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25.11.2021 № 01/03-244   Керівникам органів управління освітою 

       міських рад, райдержадміністрацій, ТГ, 

       військово-цивільних адміністрацій, 

       завідувачам (директорам) методичних 

       служб міст, районів, ТГ, директорам 

       (завідувачам) центрів практичної  

       психології і соціальної роботи, центрів 

       професійного розвитку педагогічних  

       працівників, керівникам ЗЗСО,ЗДО 

 

  З метою подальшої реалізації статті 76 Закону України «Про освіту», на 

виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», відповідно до листа МОНУ від 17.11.2020 року № 6/1379-20 

«Щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і 

сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», 

листа КЗ ДНМЦ ПС від 16.08.2021 року  № 01/03-177 «Про пріоритетні напрями 

діяльності психологічної служби у системі освіти  Донецької області                      

на 2021-2022 н. р.: методичні матеріали та рекомендації» Донецький обласний 

навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти нагадує 

про Всеукраїнську кампанію «16 днів проти насильства», яка проводиться 

щорічно з 25 листопада до 10 грудня та надає методичні рекомендації щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству (додаток). 

 

  Метою проведення акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги 

громадськості до проблеми подолання насильства в сім’ях, жорстокого 

поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.  

 

Важливі дати, які охоплює період кампанії: 

 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 

 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 
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 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними 

можливостями; 

 5 грудня – Міжнародний день волонтера; 

 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 

 10 грудня – Міжнародний день прав людини. 

        

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти з нагоди відзначення цих днів рекомендує організувати та 

провести в закладах освіти тематичні уроки, лекції, вебінари, круглі столи та 

інші заходи з урахуванням карантинних обмежень.  

 

ВАЖЛИВО! Інформацію про заходи необхідно розмістити на сайтах 

закладів освіти, а також проінформувати учасників освітнього процесу. 

 

В умовах світової пандемії та переходу на здобуття освіти в дистанційній 

формі, зросла кількість ризиків насильства та експлуатації дітей в інтернеті. 

Для підвищення обізнаності учасників освітнього процесу рекомендуємо 

проводити інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи щодо 

запобігання насильству та експлуатації дітей у цифровому просторі, 

використовуючи довідкові матеріали, розміщені на сайті МОН України. 

 

Також наголошуємо на необхідності поширювати інформацію про 

діяльність «гарячих ліній»: 

 1578 – з питань протидії торгівлі людьми; 

 1588 – з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та насильству дітей; 

 0800505501 (безкоштовно зі стаціонарних); 

 527 (безкоштовно з мобільних) – з протидії торгівлі людьми та 

консультування мігрантів; 

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

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

 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» – 116 111 (для дзвінків 

з мобільного)або 0800500 225; 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti
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 Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті – 

1545*3.  

 

Інформуємо, що Міністерство внутрішніх справ України запустило у 

Telegram чат-бот «ДійПротиНасильства» щодо протидії домашньому 

насильству, який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє 

насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні.  

 

За допомогою чат-боту можна:  

 викликати служби допомоги (поліцію і швидку);  

 переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які своєю 

чергою нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;  

 надати контакти інших служб допомоги;  

 роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, 

повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження 

домашнього насильства.  

 

Натепер 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).  

 

Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби 

системи освіти пропонує перелік посилань де можна отримати корисну 

інформацію щодо запобігання та протидії домашньому насильству: 

 офіційному сайті Донецької ОДА 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/

view    

 офіційному сайті Донецького обласного навчально-методичного центру 

психологічної служби системи освіти https://dnmcps.com.ua/category/pro-

poperedzhennya-nasilstva  

https://usm.dn.gov.ua/ua/prozora-vlada/protidiya-domashnomu-nasilstvu
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/category/pro-poperedzhennya-nasilstva
https://dnmcps.com.ua/category/pro-poperedzhennya-nasilstva
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 офіційному сайті Громадської організації «Всеукраїнський Громадський 

Центр «Волонтер» https://volunteer.kiev.ua   

 офіційному сайті Громадської правозахисної організації «Ла Страда 

Україна» https://la-strada.org.ua   

 офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» перелік 

навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству 

https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5

/view  

 офіційному сайті Український фонд «Благополуччя дітей»  

https://childfund.org.ua/diialnist/shkola-bezpeki-tyam       

 

 

 

З повагою, в.о. директора                   Н.В. Лугінець 

 

 

Виконавець: 

О.В. Сафонова 

(050 811 43 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://volunteer.kiev.ua/
https://la-strada.org.ua/
https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5/view
https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5/view
https://childfund.org.ua/diialnist/shkola-bezpeki-tyam
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 Додаток  

 до листа КЗ ДНМЦ ПС 

від 25.11.2021 № 01/03-244 

 

 

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

 

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав 

людини та зазвичай найбільше страждають від насильства діти. Тому у 

діяльність щодо припинення насильства над дітьми повинні залучатися 

працівники правоохоронної системи, органів опіки та піклування, представники 

соціальної та педагогічної спільнот, співробітники медичної та психологічної 

служб. Тільки у разі спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які так 

чи інакше причетні до виховання дітей можна запобігти та протидіяти 

насильству та жорстокому поводженню з дітьми.  

Діти, що пережили будь-який вид насильства, відчувають труднощі 

соціалізації: у них порушені зв'язки з дорослими, немає відповідних навичок 

спілкування з однолітками, вони не мають достатнього рівня знань і ерудиції, 

щоб завоювати авторитет у школі тощо. Розв’язання своїх проблем діти, які 

постраждали від насильства часто знаходять у кримінальному, асоціальному 

середовищі, а це часто поєднано з формуванням у них пристрасті до алкоголю, 

наркотиків, вони починають красти та здійснювати інші протиправні дії.  

Намагаючись вирішити проблему домашнього насильства, у грудні 2017 

року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», в якому запропоновано новий підхід (із 

використанням європейських стандартів) до боротьби з цим негативним 

явищем у суспільстві.  

Через різні причини багато дітей не повідомляють про пережите насильство. 

Тому важливу роль у виявленні фактів насильства відіграє спостережливість 

педагогів та інших працівників закладу освіти, їх уважне ставлення до учнів і 

здатність вчасно помітити зміни в їх поведінці та настрої.  

Крім того, фахівець повинен спостерігаючи за поведінкою дітей пам’ятати, 

що предметом його спостереження мають бути різноманітні прояви, як 

позитивні, так і негативні. А отже те, що дитина із благополучної сім’ї, не 

повинно виключати із поля уваги фахівця сигналів про допомогу, які подає 

дитина.  

Саме за такими ознаками можна припустити, що дитина знаходиться в стані 

стресу, можливо, викликаного конфліктами та насильством:  
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 пропуски занять або прогули у певні дні або певних уроків; запізнення 

на заняття, відмова від участі в позаурочних заходах без об'єктивних 

причин або з надуманих причин;  

 часті скарги на погане самопочуття на заняттях;  

 замкнутість, уникнення друзів, однокласників, самоізоляція або 

ізоляція з боку інших учнів;  

 зниження успішності, втрата інтересу до навчання та іншої діяльності;  

 недовіра до однолітків і дорослих, низька самооцінка, невпевненість у 

собі;  

 неуважність, забудькуватість, нездатність концентруватися;  

 постійний або частий стан тривожності, напруженості; лякливість, 

страх гучних звуків і різких рухів;  

 постійний або частий поганий настрій, стан пригніченості, або, 

навпаки, гіперактивність, дратівливість, агресивність; різкі та 

безпричинні перепади настрою;  

 втрата або псування особистих речей (мобільного телефону, рюкзака, 

підручників та ін.), синці, розірваний або зім'ятий одяг;  

 відмова пояснити причини вищеописаних станів і поведінки або 

неправдоподібні пояснення.  

 

Даний список не є вичерпним, але багато з цих ознак є специфічними для 

насильства. Однак, якщо видно ці ознаки, педагогу спільно з психологом 

закладу освіти необхідно з'ясувати їх причини - довірливо і конфіденційно 

поспілкуватися з учнем, його батьками, друзями і зробити це максимально 

тактовно, щоб своїми діями не погіршити його стан, не нанести додаткову 

травму.  

Своєчасне виявлення дітей, які зазнали жорстокого поводження або тих хто 

може бути потенційно постраждалою від домашнього насильства, допомагає 

запобігти наслідків, які можуть проявлятися не відразу, а через якийсь час, 

зокрема і досить тривалий – це порушення фізичного і психічного розвитку, 

соматичні захворювання, особистісні та емоційні порушення, соціальна 

невлаштованість.  

У своїй роботі фахівцям психологічної служби необхідно використовувати 

діагностичний мінімум для раннього виявлення ознак насильства та 

жорстокого поводження з дітьми, а саме - діагностики міжособистісних і 

міжгрупових відносин, вивчення психологічного клімату в сім’ї, методики 

батьківського ставлення, проективні методики, соціологічні анкети. 

 

 



7 
 

Діагностичний мінімум розміщено на вебсайті ІМЗО за посиланням:  

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna 

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-

metodychni-materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/   

 

У положеннях Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» викладено перелік повноважень державних органів 

та інших структур щодо надання допомоги постраждалим від домашнього 

насильства та притягненню зловмисників до відповідальності.  

Повноваження закладів та установ системи освіти:  

 проводять з учасниками освітнього процесу виховну роботу із 

запобігання та протидії насильству;  

 повідомляють не пізніше однієї доби службу у справах дітей, 

уповноважені підрозділи органів Національної поліції України у разі 

виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або 

отримання відповідних заяв чи повідомлень;  

 проводять інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками 

освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, у 

тому числі стосовно дітей та за участю дітей, приділяючи особливу 

увагу формуванню небайдужого ставлення учнів до постраждалих 

дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування 

вчителів про випадки насильства, що стали їм відомі, повідомлення 

про такі випадки до кол-центру з питань запобігання та протидії 

насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;  

 організовують роботу практичного психолога та/або соціального 

педагога з постраждалими дітьми;  

 взаємодіють з іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до 

чинного законодавства;  

 

Відповідно до листа МОН України від 17.11.2020 № 6/1379-20 р. щорічно в 

Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Всеукраїнська акція 

«16 днів проти насильства» з нагоди відзначення:  

 25 листопада «Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над 

жінками»  

 1 грудня «Всесвітній день боротьби із СНІДом»  

 2 грудня «Міжнародний день боротьби за скасування рабства»  

 6 грудня річниця з дня «Монреальської різанини»  

 10 грудня «Міжнародний день прав людини»  

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna%20robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna%20robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna%20robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-psyholohiv/psyhodiahnostychna-robota/
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З нагоди відзначення цих днів рекомендуємо організовувати та проводити в 

закладах освіти навчальні заняття, лекції, вебінари, круглі столи, акції та інші 

заходи. 

Радою Європи спільно з Міністерством освіти і науки України в рамках 

проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» було 

підготовлено та адаптовано інформаційні матеріали, які можуть бути 

додатковим ресурсом у проведенні заходів до вищевказаних днів, доступні за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/akciya-16-dniv-proti-nasilstva-mon-

rekomenduye-provesti-urok-shodo-pitan-problem-u-simyi  

 

Одним із важливих заходів профілактики насильства в освітньому 

середовищі є формування у здобувачів освіти умінь і навичок розвитку і 

підтримки здорових міжособистісних відносин. Для цього до освітнього плану 

закладу освіти необхідно включити програми, які навчають дітей навичкам 

керування своєю поведінкою, шанобливого ставлення до однолітків і дорослих, 

конструктивного вирішення конфліктів, самостійного прийняття рішень. 

Подібні програми допомагають учням засвоювати загальнолюдські цінності, 

вчитися поважати права і гідність людини, гендерну рівність і різноманіття, 

формуватися як особистість, підвищувати самоповагу і зміцнювати самооцінку.  

 

Перелік навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству розміщено на вебсайті ІМЗО за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5/view   

 

Матеріали щодо запобігання та протидії насильству для практичного 

використання фахівцями розміщено на вебсайті ІМЗО за посиланням: 

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-

metodyky-treninhy-zhurnaly/   

 

Наголошуємо, що на доступному місці у закладі освіти варто розмістити 

контактну інформацію про керівників та педагогічних працівників закладу 

освіти, до яких, відповідно до посадових обов’язків, можуть звертатися 

учасники освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що 

стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів 

дитини.  

 

Також важливо знати та надавати інформацію, куди і яким чином звертатися 

за допомогою у випадку проявів насильства:  

https://mon.gov.ua/ua/news/akciya-16-dniv-proti-nasilstva-mon-rekomenduye-provesti-urok-shodo-pitan-problem-u-simyi
https://mon.gov.ua/ua/news/akciya-16-dniv-proti-nasilstva-mon-rekomenduye-provesti-urok-shodo-pitan-problem-u-simyi
https://drive.google.com/file/d/1hnQ3giKp7pUHM0PmCPzMrox7gTl9UGE5/view
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/najkraschi-rozrobky-metodyky-treninhy-zhurnaly/
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 до поліції за номером 102;  

 до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;  

 до управління сім'ї та молоді районної, міської чи обласної держадміністрацій;  

 до громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від 

насильства;  

 до психолога, соціального педагога, класного керівника тощо;  

 до близької людини;  

 на телефони «Гарячих ліній»:  

 

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

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

- 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» – 116 111 (для дзвінків 

з мобільного)або 0800500 225  

- Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті – 

1545*3.  

-  

Інформуємо, що Міністерство внутрішніх справ України запустило у Telegram 

чат-бот «ДійПротиНасильства» щодо протидії домашньому насильству, який 

надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, 

підтримку та допомогу в цьому питанні.  

 

За допомогою чат-боту можна:  

 викликати служби допомоги (поліцію і швидку);  

 переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які своєю 

чергою нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;  

 надати контакти інших служб допомоги;  

 роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, 

повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження 

домашнього насильства.  

 

Натепер 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 
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(цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних 

телефонів). 

 

Важливо! Діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання 

заяв, представництво в суді).  

 

У 2021-2022 навчальному році Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти рекомендує:  

 

 посилити роботу фахівців психологічної служби закладів освіти з питань 

попередження насильства в сім’ї, підвищити психологічну 

компетентність всіх учасників освітнього процесу шляхом проведення 

просвітницьких і профілактичних заходів. Використовувати в 

профілактичній діяльності методичні рекомендації щодо формування у 

дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 

поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення 

насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які 

працюють з дітьми та молоддю (лист МОНУ від 18.05.2018 № 1/11-5480);  

 забезпечувати комплексний інтегрований підхід до протидії домашньому 

насильству та сприяти реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього 

насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного 

реагування на факти домашнього насильства (наказ МОНУ від 02.10.2018 

№ 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників з іншими органами та службами»);  

 аналізувати соціально-психологічний клімат в закладі освіти в цілому та 

окремих класах (групах), надавати рекомендації щодо його поліпшення 

та сприяти класним керівникам, іншим співробітникам закладу освіти, 

учням та батькам в його поліпшенні;  

 розпізнавати в учнів й працівників закладу освіти проблеми в 

міжособистісному спілкуванні, адаптації до колективу, передумови до 

насильницької поведінки і надавати їм своєчасну соціально-психологічну 

допомогу;  

 здійснювати систематичне спостереження за учнями з особливими 

освітніми потребами, особливостями розвитку та поведінки й іншими 

учнями, у яких більш високий ризик стати жертвою насильства та 

дискримінації, а також за учнями, що знаходяться на внутрішньо 

шкільному обліку через порушення дисципліни або вчинення актів 

насильства;  
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 надавати їм, їхнім батькам і класним керівникам необхідну 

консультативну допомогу;  

 зміцнювати знання учасників освітнього процесу про ефективні засоби 

запобігання домашньому насильству;  

 консультувати педагогів, інших співробітників освітньої установи, учнів 

і їх батьків з питань запобігання агресивної поведінки, вирішення 

конфліктних ситуацій та надавати необхідну психологічну та соціальну 

допомогу;   

 проводити з працівниками закладу освіти, учнями та їх батьками 

спеціальні заняття та тренінги з розвитку навичок спілкування, вирішення 

конфліктів, керування емоціями і подолання стресових ситуацій;  

 взаємодіяти з фахівцями соціальних служб, центрами соціальної 

допомоги сім'ї та дітям, реабілітаційними центрами та іншими закладами 

та установами що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству;  

 створювати на сайтах закладів «Кабінет психолога/соціального 

педагога», де буде розміщено інформацію з питань профілактики 

насильства для всіх учасників освітнього процесу.  

 


