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відновна практика, що сприяє залученню 
до вирішення проблеми всіх зацікавлених осіб і 
забезпечує їхню активну участь в обговоренні 

ситуації та прийнятті рішень. 

Головною особливістю Кола є те, що кожен з 
учасників має можливість висловити власний 
погляд та бути почутим іншими членами Кола 
завдяки процедурі, яка забезпечує рівність усіх 

учасників





Лист МОН України від 16.07.2021 року № 1/9 -362 «Деякі питання організації
виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської
молоді ціннісних життєвих навичок»

Лист МОН України від 16.07.2021 року №1/9-363 «Про пріоритетні напрями
роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.»

Розпорядження КМУ від 23.12.2020 року №1668-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового
освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік»

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 16.08.2021 №01/03-177 «Пріоритетні напрями діяльності
психологічної служби у системі освіти Донецької області на 2021-2022 н. р.:
методичні матеріали та рекомендації»
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1.Здобувачі освіти не можуть самі вирішувати конфлікти.

2.Здобувачам освіти небезпечно давати владу.

3.Здобувачі освіти дізнаватимуться таємниці інших та
пліткуватимуть.

4.Здобувачі освіти медіаційної зустрічі можуть помститися
медіатору.

5.Сторони конфлікту будуть легко ставитися до конфліктів за
принципом «вибачився – і пішов далі».



Правопорушення неповнолітніх та
пов’язані з ними інші негативні явища у
дитячому середовищі (бездоглядність,

безпритульність та бродяжництво, наркотична, алкогольна
та ігрова залежність дітей тощо) набули характеру
соціального явища, тенденції розвитку якого становлять
загрозу безпеці здобувачів освіти та їх оточенню, що
зумовлює необхідність активізації профілактики та
протидії правопорушенням у дитячому середовищі.



стосовно всіх форм насильства, які 
підпадають під сферу застосування 
Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу із цими явищами 

між потерпілою особою та особою, яка 
вчинила правопорушення або злочин, у 
випадках насильства у сім’ї, торгівлі 
людьми, жорстокого поводження з 
дітьми





Офіційний сайт КЗ ДНМЦ ПС

Громадська правозахисна огранізація “Ла
Страда”

Український центр медіації

Онлайн курси “Prometheus”




