Учнів 10–11-х класів, студентів :

 життєві компетенції, активну громадську позицію, необхідность
дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав,
обов'язків;

 імунітет до асоціальних впливів, чітке розуміння необхідності
ведення здорового способу життя;

 наявність життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.



Профілактичний облік дітей здійснюється відповідно до

наказу Міністерства внутрішніх справ від 19.12.2017 № 1044,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р.

за № 686/32138 (в редакції наказу Міністерства внутрішніх справ

№ 488 від 25.06.2020) «Про затвердження Інструкції з організації

роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції

України».

Профілактичний облік дітей - комплекс заходів із взяття на

облік, наповнення та підтримання в актуальному стані баз даних,

що входять до єдиної інформаційної системи МВС, стосовно

дітей, щодо яких здійснюється профілактична робота.



З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини
поліцейський підрозділу ЮП заводить обліково-профілактичну справу та вносить відомості
про взяття на профілактичний облік до відповідної інформаційної підсистеми, що входить
до єдиної інформаційної системи МВС, дітей, щодо яких поліцейські ЮП здійснюють
профілактичну роботу, яка включає:

 проведення ознайомлювальних, попереджувальних і виховних бесід з дитиною за місцем
проживання, навчання або роботи не рідше одного разу на місяць;

 проведення ознайомлювальних, попереджувальних бесід з батьками дитини, її законними
представниками, членами сім'ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до
вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення;

 складання плану заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів
характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини;

 відвідування за місцем проживання дитини для з'ясування умов проживання, а також
чинників, які можуть негативно впливати на неї та спонукати до вчинення
адміністративних і кримінальних правопорушень;

 вжиття інших профілактичних заходів, передбачених законодавством України.



Взяттю на профілактичний облік підлягає дитина:                                                                           
(пункт 2 розділу III у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 25.06.2020 р. N 488)

засуджена до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

звільнена за рішенням суду від кримінальної відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного характеру без поміщення до школи або професійного
училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

звільнена зі спеціальної виховної установи;

вчинила домашнє насильство в будь-якій формі (дитина-кривдник), передбачене 
статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також щодо 
якої винесено терміновий заборонний припис чи виданий обмежувальний припис;

яка впродовж року два і більше разів була притягнута до адміністративної 
відповідальності;

яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім'ю, навчально-виховний 
заклад чи спеціальну установу для дітей;

яка вчинила булінг (цькування) учасника освітнього процесу.



Підставами для взяття дитини 
на профілактичний облік є:

1) вирок (постанова) суду, що
набрав(ла) законної сили, про
застосування до дитини
покарання, не пов'язаного з
позбавленням волі;

2) рішення суду про звільнення
дитини від кримінальної
відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного
характеру, крім випадків, коли
дитину направляють до школи або
професійного училища соціальної
реабілітації для дітей, які
потребують особливих умов
виховання;

3) довідка про звільнення зі
спеціальної виховної установи
для дітей;

4) матеріали, які підтверджують
факт вчинення дитиною
домашнього насильства (копія
термінового заборонного чи
обмежувального припису,
постанови суду щодо притягнення
до адміністративної;

5) рапорт поліцейського підрозділу
ЮП про дитину, яка впродовж року
два і більше разів притягалася до
адміністративної відповідальності, з
долученням копій постанов суду
про притягнення до
адміністративної відповідальності;

6) рапорт поліцейського підрозділу
ЮП щодо виявлення дитини, яка
впродовж року два і більше разів
самовільно залишала сім'ю,
навчально-виховний заклад;

7) копія постанови суду щодо
притягнення до адміністративної
відповідальності за статтею
173(4) Кодексу України про
адміністративні правопорушення
дитини чи батьків або осіб, які їх
замінюють.



Підставами для зняття дитини 
з профілактичного обліку є:

досягнення нею 18-річного віку;

закінчення строку покарання, визначеного вироком суду;

набрання законної сили вироком суду щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі;

рішення суду про визнання дитини в установленому законом порядку померлою чи безвісно 
відсутньою або отримання офіційного документа про смерть дитини;

відсутність випадків вчинення домашнього насильства впродовж року після останнього такого 
факту;

відсутність випадків вчинення адміністративного та/або кримінального правопорушення впродовж 
року з моменту взяття на облік;

відсутність випадків самовільного залишення сім'ї, навчально-виховного закладу чи спеціальної 
установи для дітей упродовж року з моменту взяття на облік;

обрання стосовно дитини, яка перебуває на обліку, запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою;

відсутність випадків вчинення булінгу (цькування) впродовж року після останнього такого факту.



Враховуючи вище зазначене, та відповідно до листа

Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 року

№ 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи

психологічної служби у системі освіти у 2021-2022 н.р.»

у 2021-2022 навчальному році рекомендуємо

працівникам психологічної служби при роботі за

напрямком профілактика правопорушень, вживання

наркотичних та психотропних речовин серед

неповнолітніх дотримуватись наступних рекомендацій:



вивчати та дотримуватись нормативно-правової бази;

проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними  
представниками дітей, схильних до протиправної поведінки;

аналізувати стан справ та посилювати індивідуальну роботу з дітьми, які вже 
скоювали правопорушення та дітьми, які мають ознаки девіантної, агресивної 
поведінки та їх батьками, законними представниками, сприяти в організації 
позакласної зайнятості цієї категорії дітей;

сприяти проведенню інформаційно-просвітницької роботи зі всіма учасниками 
освітнього процесу;



сприяти налагодженню міжвідомчої взаємодії та співпраці з підрозділами ювенальної 
превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними 
службами та ін.;

створювати на сайтах закладів «Кабінети психолога/соціального педагога», де 
буде розміщено інформацію з питань профілактики правопорушень, вживання 
психоактивних речовин та алкогольних напоїв для всіх учасників освітнього 
процесу та постійно оновлювати інформацію за даною темою;

розмістити на доступному місці в закладі освіти контактну інформацію про
керівників і педагогічних працівників закладу освіти до яких відповідно до
посадових обов’язків, можуть звертатися учасники освітнього процесу для
оперативного розв’язання питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я,
а також захисту прав та інтересів дитини.

впроваджувати профілактичні, корекційні програми, спрямовані на профілактику 
правопорушень у закладах освіти Донецької області. 



Особливу увагу надавати профілактиці та запобіганню вживання дітьми та
учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин, алкогольних напоїв.
Важливо формувати в дітей, учнівської та студентської молоді безпечні життєві
навички:

сприяти захисту прав дітей та недопущення соціального  відторгнення тощо. 

використовувати методики раннього виявлення 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 або сексуального насильства,
безпритульні);

впроваджувати для педагогічних  працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання 
негативних  проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;

формувати уміння протистояти ризикам і загрозам, які пов’язані з наркотиками; 

здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної
компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання
обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;



Звертаємо увагу, що Департамент захисту інтересів дітей та

протидії насильству Офісу Генерального прокурора України з

метою диджиталізації процесу спілкування з дітьми, які стали

жертвами злочинів або свідками правопорушень, ініціюватиме

створення для них online-каналів довіри в соціальних мережах та

месенджерах, зокрема в Instagram, Snapchat або Telegram. Завдяки

такій ініціативі неповнолітні матимуть змогу написати про

вчинення злочину проти них з можливістю надання аудіо- та

фотофайлів, а також отримати первинну правову, психологічну та

медичну допомогу, у разі нанесення їм тілесних ушкоджень.

На Донеччині діє поліцейський чат бот #ДійПротиНаркотиків

Проєкт «Приєднуйся до життя»



Наголошуємо, що згідно з Законом «Про безоплатну

правову допомогу» держава гарантує кожному

громадянину право на отримання безоплатної

правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто

зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру

0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах

України зі стаціонарних та мобільних телефонів.

Важливо: діти мають право безоплатно отримати послуги

адвоката (складання заяв, представництво в суді).



Саме профілактика правопорушень, вживання

наркотичних та психотропних речовин та чітка

взаємодія всіх зацікавлених органів та служб на

місцевому рівні спонукає до:

 формування правової культури учнів,

 виявлення та усунення причин і умов, що сприяють

учиненню дітьми злочинів,

 подоланню девіантної поведінки.


