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1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДИТИНОЮ»

Поняття «насильство» та «жорстоке поводження» часто застосовують як синоніми. Як 
соціальні явища, вони, дійсно, тісно взаємопов’язані. Проте, важливо розуміти відмінності між 

(Текст змінено. Дивиться додаток на стор.181)

ними. 
Визначення поняття «жорстоке поводження з дитиною» надається в ст. 1 Закону України 

«Про охорону дитинства»⁷ та ст. 3 Порядку взаємодії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати 
їхньому життю та здоров’ю (Постанова КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 800)⁸:

Жорстоким поводженням з дитиною є⁹:
- будь-яка форма рабства або практика, подібна до рабства, зокрема продаж дітей та 

торгівля ними, боргова залежність, примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи 
обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;

- використання, вербування або пропонування дитини для зайняття проституцією, 
виробництва творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших 
предметів порнографічного характеру;

- робота, яка за характером чи умовами виконання може завдати шкоди фізичному або 
психічному здоров’ю дитини;

- використання дитини в жебрацтві, втягнення її в жебрацтво (систематичне 
випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб);

- втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів, 
психотропних речовин;

- дії, що призвели до виникнення обставин, за яких дитина стала очевидцем злочину проти 
життя, здоров’я, волі, чести, гідности, статевої свободи, статевої недоторканності особи;

- статеві зносини та розпусні дії стосовно дитини з використанням примусу, погрози, сили, 
довіри, авторитету, впливу на дитину, особливо вразливої для дитини ситуації, зокрема її 

декрет (набагато довше, ніж годують дитину груддю), саме жінки беруть відпустку, коли 
дитина хворіє, саме бабусі дивляться за онуками, навіть якщо дідусь теж у наявності. Як 
наслідок, поки чоловіки розвиваються професійно або відпочивають, жінка зайнята у 
неоплачуваній сфері, робота в якій не помічається та сприймається як належне. 
Фактично через це жінка наражається на дискримінацію у трудових відносинах, адже це 
їй потім забирати дитину із садочка (отже, вона не зможе затриматись на роботі), 
організовувати дитяче дозвілля, знаходитись на лікарняному. 

⁷ Закон України «Про охорону дитинства». URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 
02.10.2019).
⁸ Постанова КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю».                                                                   
URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF (дата звернення: 02.10.2019).
⁹ Постанова КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю».                                                                
URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF (дата звернення: 02.10.2019).

жорстоке поводження з дитиною – це будь-які форми фізичного, 
психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема 
домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно дитини, зокрема 
вербування, переміщення, переховування, передача або одержання дитини, вчинені з 
метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини.



життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю».                                                                   

життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю».                                                                
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Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:
- захист професійної чести та гідности;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, зокрема 

булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що 
завдають шкоди здоров’ю.

Батьки здобувачів освіти мають право:
 - отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, також щодо надання соціальних та                              

психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його 
свідками або вчинили булінг (цькування); 

 - подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу 
(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

 - вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) 
стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Здобувачі освіти зобов’язані:
 - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; 
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а 

також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявности);
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 
залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали 
достовірну інформацію від інших осіб.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:
 - захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та 

психічного насильства, приниження чести та гідности, дискримінації за будь-якою ознакою, 
пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача(-ки) освіти; 

 - додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу 
освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

 - повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 
здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які 
залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які 
отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу (цькування);

 - формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 
народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
 - виховувати у дітей повагу до гідности, прав, свобод і законних інтересів людини, законів 

та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує;
 - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього 

процесу;
 - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати 

навички здорового способу життя;
 - формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних 
політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, 
сімейного та майнового стану;

 - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 
суспільних цінностей, зокрема правди, справедливости, патріотизму, гуманізму, 
толерантности, працелюбства;

 - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а 
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отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, також щодо надання соціальних та                              

також умов договору про надання освітніх послуг (за наявности);
- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу 

(цькування);
- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в 

закладі освіти.
3.4. ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ ДО ТЕМИ 3 
Робота в групах, колективне обговорення.
Тренер/тренерка об’єднує учасників/учасниць у групи.
Завдання
Опрацювати в групах відповідний матеріал теми ІІ.3. та скласти: 
1 група – пам’ятку для педагогів(-инь) «Відповідальність за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі»;
2 група - пам’ятку для батьків «Відповідальність за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі»;
3 група – пам’ятку для учнів/учениць «Відповідальність за вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі»;
4 група - пам’ятку «Права та обов’язки учасників освітнього процесу щодо протидії 

насильству та булінгу»;
5 група - пам’ятку «Адміністративна відповідальність за діяння булінгу (цькування)».
Презентувати на загал.

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
«ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

ІІ.4. ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ 4
«НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ,

НАСИЛЬСТВУ, ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ, БУЛІНГУ»

4.1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА 
ПРОТИДІЇ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ, НАСИЛЬСТВУ, ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 
ЩОДО ДІТЕЙ, БУЛІНГУ

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладів освіти з протидії 
жорстокого поводження з дитиною                                                               : 

– Закон України «Про освіту»;
– Закон України «Про охорону дитинства»;
– Постанова КМУ від 03.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх 
життю та здоров’ю»;

– Наказ МОН України від 02.10.2018 р. № 1047 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 
педагогічних працівників з іншими органами та службами»; 

– Лист МОН України від 30.10.2018 р. № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо 
виявлення та протидії домашньому насильству стосовно дітей»;

Більше інформації з питань «Діяльність закладу освіти щодо запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» та «Діяльність закладу 
освіти щодо протидії булінгу (цькуванню)» надано в інфографіці в Розділі «Додатки» 
даного Посібника.

(Текст змінено. Дивиться додаток на стор.181)



– Лист МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників 
психологічної служби у системі освіти України” 

https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pr
atsivnykiv-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-ukrainy/

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладів освіти з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству:

–  Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
– Закон України «Про освіту»;
– Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;
– Постанова КМУ від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі»;

– Наказ МОН України від 02.10.2018 р. № 1047 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 
педагогічних працівників із іншими органами та службами»; 

– Лист МОН України від 30.10.2018 р. № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо 
виявлення та протидії домашньому насильству стосовно дітей»;

– Лист МОН України від 27.06.2019 р. № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 
2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 
ціннісних життєвих навичок». 

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладів освіти з протидії 
булінгу:

– Закон України «Про освіту»;
– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу цькуванню)»; 
– Постанова КМУ від 03.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому 
життю та здоров’ю»;

– Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на 
випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»;

– Лист МОН України від 29.12.2018 р. № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах 
освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу». 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
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Перелік нормативно-правових
документів у закладі освіти

Протидія насильству,
зокрема жорстокому поводженню

 з дитиною або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека

Яким нормативно-правовим
документом регламентується

Наказ закладу освіти «Про визначення                     
уповноваженої особи з числа працівників 
закладу для проведення невідкладних 
заходів реагування у разі виявлення фактів 
насильства та/або отримання заяв/повідом-
лень від постраждалої особи/інших осіб»

Наказ МОН України від 02.10.2018 р. № 1047 
«Про затвердження методичних рекомендацій 
щодо виявлення, реагування на випадки                          
домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників із іншими органами та службами» 
(розділ ІІІ, п. 2.4.)³¹  

³¹ Режим доступу http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/62105/

(Текст змінено. Дивиться додаток на стор.181)
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

⁴⁰ Постанова КМУ від 3.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю».
⁴¹ Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі».

ЖУРНАЛ
обліку звернень і повідомлень стосовно дітей, які перебувають

у складних життєвих обставинах, зокрема таких,
що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю⁴⁰

Додаток 1

Порядковий 
номер

Дата
отримання заяви/

повідомлення

Заходи,
вжиті щодо 

захисту
прав та 

інтересів 
дитини

Дата і час 
надіслання 

інформації про 
дитину

до інших суб’єктів 
виявлення та/або 

організації 
соціального 

захисту
дітей, їх 

найменування

Додаткова 
інформація про 

дитину

Прізвище, ім’я,
по батькові, вік, місце 

проживання 
(перебування) дитини, 

стосовно якої отримано 
заяву/

повідомлення

Стислий
зміст заяви/

повідомлення

Відомості
про батьків 

дитини, інших
законних 

представників

Суб’єкт,
від якого 
надійшла 

інформація
про дитину

Розпочато ___ ____________ 20__ р. № _______
Закінчено ___ ____________ 20__ р. № _______

ЖУРНАЛ
реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього

насильства та насильства за ознакою статі⁴¹ 
(найменування закладу освіти)

Додаток 2

Порядковий 
номер

Прізвище,
ім’я,

по батькові 
постраждалої 
особи та/або
її законного 

представника, 
серія та номер 
паспорта або 

реквізити
іншого 

документа,
що 

посвідчує
особу

 (за наявности),
вік

постраждалої 
особи,

дата звернення, 
адреса 

проживання, 
контактні

дані

Повідомлення, 
отримане 
службою у 

справах дітей 
(дата, час, 
прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

посадової 
особи, яка 
прийняла 

повідомлення

Повідомлення, 
отримане 

уповноваженою 
особою, 

визначеною 
відповідно до 

абзацу 
першого 

пункту 20 або 
пункту 23 
Порядку 
взаємодії 

суб’єктів, що 
здійснюють 

заходи у 
сфері 

запобігання та 
протидії 

домашньому 
насильству і 

насильству за 
ознакою статі 

(дата, час, 
найменування 

органу, 
прізвище, ім’я, 

по батькові 
посадової 
особи, яка 
прийняла 

повідомлення)

Категорія 
постраждалої 

особи 
(доросла, 
дитина, 

недієздатна, 
обмежено 
дієздатна
особа з 

інвалідністю

Прізвище,
ім’я,

по батькові 
кривдника(-ці), 

стать, вік,
ступінь 

споріднення, 
адреса 

проживання, 
контактні
дані (за 

наявности)

Вид
насильства:
домашнє/ 

за ознакою
статі,

фізичне, 
сексуальне, 
психологічне

або
економічне 
(короткий

зміст
заяви)

Потреба
в наданні 
медичної 
допомоги

(так/ні,
вжиті

заходи,
дата і
номер 

направлення, 
найменування 

закладу, 
установи)

Заходи,
вжиті до 

постраждалої 
особи,
у разі 

залучення
до їх

реалізації

Заходи,
вжиті до 

кривдника(-ці), 
у разі 

залучення
до їх 

реалізації

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

уповноваженої 
особи, яка 

внесла 
відомості

про 
виявлення 

факту 
насильства 

або 
звернення 

про
вчинення 

насильства

Повідомлення, 
отримане 

Національною 
поліцією

(дата, час, 
найменування 

підрозділу, 
прізвище, 

ім’я, 
по батькові 
посадової 
особи, яка 
прийняла 

повідомлення)

(Текст змінено. Дивиться додаток на стор.181)
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА: ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

4. Алгоритми виявлення та реагування учасників освітнього процесу на вчинення 
насильства щодо дитини⁵²

Спеціально уповноважені
органи у сфері запобігання
та протидії домашньому
насильству

Особа

Керівник(-ця)
закладу освіти

Алгоритми дій 

Ситуація жорстокого
поводження з

дитиною, зокрема
насильства 

Ситуація домашнього
насильства Ситуація булінгу

• Під час виконання 
своїх професійних чи 
службових обов’язків 
забезпечує виявлення 
дітей, які постраждали 
від жорстокого повод-
ження або життю чи 
здоров’ю яких загро-
жує небезпека.
• Приймає заяви/                     
повідомлення від                     
фізичних та юридич-
них осіб про випадки                    
жорстокого поводжен-
ня з дітьми або життю 
чи здоров’ю яких 
загрожує небезпека.
• Забезпечує визна-
чення уповноважено-
го спеціаліста з числа 
працівників закладу 
для проведення 
невідкладних заходів 
реагування у разі 
виявлення фактів 
насильства та/або 
отримання заяв/пові-
домлень від                         
постраждалої особи/                                 
інших осіб.
• Невідкладно надає 
дитині належну допо-
могу та за потреби 
забезпечує надання 
екстреної медичної 
допомоги.
• Протягом доби                        
інформує, зокрема за

• Приймає заяви/пові-
домлення від постра-
ждалої особи/ інших 
осіб.
• Передає отриману 
інформацію для 
подальшого реагуван-
ня уповноваженій 
особі.
• Забезпечує:
- визначення уповно-
важеного спеціаліста з 
числа працівників 
закладу для проведен-
ня невідкладних  
заходів реагування у 
разі виявлення фактів 
насильства та/або 
отримання заяв/пові-
домлень від постра-
ждалої особи/інших 
осіб;
- реалізацію у закладі 
освіти заходів у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому насиль-
ству і насильству за 
ознакою статі шляхом:
• проведення з учасни-
ками освітнього проце-
су виховної роботи із                     
запобігання та протидії 
насильству;
• здійснення з учасни-
ками освітнього проце-
су інформаційно-                        
просвітницьких заходів 
з питань запобігання 

• Приймає заяви або 
повідомлення про                     
випадок булінгу                           
(цькування) або підоз-
ру щодо його вчинен-
ня. 
• У разі отримання 
заяви або повідомлен-
ня про випадок булінгу                         
(цькування) повідом-
ляє: 
- протягом однієї доби 
територіальному ор- 
гану (підрозділу) 
Національної поліції 
України та принаймні 
одному з батьків або 
іншим                       за-
конним представникам 
малолітньої чи 
неповнолітньої особи, 
яка стала стороною 
булінгу (цькування);
- службі у справах 
дітей та центру 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 
(не визначено/або з 
моменту скликання 
засідання комісії з                    
розгляду випадку 
булінгу (цькування) не 
пізніше ніж упродовж 
трьох                      ро-
бочих днів з дня отри-
мання заяви або пові-
домлення).
• За потреби викликає 

⁵² Алгоритми складено на підставі нормативно-правових актів, які регулюють діяльність закладів освіти з протидії 
жорстокому поводженню з дитиною, з питань запобігання та протидії домашньому насильству, з протидії булінгу. Перелік 
відповідних нормативно-правових документів розміщено в розділі ІІ.4. «Теоретичний матеріал до теми 4» даного 
Посібника.

(Текст змінено. Дивиться
додаток на стор.181)
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У зв’язку із втратою чинності пункту 1 Постанови КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 
800 «Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть 
загрожувати їхньому життю та здоров’ю,  затверджений»на підставі Постанови 
КМ № 585 від 01.06.2020, пропонуємо зміни до тексту посібника в питаннях 
«жорстоке поводження з дитиною».

І. Зміни в тексті на стор. 33-34
1.2. Визначення поняття «жорстоке поводження з дитиною»
Поняття «насильство» та «жорстоке поводження» часто застосовують як синоніми. Як 

соціальні явища, вони, дійсно, тісно взаємопов’язані. Проте, важливо розуміти відмінності між 
ними. 

Визначення поняття «жорстоке поводження з дитиною» надається в ст. 1 Закону 
України «Про охорону дитинства»¹ та ст. 2 Порядку забезпечення соціального захисту дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 

Жорстоким поводженням з дитиною є³:
будь-якою формою рабства або практикою, подібною до рабства, зокрема продажем дітей 

та торгівлею ними, борговою залежністю, примусовою чи обов’язковою працею, включаючи 
примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;

використанням, вербуванням або пропонуванням дитини для зайняття проституцією, 
виробництва творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших 
предметів порнографічного характеру;

роботою, яка за характером чи умовами виконання може заподіяти шкоду фізичному або 
психічному здоров’ю дитини;

використанням дитини в жебрацтві, втягненням її в жебрацтво (систематичне 
випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб);

© Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2020
© ГО «Ла Страда-Україна»,  вересень 2020
¹ Закон України «Про охорону дитинства». URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення: 
02.10.2019).
² Постанова КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю».                                                                    
URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF (дата звернення: 02.10.2019).
³ Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, 
які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ від 1 червня 2020р. № 585)
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ДОДАТОК 
ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА

 «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПРОЯВАМ НАСИЛЬСТВА:
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК./

Андрєєнкова В.Л, Байдик В.В, Войцях Т.В,
Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с.»

жорстоке поводження з дитиною – це будь-які форми фізичного, 
психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема 
домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно дитини, зокрема 
вербування, переміщення, переховування, передача або одержання дитини, вчинені з 
метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини.
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³ Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, 
які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ від 1 червня 2020р. № 585)

ІІ. Зміни в тексті на стор. 74-75
4.1. Нормативні документи та діяльність закладу освіти з запобігання та протидії 

жорстокого поводження, насильства, домашнього насильства щодо дітей, булінгу.
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладів освіти з протидії 

жорстокого поводження з дитиною: 
- Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ 
від 1 червня 2020р. № 585).

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладів освіти з протидії 
булінгу:

- Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ 
від 1 червня 2020р. № 585).

ІІІ. Зміни в тексті на стор. 76

втягненням дитини у злочинну діяльність, залученням її до вживання алкоголю, 
наркотичних засобів, психотропних речовин;

діями, що призвели до виникнення обставин, за яких дитина стала очевидцем злочину 
проти життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканності особи;

діяннями (діями або бездіяльністю) домашнього насильства, внаслідок якого дитина 
постраждала або свідком (очевидцем) якого вона була;

діяннями (діями або бездіяльністю) домашнього насильства, в якому дитина є кривдником;
вчиненням булінгу (цькування) стосовно дитини;
вчиненням булінгу (цькування) дитиною.

⁴ Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 
дітей, які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ від 1 червня 2020р. № 585)
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Складні життєві обставини, в яких перебуває дитина, – умови, що негативно 
впливають на життя дитини, стан її здоров’я та розвиток (інвалідність, тяжка хвороба, 
безпритульність, перебування у конфлікті із законом, залучення до найгірших форм 
дитячої праці, залежність від психотропних речовин, інші види залежності, жорстоке 
поводження, зокрема домашнє насильство, навіть у разі, коли кривдником (-цею) є 
дитина, ухиляння батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, 
обставини стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних 
конфліктів тощо), установлені за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї у 
соціальних послугах⁴.

Перелік нормативно-правових
документів у закладі освіти

Протидія насильству,
зокрема жорстокому поводженню

 з дитиною або життю чи здоров’ю якої загрожує небезпека

Яким нормативно-правовим
документом регламентується

Наказ закладу освіти «Про особливості 
допомоги дітям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах»

Порядок забезпечення соціального захисту дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, 
у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого 
поводження (Постанова КМУ від 1 червня 2020р. 
№ 585)(п. 26)



⁵ Режим доступу 
https://imzo.gov.ua/2019/07/25/lyst-mon-vid-24-07-2019-1-9-477-pro-typovu-dokumentatsiiu-pratsivnykiv-psykholohichnoi-sluz
hby-u-systemi-osvity-ukrainy/
⁶Режим доступу https://drive.google.com/file/d/1GU-yUiXyeQr3z6X0MWd7mf2AFVaeGFF5/view
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Відповідна супроводжувальна 
документація:

 Журнал обліку звернень і повідомлень 
стосовно дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах із 
зазначенням такої інформації:

дата та час отримання звернення, 
повідомлення;

форма подачі звернення, повідомлення 
(усна та (або) письмова, через засоби 
електронної комунікації);

назва суб’єкта, організації чи прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи, яка 
надіслала звернення, повідомлення, її 
контактні дані (телефон, у разі наявності 
електронна адреса);

прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце 
проживання (перебування) дитини, 
стосовно якої отримано звернення або 
повідомлення;

стислий зміст звернення, повідомлення;
відмітка про наявність ризиків для життя 

та здоров’я дитини;
відмітка про наявність факту скоєння 

стосовно дитини та/або дитиною 
домашнього насильства з конкретизацією 
його форми (фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного);

відомості про батьків дитини, інших 
законних представників;

прізвище, ім’я, по батькові працівника, 
який прийняв звернення, повідомлення, 
та/або відповідального за роботу із 
зверненням, повідомленням;

відомості про заходи, вжиті для захисту 
прав та інтересів дитини;

дата, час та форма надіслання 
інформації про дитину до інших суб’єктів, їх 
найменування;

додаткова інформація про дитину та її 
сім’ю, необхідна для забезпечення її 
соціального захисту.

Перелік нормативно-правових
документів у закладі освіти

Яким нормативно-правовим
документом регламентується

Порядок забезпечення соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 
постраждали від жорстокого поводження 
(Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 585) 
(п. 6, п. 26)

Лист МОН України від 24.07.2019 № 
1/9-477 «Про типову документацію 
працівників

 психологічної служби у системі освіти 
України» 

Лист МОН України від 18.05.2018 р. № 
1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо 
запобігання та протидії насильству» (Розділ 
ІІІ, V) 

Наказ МОН України від 02.10.2018 р. № 
1047 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо виявлення, реагування 
на випадки домашнього насильства і 
взаємодії педагогічних працівників із іншими 
органами та службами» (розділ ІІІ)



Під час прийняття звернення, 
повідомлення в усній формі першочергово 
запитується інформація, зазначена у 
абзацах п’ятому - восьмому цього пункту.

Відповідна документація працівників 
психологічної служби (план корекційної 
роботи,  соціально-педагогічний супровід 
постраждалої особи та її кривдника(-ці) 
тощо) 

Контактна інформація уповноваженої 
особи має бути розміщена на 
інформаційному стенді та офіційному 
вебсайті у закладі освіти

ІV. Зміни в тексті на стор. 79
Вважати не чинним Додаток 1 «ЖУРНАЛ обліку звернень і повідомлень стосовно дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому 
життю та здоров’ю».

V. Зміни в тексті на стор. 106-108
ІІ.6. Теоретичний матеріал до теми 6 «Алгоритми дій учасників освітнього процесу 

щодо виявлення, реагування та перенаправлення дітей постраждалих у ситуаціях 
жорстокого поводження, насильства, домашнього насильства, булінгу».

Механізм взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, інших закладів та установ під час 
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, виявлення випадків жорстокого поводження з ними, виникнення 
безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю визначає Порядок забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 
дітей, які постраждали від жорстокого поводження (Постанова КМУ від 1 червня 2020р. № 585)

Суб’єктами виявлення та/або організації соціального захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах є:

-  органи державної влади;
-  органи місцевого самоврядування; 
-  заклади освіти;
-  охорони здоров’я;
-  соціального захисту населення; 
-  інші заклади та установи, зокрема структурні підрозділи районних, районних у м. Києві та 

м. Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 
утворення) рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад з питань освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, здійснення заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі тощо;

-  служби у справах дітей;
-  центри соціальних служб, фахівці із соціальної роботи або інші надавачі соціальних 

послуг;
-  органи Національної поліції;
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Перелік нормативно-правових
документів у закладі освіти

Яким нормативно-правовим
документом регламентується



- територіальні органи ДСНС та підпорядковані підрозділи, спеціалізовані установи з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, регіональні та місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги; 

-  суди;
-  органи прокуратури;
-  уповноважені органи з питань пробації;
-  інші загальні та спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі, відповідно до Закону України “Про запобігання та 
протидію домашньому насильству” в межах своїх повноважень (далі - суб’єкти).
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Суб’єкти, юридичні та фізичні особи, яким стало відомо про дитину, яка 
перебуває в складних життєвих обставинах внаслідок жорстокого 
поводження з нею або наявності загрози її життю чи здоров’ю, зобов’язані:

у разі потреби надати дитині домедичну допомогу, викликати бригаду екстреної 
(швидкої) медичної допомоги;

невідкладно, у строк, що не перевищує однієї доби, звернутися/повідомити (в 
усній та (або) в письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної 
комунікації) органам Національної поліції та службі у справах дітей за місцем 
виявлення та (або) проживання (перебування) такої дитини;

У разі коли відсутня можливість звернутися до органів Національної поліції та 
служби у справах дітей, зобов’язані негайно звернутися до інших суб’єктів.

При цьому служба у справах дітей у разі надходження повідомлення про 
виявлення дитини яка постраждала від домашнього насильства, - невідкладно 
повідомляє про неї органу Національної поліції, а також структурному підрозділу 
райдержадміністрації, виконавчому органу міської, районної у місті (у разі утворення) 
ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади, до повноважень 
якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, для проведення відповідних заходів згідно із 
законодавством.

У разі надходження звернення, повідомлення про дитину, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах внаслідок жорстокого поводження з нею або наявності 
загрози її життю чи здоров’ю, 

служба у справах дітей разом з підрозділом органу Національної поліції, 
фахівцем із соціальної роботи або іншим надавачем соціальних послуг (у разі 
наявності можливості залучення), представником закладу охорони здоров’я, які діють 
у межах своїх повноважень, невідкладно проводить оцінку рівня безпеки дитини. До 
проведення такої оцінки можуть бути додатково залучені інші суб’єкти в межах їх 
повноважень.

Якщо внаслідок вчинення домашнього насильства дитина постраждала разом з 
одним із батьків, іншим її законним представником, вона може бути влаштована разом 
з ним до притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, центру соціально-психологічної допомоги або іншого 
закладу, який надає соціальну послугу притулку.

Після забезпечення безпеки дитини орган опіки та піклування із залученням у 
разі потреби інших суб’єктів вживає заходів до:

організації оцінювання потреб дитини та її сім’ї у соціальних послугах протягом 
п’яти робочих днів після виявлення дитини, надання соціальних послуг дитині та її 
сім’ї з урахуванням установлених потреб, у тому числі здійснення соціального 
супроводу, з метою формування у батьків дитини навичок відповідального батьківства.
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Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів 
організовує проведення оцінювання потреб дитини та її сім’ї у соціальних послугах за 
формою, встановленою Мінсоцполітики, а також надає такій дитині та її сім’ї відповідні 
послуги.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах:

 під час прийняття рішення про взяття її на облік отримує інформацію про дитину 
та її сім’ю, необхідну для забезпечення її соціального захисту.

Приймає рішення про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, у зв’язку із жорстоким поводженням з нею або наявності загрози життю чи 
здоров’ю дитини, протягом семи робочих днів з дати отримання повідомлення про 
виявлення такої дитини.

Для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці із числа 
суб’єктів утворюється міждисциплінарна команда за рішенням органу опіки та 
піклування із визначенням повноважень служби у справах дітей щодо організації 
діяльності міждисциплінарної команди шляхом формування її персонального складу на 
підставі пропозицій суб’єктів для забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, проведення засідань міждисциплінарної 
команди:

забезпечити участь посадових осіб суб’єктів, визначених у пункті 9 цього Порядку, у 
проведенні оцінки рівня безпеки дитини;

подати протягом п’яти робочих днів після отримання запиту інформацію про дитину 
та її сім’ю, яка перебуває у складних життєвих обставинах, необхідну для забезпечення 
її соціального захисту, отриману під час здійснення встановлених законодавством 
повноважень;

надати службі у справах дітей пропозиції щодо кандидатур для формування 
персонального складу міждисциплінарної команди, утвореної відповідно до пункту 20 
цього Порядку, для соціального захисту конкретної дитини, яка перебуває у складних 
життєвих обставинах, забезпечити участь посадових осіб суб’єктів у роботі такої 
міждисциплінарної команди.

Служба у справах дітей має право порушувати перед органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питання щодо притягнення до відповідальності 
згідно із законом посадових осіб у разі невиконання ними рішень служби у справах 
дітей, що призвело до порушення прав дітей, невиконання або неналежного виконання 
ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей та за 
участю дітей.

Для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці із 
числа суб’єктів утворюється міждисциплінарна команда за рішенням органу опіки та 
піклування із визначенням повноважень служби у справах дітей щодо організації 
діяльності міждисциплінарної команди шляхом формування її персонального складу на 
підставі пропозицій суб’єктів для забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, проведення засідань міждисциплінарної 
команди.

У разі коли дитина перебуває у складних життєвих обставинах виключно у зв’язку із 
булінгом (цькуванням), заходи з організації соціального захисту дітей вживаються 
комісією з розгляду випадку булінгу (цькування), утвореною закладом освіти, в якому 
зафіксовано такий випадок, відповідно до Порядку реагування на випадки булінгу 
(цькування), затвердженого МОН.



Особливості допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах 
надавачами соціальних послуг полягають у:

-  інформуванні дітей і їх сімей про перелік соціальних послуг, які надаються, зміст та 
обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття дітьми 
різного віку та особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

-  наданні дітям і їх сім’ям соціальних послуг з урахуванням їх потреб з метою подолання 
складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин;

-  формуванні навичок відповідального батьківства у батьків, інших законних представників 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-  проведенні соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню 
у складні життєві обставини, сімейному неблагополуччю, домашньому насильству та 
жорстокому поводженню з дітьми відповідно до законодавства.

органами Національної поліції полягають у:
-  проникненні до житла чи іншого володіння особи без її згоди або вмотивованого рішення 

суду у невідкладних випадках, пов’язаних з виникненням безпосередньої загрози життю або 
здоров’ю дитини, або за наявності підстав вважати, що така загроза існує;

-  внесенні за наявності ознак кримінального правопорушення відповідних відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань та подальшому здійсненні досудового розслідування 
відповідно до норм кримінального процесуального законодавства у межах повноважень;

- організації взяття на профілактичний облік дітей, які вчиняють жорстоке поводження (у 
тому числі дітей-кривдників, булерів), проведенні з ними профілактичної роботи в органах 
Національної поліції, що здійснюються відповідно до порядку, визначеного МВС.

закладами освіти полягають у:
-  ідентифікації проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу 

(цькування) учасника освітнього процесу, ознак булінгу (цькування), виявлення його випадків, 
здійсненні невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу та організації діяльності 
комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) у порядку, затвердженому МОН;

-  невідкладному з’ясуванні у строк, що не перевищує однієї доби, причин відсутності 
дитини без завчасного попередження на заняттях/уроках відповідно до їх розкладу у закладі 
освіти, до якого вона зарахована для здобуття дошкільної, початкової, базової середньої або 
профільної середньої освіти;

-  інформуванні, зокрема за допомогою телефонного зв’язку, про дитину, яка не з’явилася 
на заняттях/уроках відповідно до їх розкладу у закладі освіти, до якого вона зарахована для 
здобуття дошкільної, початкової, базової середньої або профільної середньої освіти, 
представника служби у справах дітей за місцем її проживання (перебування) та органів 
Національної поліції у разі неможливості з’ясувати причини відсутності такої дитини на 
заняттях/уроках протягом трьох робочих днів;

-  організації інформаційно-просвітницьких заходів для учасників освітнього процесу з 
питань запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми, 
залишення дитини в небезпеці;

-  організації соціально-психологічного супроводу дітей, які постраждали від жорстокого 
поводження, та їх законних представників, якщо вони не є кривдниками дітей.

закладами охорони здоров’я полягають у:
-  прийнятті, зокрема цілодобовому, дітей, які постраждали від жорстокого поводження, 

життю або здоров’ю яких загрожувала небезпека, проведенні та документуванні результатів їх 
медичного обстеження у порядку, затвердженому МОЗ;

-  наданні дітям необхідної медичної, психологічної (за наявності в закладі охорони 
здоров’я психолога) допомоги з урахуванням їх потреб.
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4. Алгоритми виявлення та реагування учасників освітнього процесу на вчинення 
насильства щодо дитини

VІ. Зміни в тексті на стор.119-120
6.4. Алгоритми виявлення та реагування учасників освітнього процесу на вчинення 

насильства щодо дитини
ТИПОВИЙ ПРОТОКОЛ ПРО ДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

В СИТУАЦІЯХ НАСИЛЬСТВА 

Особа

Керівник(-ця)
закладу освіти

Ситуація жорстокого поводження з дитиною, зокрема насильства 

• Під час виконання своїх професійних чи службових обов’язків 
забезпечує виявлення дітей, які постраждали від жорстокого 
поводження або життю чи здоров’ю яких загрожує небезпека.
• Приймає заяви/повідомлення від фізичних та юридичних осіб про 
випадки жорстокого поводження з дітьми або життю чи здоров’ю яких 
загрожує небезпека.
• Забезпечує визначення уповноваженого спеціаліста з числа 
працівників закладу для проведення невідкладних заходів реагування у 
разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень 
від постраждалої особи/інших осіб.
• Невідкладно надає дитині належну допомогу та за потреби забезпечує 
надання екстреної медичної допомоги.
• Протягом доби інформує, зокрема за допомогою телефонного зв’язку, 
органи Національної поліції та службу у справах дітей.
• Координує здійснення закладом освіти реєстрації звернень та 
повідомлень в журналі обліку звернень і повідомлень стосовно дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах.
• Відповідає за реагування на випадки булінгу (цькування) учасника 
освітнього процесу.
• Забезпечує невідкладне з’ясування у строк, що не перевищує однієї 
доби, причин відсутності дитини без завчасного попередження на 
заняттях/уроках відповідно до їх розкладу у закладі освіти, до якого вона 
зарахована для здобуття дошкільної, початкової, базової середньої або 
профільної середньої освіти.
• Інформує, зокрема за допомогою телефонного зв’язку, про дитину, яка 
не з’явилася на заняттях/уроках відповідно до їх розкладу у закладі 
освіти, до якого вона зарахована для здобуття дошкільної, початкової, 
базової середньої або профільної середньої освіти, представника 
служби у справах дітей за місцем її проживання (перебування) та органів 
Національної поліції у разі неможливості з’ясувати причини відсутності 
такої дитини на заняттях/уроках протягом трьох робочих днів.
• Забезпечує (у разі необхідності) участь: 
- представника закладу в проведенні оцінки рівня безпеки дитини, в 
проведенні оцінки потреб дитини та у роботі міждисциплінарної команди 
по здійсненню соціального захисту дитини.
- своїх заступників (на громадських засадах) в складі комісії з питань 
захисту прав дитини.
• Надає за запитом служби у справах дітей інформацію про дитину та її 
сім’ю, необхідну для забезпечення її соціального захисту (під час 
прийняття рішення про взяття її на облік).
• Забезпечує організацію інформаційно-просвітницьких заходів для 
учасників освітнього процесу з питань запобігання, протидії негативним 
наслідкам жорстокого поводження з дітьми, залишення дитини в 
небезпеці.
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Валерія Ігорівна

ГО «Ла Страда-Україна», фахівчиня департаменту науково-ме-
тодичної роботи та медіації

Войцях 
Тетяна Володимирівна

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради», завідувачка обласного центру 
практичної психології і соціальної роботи, Черкаської області, 
тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла 
Страда-Україна»

Калашник
Ольга Анатоліївна

Президентка ГО «Ла Страда-Україна»

Левченко 
Катерина Борисівна

Урядова уповноважена з питань гендерної політики, доктор 
юридичних наук ,кандидат філософських наук, професор

Легенька 
Марина Миколаївна

ГО «Ла Страда-Україна», директорка юридичного 
департаменту, адвокат, доктор філософії в галузі права

Матвійчук
Марина Миколаївна

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,                             
викладачка кафедри соціальної роботи та соціальної 
педагогіки,  кандидат педагогічних наук, медіаторка 
Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-Україна»

Мельничук 
Вікторія Олексіївна

Інститут модернізації змісту освіти МОН України, завідувачка 
сектору соціально-педагогічної освіти, медіаторка 
Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-Україна»
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Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,                             
викладачка кафедри соціальної роботи та соціальної 
педагогіки,  кандидат педагогічних наук, медіаторка 
Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-Україна»



Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,                             Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,                             

Поуль 
Валентина
Станіславівна

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, завідувачка кафедри психології та розвитку 
особистості, кандидат психологічних наук, тренерка 
Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна» 

Столбун 
Наталія Олександрівна

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, методист кафедри педагогіки і психології, Луганської 
області, тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла 
Страда-Україна»

Харьківська 
Тетяна Андріївна

ГО «Ла Страда-Україна», фахівчиня департаменту 
науково-методичної роботи та медіації

Черепаха 
Катерина Вікторівна

ГО «Ла Страда-Україна», віцепрезидентка 

Чернець 
Катерина Олександрівна

ГО «Ла Страда-Україна», фахівчиня департаменту 
науково-методичної роботи та медіації
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ПІБ Місце роботи, посада








