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“ПРАКТИКУМ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОТИДІЇ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА”

Проблема домашнього насильства в Україні останнім часом набуває все 
більшого розголосу з огляду на прийнятий в січні минулого року Закон "Про 
запобігання та протидію домашньому насильству". З того часу прояви 
насильницьких дій різного характеру до членів родини перестали бути «сміттям 
в хаті» та викликали широкий суспільний резонанс. Українці на шляху свого 
національного поступу, у вирі боротьби за свою незалежність проти 
московської навали, на стрімкому повороті в бік західного цивілізаційного 
простору зустрілася з таким внутрішнім ганебним явищем як домашнє 
насильство. Без сумніву ця соціальна потворність, такі собі гальма на путі 
суспільного, економічного, політичного і духовного розвитку можна ставити в 
один ряд із аномією, конформізмом, сепаратизмом, гедонізмом тощо.

Сумні цифри, які оприлюднені в «Методичних рекомендаціях щодо 
запобігання та протидії домашньому насильству», кричуще показують стан 
українського суспільства у контексті цієї проблеми. Так, понад 3 мільйони 
дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми 
вимушеними учасниками, а майже 70 % жінок піддаються різним формам 
знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок, і ця тенденція 
збільшується за останні три роки, помирають від рук власних чоловіків. 
Домашнє насильство нашій країні є причиною біля 30 тисяч звернень до 
відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів на рік. Водночас, лише 10 % 
постраждалих звертаються за допомогою. Сумна статистика спостерігається і у 
світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 38 % вбивств жінок у 
світі - справа рук їх партнерів. У деяких країнах ця цифра наближається до 70 
%. Одна з чотирьох жінок земної кулі упродовж усього життя страждає від 
сексуального насильства.

Очевидним є прямий зв'язок між домашнім насильством та поведінкою 
його жертв у суспільстві, зокрема у закладах освіти. Девіантна поведінка 
дитини найчастіше є її реакцією на противоправні дії, що вона пережила, або 
була їх свідком у родині.

В ряду найсерйозніших викликів щодо ефективності протидії 
домашньому насильству перебуває стала суспільна думка про те, що домашнє 
насильство є внутрішньою справою окремо узятої сім’ї. До цього ще додається 
«статистика» що більшість випадків будь-якого насильства над особою стається 
не в родині, а ззовні. Все прогресивне, національно свідоме і соціально 
розвинене суспільство має прикладати максимум зусиль на злам у суспільному 
мисленні щодо так званих міфів про насильницькі дії щодо членів родини.

Стратегічною метою практикуму з попередження та протидії 
домашньому насильству є осягнення добувачами вищої освіти, зокрема

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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майбутніми освітянами, причин цього феномену (історичних, соціальних, 
економічних тощо) у суспільстві; усвідомлення антисоціальної згубної ролі 
будь-яких противоправних проявів сім’ї до будь-кого; формування комплексу 
знань про основні положення Закону України "Про запобігання та протидію 
домашньому насильству" та інших нормативно-правових актів; розвиток 
практичних умінь і навичок громадянської та службової протидії проявам 
домашнього насильства; опанування методами профілактики домашнього 
насильства через систему спеціальних заходів, тренінгів, обговорень тощо у 
межах територіальної громади з метою формування нетерпимого ставлення у 
дітей, молоді і дорослих до насильницьких моделей поведінки, розвитку 
небайдужості до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення 
прав особи; складання інформаційної бази «911» про організації невідкладної 
допомоги жертвам домашнього насильства та подальшої їх реабілітації.

Матеріали практикуму мають на меті допомогти майбутнім освітянам 
сформувати та розвити концептуальні засади власної моделі соціально- 
педагогічного супроводу здобувачів різних рівнів освіти, членів їх родин, 
колег-освітян, мешканців територіальної громади.

Найменування Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

показників заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS- 3

Г алузь знань:
01 Освіта/Педагогіка За вибором здобувача освіти

Спеціальність:
011 Освітні педагогічні науки

Рік підготовки
1-й

Семестр

Загальна кількість

Спеціалізація:
Християнська педагогіка, 
Управління навчальним 

закладом, Педагогіка вищої 
школи

1-ий 2-ий

годин -  120 Лекції
8

Рівень вищої освіти: Практичні заняття
другий (магістерський) 10

Самостійна робота
102

Вид контролю - екзамен / залік

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить:

■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування гуманістичного світогляду 
фахівця вищої освіти; особистісних якостей активного небайдужого 
громадянина; знань змісту Закону "Про запобігання та протидію 
домашньому насильству"; стимулювання до активної громадянської та 
службової протидії домашньому насильству та організації на базі закладу 
освіти та у територіальній громаді діяльності щодо запобіганню насильства у 
родині.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
■ вивчення основних категорій, понять та методів навчального курсу;
■ формування уявлень про основні причини, фактори виникнення та 
розвитку домашнього насильства та руху протидії; про наближені та віддалені 
прояви та наслідки домашнього насильства;
■ формування готовності до громадянської та службової протидії 
домашньому насильству, до надання первинної невідкладної допомоги 
жертві; до співпраці з фахівцями та уповноваженими органами у протидії та 
запобіганню проявам насильства у родині;
■ формування переконань щодо неприпустимості будь-яких проявів 
домашнього насильства у суспільстві.

Предметом навчальної дисципліни є науково-методичне та практичне 
забезпечення процесів протидії та запобіганню проявам домашнього 
насильства.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

В результаті вивчення дисципліни здобувач освіти має 
знати:

- теоретичні засади та зміст понять «домашнє насильство», «протидія 
домашньому насильству», «види домашнього насильства», «жертва 
домашнього насильства», «кривдник» тощо;

- зміст форм та методів протидії та профілактики домашньому насильству;
уміти:
- розрізняти види домашнього насильства, його прояви, розпізнавати 

первинні (найближчі) наслідки;
- надати першу невідкладну допомогу жертві домашнього насильства;
набути навичок:
- оперативного реагування у разі виявлення проявів або наслідків 

домашнього насильства;
- організації профілактичної діяльності у межах територіальної громади.
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Подальший розвиток загальних компетентностей здобувачів вищої освіти: 
світоглядна (усвідомлення здобувачами освіти про цінність та недоторканність 
людського життя та людської гідності); функціонально-поведінкова (власне 
сприйняття цінностей життя та гідності осіб не залежно від їх статі, віку, 
соціального місця у родині та суспільстві, їх дотримуватися у професійній 
діяльності та повсякденному житті); культурологічна (формування уявлень про 
базові аксіологеми та їх місце у вимірах світової та національної історії); 
комунікативна (розвиток базових знань про суспільну роль громадських 
організацій, що діють у сфері дотримання прав і свобод членів родини та 
підвищення рівня готовності до освітньої співпраці із відповідними фахівцями) 
дослідницька (ознайомлення з основними категоріями, поняттями та методами 
подальшого наукового дослідження процесів розвитку у суспільстві високого 
рівня поваги до честі і гідності особистості; запобігання та протидії проявам 
домашнього насильства; реабілітації жертв домашнього насильства;
ресоціалізації кривдників).

Розвиток професійних компетентностей магістрантів: здатність
застосовувати відповідні методи, форми і засоби запобігання та протидії проявам 
домашнього насильства; здатність використовувати нормативно-правову базу, 
сучасні наукові дослідження та методичні розробки для профілактики проявів 
домашнього насильства; здатність організовувати та проводити лекційні, 
практичні, семінарські, лабораторні заняття з християнської педагогіки на 
високому сучасному професійному рівні; здатність до налагодження 
професійно-педагогічної та корекційно-педагогічної взаємодії із здобувачами 
освіти на особистісному рівні; здатність моделювання і корегування власної 
професійної діяльності у питаннях профілактики та протидії домашньому 
насильству; здатність до аналізу особистісних та соціально значущих проблем 
для генерації нових педагогічних і корекційних ідей на основі цінностей 
християнської етики

4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
Змістовий модуль 1: Історичний, змістовий та прогностичний напрями

Тема 1. Вступ. Ознайомлення з основними напрямами вивчання 
дисципліни
Основні завдання та напрями вивчання дисципліни
Історичний. Дослідити історичний розвиток проблеми домашнього насильства, 
умови його існування та форми і методи попередження і протидії. На 
історичних прикладах виявити загальні тенденції виникнення та запобігання 
цьому явищу, які можна сьогодні використовувати в наш час (1Кор. 10:11: Усе 
це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку).
Змістовий. Дослідити зміст феномену “домашнє насильство”, його умови, фази 
розвитку та загострення, можливі наслідки. Які бувають його види 
(класифікувати). Дати визначення таким поняттям: “домашнє насильство”,
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“види домашнього насильства”, “учасники домашнього насильства (об'єкти і 
суб'єкти)”, “протидія домашньому насильству”, “учасники протидії 
домашньому насильству”, “первинна консультативна допомога”, “громадянська 
та службова протидія домашньому насильству”.
Прогностичний. Дослідити подальший рух наслідків домашнього насильстваї у 
межах держави, територіальної громади, навчального закладу, місця роботи, 
родини, окремої особистості та ін. Дати соціальну оцінку феномену “домашнє 
насильство”.
Діяльнісний. Дослідити нормативно-правову базу щодо запобігання і боротьби з 
домашнім насильством у країнах світу та зокрема в Україні. Ознайомитися з 
основними заходами щодо запобігання, фіксації та протидії домашньому 
насильству. Окреслити основні напрями реабілітації жертв домашнього 
насильство. Сформулювати загальні положення відповідної програми та 
визначити ролі в цьому органів влади, колективу освітнього закладу, 
громадських та релігійних організацій та ін.

Тема 2. Історичний екскурс: передумови та основні фактори, що 
впливали на розвиток домашнього насильства

Роль та місце жінки, дитини у різні історичні епохи -  від царювання 
Хамураппі до кінця ХХ століття (Близький Схід, Азія, Європа).

Фактори, що впливали на розвиток домашнього насильства
• релігійний - більшість релігій, в тому числі й авравмістична (Старий 
Заповіт) грали засадничу роль в історії народів і держав. Релігія була ранішою 
за демократичний політичний уклад, тому вона у комплексі представляла 
давала людям певну ідеологію, пропонуючи національну ідею, відтворюючи 
певний суспільний і політичний лад, вибудовуючи економічні, соціальні, 
духовні взаємовідносини у суспільстві. В давні часи окрім функції задоволення 
духовних і особистісних потреб людини (основні функції сьогодні), релігія була 
конституцією, нормативно-правовою базою, формувала діяльність екзекутиву 
держави.
• освітній - більшість людей в давні часи не мала доступу до освіти, крім 
того рівень якості самої освіти залишався дуже низьким. Більшість 
мікросоціумів жили в умовах крайньої географічної обмеженості, 
психофізіологічної некомпетентності, правової обумовленості, культурної 
короткозорості, історичної безграмотності. В умовах, коли знання та уява 
людей про своє тіло, свою душу, свої соціальні ролі, про культурний досвід 
інших народів були нульовими, на перші ролі виходили примітивні 
рефлексивні запити на сьогоденне існування, при вирішенні яких завжди 
перемагала груба неконтрольована прагматична сила.
• суспільний - сила традицій в деяких народах вища за силу державних 
законів (кастова система в Індії). Або 62.8% жінок Афганістану сказали, що 
чоловік має право побити дружину, якщо вона носить неналежний одяг. 
Суспільство само будує та обумовлює стан, в якому воно потім перебуває. На 
протязі цілих поколінь в окремо взятих соціумах не відбувалося жодних рухів в
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бік вдосконалення культурних, політичних, особистісних відносин. Розвиток за 
соціальним, культурним та гуманітарним напрямами багатьох давніх суспільств 
проходив лінійно, часто уступаючи місце економічному, політичному та 
воєнному векторам.
Умови розвитку домашнього насильства:

• соціально-політчині - закони, які обумовлювали домашнє наисльство 
створювалися та виконувалися на зорі націй або держав, коли першочерговим 
було зміцнення маскулінної складової суспільства для подальшого захисту та 
розширення свої територій. В такі часи моральність у відносинах в родині, 
взаємні права, обов’язки та свободи відсторонювалися на другий план;

• соціально-економічні - в часи елементарних економічних взаємовідносин, 
примітивної промисловості, низької результативності та високої витратності 
продуктів найменше бажаними немічні та неперспективні верстви населення - 
жінки, діти, літні люди. Розквіт домашнього насильства припадає на часи 
рабовласництва, феодалізму, кріпацтва;

• соціально-культурні - патріархальний уклад існування багатьох 
суспільств в давнину не пердбачав широких змін з метою збереження 
автохтонності та, пізніше, національної ідентичності. Тому будь-який 
культурний, релігійний, освітній обмін сприймався з великою насторогою, 
будь-які соціальні зміни внутрі суспільства могли поставили його у слабке 
становище перед сусідами та наразити його на великі неприємності у вигляді 
завоювання.

Тема 3. Історичний екскурс: передумови та основні фактори, що 
впливали на розвиток руху протидії домашньому насильству

Перші відомі рухи за боротьбу прав та свобод особистості
(феміністський рух, рух за права дітей тощо).

Основні умови розвитку руху протидії домашньому насильству:
історично-цивілізаційні - в епоху Великих географічних відкриттів та, 

пізніше, Ренессанса люди почали активно пізнавати навколишній світ. Почався 
всесвітній обмін соціальним, культурним, економічним, освітнім, політичним 
капіталом. Почалися зсуви в бік урбанізації суспільства, що неминуче 
призводило до скупчення великої кількості людей для роботи на промислових 
підприємництвах в одному місці, наслідком чого ставала необхідність 
організації цих людей та піклування про те, щоб вони залишалися на 
постійному місці перебування.
соціально-економічні - в другій половині XVIII століття в результаті 
промислової і технічної революції та подальшому переходу аграрної цивілізації 
до індустріальної, рівень життя людини значно виріс, збільшилися кількісно та 
якісно продукти праці, продукти праці вже не були надто енерговитратними, в 
результаті зросли особистісні статки. В свою чергу це призвело до надлишку 
часу і фізичних сил людини, які вона отримала можливість витрачати на 
вирішення надматеріальних проблем, а саме розвиток культури, мистецтв, 
забезпечення якості досугу, що за собою піднімало питання ролі чоловіка та
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жінки, місце дітей та літніх осіб в оновленому суспільстві. Сита людина, яка 
мала певний час на відпочинок, почала замислюватися над питаннями 
духовності, моральності, гуманізму та інше. Церква з того часу почала 
займатися своєю безпосередньою місією - задоволення духовних і особистісних 
потреб людини. За результатами Реформації церква стала більш 
просвітницькою і прогресивною ніж була до того.
соціально-політичні - в результаті ослаблення католицької церкви у Європі 
через рух реформації, зростання ролі буржуа та цехового руху значно ослабили 
владу абсолютних монархій. На чергу відсталому феодальному устрою 
приходив передовий капіталістичний. Нові колонії будувалися на принципах 
свободи та гідності особистості (через брак колоністів та важкі умови життя на 
нових землях). Європу потрясла хвиля революцій проти абсолютизму. В таких 
умовах тема відстоювання честі і гідності великих народних мас, які мали 
значне більші статки, свободу, освіченість, ніж їх попередники, ставала 
актуальною у суспільстві.

Тема 4. Зміст категоріально-понятійного апарату проблематики 
домашнього насильства та шляхів його подолання

Домашнє насильство (domestic violence) - діяння (дії або бездіяльність) 
фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання що й постраждала особа, а 
також погрози вчинення таких діянь.
A. Види домашнього насильства 
За ознакою дії:
a. сексуальне - форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння 
сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або 
стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші 
правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у 
тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності;
b. фізичне - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, 
штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, 
нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших 
правопорушень насильницького характеру;
c. психологічне (булінг, цькування) - форма домашнього насильства, що 
включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 
переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або 
бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи 
безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 
себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи;
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б. економічне - умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів 
чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи 
піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи 
реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися 
та інші правопорушення економічного характеру.

За ознакою об’єкта: гендер (жінка/чоловік); до дітей; до літніх; до осіб з 
обмеженими можливостями; до осіб з ментальними чи психічними розладами; 
до усиновлених дітей; колишнє подружжя; наречені.

За ознакою суб’єкта з боку: батьків; братів / сестер; родичів; вітчима / 
мачухи; дітей (до літніх батьків або літніх членів родини); чоловіка / жінки.

Протидія домашньому насильству - система заходів, що здійснюються 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України (в 
тому числі і не-резидентами) та спрямовані на припинення домашнього 
насильства, надання допомоги та захисту постраждалій особі,
відшкодування їй завданої шкоди, а також на належне розслідування 
випадків домашнього насильства, притягнення до відповідальності кривдників 
та зміну їхньої поведінки.

Тема 5. Наслідки домашнього насильства щодо дітей
До наближених наслідків належать фізичні травми, ушкодження, а також 

блювота, головний біль, втрата свідомості, характерні для синдрому струсу 
(наприклад розвивається в маленьких дітей, яких беруть за плечі і сильно 
трясуть). Окрім зазначених ознак з'являється крововилив в очні яблука. До 
найближчих наслідків належать також гострі психічні порушення у відповідь 
на будь-який вид агресії, особливо на сексуальну. Такі реакції можуть 
проявлятися у прагненні кудись тікати, сховатися або глибокій 
загальмованості, зовнішній байдужності. У будь-якому випадку, особистість 
охоплена надзвичайним страхом, тривогою та гнівом. Також можливий 
розвиток депресії з почуттям власної нікчемності, неповноцінності.

Віддалені наслідки - це порушення фізичного і психічного розвитку, 
соматичні захворювання, особистісні та емоційні порушення, соціальна 
дезадаптація.

Тема 6. Наслідки домашнього насильства щодо подружжя та членів 
родини

Порушення фізичного і психічного розвитку
Наявність ознак затримки фізичного і нервово-психічного розвитку.

Закордонні фахівці назвали цей стан дітей "нездатністю до процвітання ".
Різні захворювання як наслідок жорстокого поводження
Під час фізичного насильства наявні ушкодження частин тіла і 

внутрішніх органів різного ступеня тяжкості, переломи кісток. Під час 
сексуального насильства можуть бути захворювання, що передаються статевим 
шляхом: інфекційно-запальні захворювання геніталій, сифіліс, гонорея, СНІД,
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гострі і хронічні інфекції сечостатевих шляхів, травми, кровотечі із статевих 
органів і прямої кишки, розриви прямої кишки і піхви, випадання прямої 
кишки. Під час сексуального насильства - непояснений (якщо ніяких 
захворювань органів черевної порожнини і малого таза не виявляється) біль 
внизу живота.

Психічні особливості жертв домашнього насильства
Практично всі постраждалі пережили психічну травму, в результаті чого 

вони мають визначені особистісні, емоційні і поведінкові особливості, що 
негативно впливають на їхнє подальше життя. Такі особи самі стають 
агресивними, що найчастіше виливається на більш слабких: молодших за віком, 
перестарілих, на тварин. Деякі з них, напроти, надмірно пасивні, не можуть 
себе захистити. І в тому, і в іншому випадку порушується контакт, спілкування 
з оточенням.

Ссоціальні наслідки жорстокого поводження у  родині - шкода для 
жертви і для суспільства (два наслідки, що виявляються одночасно). Вирішення 
своїх проблем жертви насильства - часто знаходять у кримінальному, 
асоціальному середовищі, а це часто поєднано з формуванням у них пристрасті 
до алкоголю, наркотиків, вони починають красти і здійснювати інші 
протиправні дії. Жінки нерідко починають займатися проституцією, у 
хлопчиків може порушуватися статева орієнтація. І ті й інші згодом відчувають 
труднощі у разі створення власної родини, вони не можуть дати своїм дітям 
досить тепла, оскільки не вирішені їхні власні емоційні проблеми.

Змістовий модуль 2: Діяльнісний напрям 
Тема 7. Проблема булінгу
Булінг (від англ. bully - хуліган, задирака, грубіян, "to bully" - задиратися, 

знущатися) - тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної 
поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити 
негативне середовище для людини. За результатами дослідження UNICEF, 
кожна четверта дитина (24 %) зазнала булінгу з боку однокласників протягом 
останніх трьох місяців, а 67 % пережили прояви такого насильства.

Чинниками, які складають особистість булера виступають родина, школа, 
колектив.
Чинниками, які складають особистість жертви булінгу виступають - розрив з 
поколіннями (найчастіше діляться не з дорослими, а з однолітками), сором, 
соціальні традиції. Група ризику потенційних жертв булінгу:
1. фізичні вади - носять окуляри, погано чують, мають порушення опорно- 
рухового апарату, фізично слабкі;
2. особливості поведінки - замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, тривожні;
3. особливості зовнішності - руде волосся, веснянки, відстовбурчені вуха, 
незвичну форму голови, надмірну худорлявість чи повноту;
4. недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного 
близького друга, краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками;
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5. страх перед школою: неуспішність у навчанні часто формує у дітей 
негативне ставлення до школи, страх відвідування уроків із певних предметів, 
що сприймається навколишніми як підвищена тривожність, невпевненість, 
провокуючи агресію;
6. відсутність досвіду життя в колективі (так звані "домашні" діти);
7. деякі захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія 
(порушення письма), дислексія (порушення читання);
8. знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні;
9. високий інтелект, обдарованість, видатні досягнення;
10. слабо розвинені гігієнічні навички (неохайні, носять брудні речі, мають 
неприємний запах).

Тема 8. Форми та засоби попередження домашнього насильства в 
закладах освіти та у  територіальній громаді

Наприклад, реакція педагогічного товариства на факти булінгу. Заходи 
щодо профілактики та запобігання булінгу:
1. Це комплексна проблема. Вона вирішується тільки у співпраці 
педагогічних або соціальних працівників з керівництвом школи, батьками, 
представниками органів влади, громадських організацій, з членами 
територіальної громади. Одна команда
2. Усі члени шкільної спільноти мають дійти єдиної думки, що насильство, 
цькування, дискримінація за будь-якою ознакою, сексуальні домагання і 
нетерпимість у закладі освіти є неприйнятними. Одна політика.
3. Кожен має знати про те, в яких формах може виявлятися насильство й 
цькування і як від нього страждають люди. Вивчення прав людини і виховання 
миролюбства має бути включено до шкільної програми. Одні стандарти.
4. Спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки у класі, а 
потім загальношкільні правила, складені в позитивному ключі "як треба", а не 
як "не треба" поводитися. Правила мають бути зрозумілими, точними і 
короткими. Одна команда із дітьми.
5. Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер. 
Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його 
можливі наслідки, а не на особистість порушника правил. Дисципліна на 
об’єкт, а не суб’єкт.
6. Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна 
залишати без уваги. Учням важливо пояснити, що будь-які насильницькі дії, 
образливі слова є недопустимими. Реакція має бути негайною (зупинити бійку, 
припинити знущання) та більш суворою у разі повторних випадків агресії. 
Негайна дія.
7. Аналізуючи ситуацію, треба з'ясувати, що трапилося, вислухати обидві 
сторони, підтримати потерпілого й обов'язково поговорити із кривдником, щоб 
зрозуміти, чому він або вона так вчинили, що можна зробити, щоб таке не 
повторилося. До такої розмови варто залучити шкільного психолога. Тримання 
середини.
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8. Залежно від тяжкості вчинку можна пересадити учнів, запропонувати 
вибачитися, написати записку батькам або викликати їх, позбавити учня 
можливості брати участь у позакласному заході. Система дисциплінарних 
стягнень.
9. Учням треба пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущанням і 
бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні 
захистити жертву насильства і, якщо треба, покликати на допомогу дорослих. 
Один фронт боротьби. Система стимуляції.
10. Потрібно запровадити механізми повідомлення про випадки насильства. 
Ці механізми мають забезпечувати учням підтримку і конфіденційність, бути 
тактовними. Проінформованість.
11. Для успішного запобігання та протидії насильству треба проводити 
заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв'язання 
конфліктів. Вчитися спілкуванню.

Первинна консультативна допомога - комплекс дій з боку працівників 
освіти (соціальні педагоги) направлених на виявлення фактів або попередження 
домашнього насильства:
Організувати відвідування потенціальною жертвою консультації психолога, 
соціального педагога з метою проведення діагностичного обстеження дитини й 
усієї сім'ї для встановлення причин порушень у дитини (домашнє насилля, 
наркоманія, алкоголь, асоціальна поведінка батьків, психічні захворювання); 
Організація і проведення блока корекційних занять з дитиною і батьками з 
вивчення адекватної взаємодії в умовах домашнього виховання;
Навчання батьків (членів родин) ненасильницьким методам виховання, 
прийомів релаксації й способів зняття нервово-психічного напруження.

Тема 9. Форми та засоби протидії домашньому насильству в закладах 
освіти та у  територіальній громаді
A. Громадянська протидія домашньому насильству - комплекс дій, які 
може вчинити будь-який законослухняний небайдужий громадянин у разі 
підозри чи виявлення фактів домашнього насильства: збір необхідної 
інформації (опитування членів родини, сусідів, можливих жертв) задля передачі 
її у компетентні органи; термінове сигналізування до на разі виявлення або 
підозри про факти домашнього насильства.
B. Службова протидія домашньому насильству (наприклад працівник 
системи освіти, соціальний педагог) - комплекс дій, які має вчинити будь-який 
державний службовець має вчинити у разі виявлення або підозри про факти 
домашнього насильства. Намагатися встановити контакт із дитиною. Надати 
емоційну підтримку. Дорослий повинен продемонструвати по відношенню до 
дитини інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і емпатію. У такому разі 
дитина відчує, що ця людина дійсно чує і розуміє її думки і почуття. Оглянути 
ушкодження. Не відправляти додому, якщо вона боїться туди повертатися. 
Якщо немає можливості влаштувати її на тимчасове перебування до родичів
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або в інше безпечне місце необхідно звернутися до поліції або прокуратури, 
якщо дії батьків є злочинними.

Тема 10. «911» допомога жертвам домашнього насильства
Відповідальність за домашнє насильство (спеціальні заходи з 

попередження домашнього насильства)
Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (ст 25 Закону) - 

виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної 
поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю 
постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, 
недопущення його продовження чи повторного вчинення.

Обмежувальний припис стосовно кривдника (ст. 26 Закону) - це один 
чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або 
покладення на нього обов'язків.

Взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 
профілактичної роботи (ст 27 Закону). Уповноважений підрозділ органу 
Національної поліції України бере на профілактичний облік кривдника з 
моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства на 
встановлений законодавством строк і проводить з ним профілактичну роботу.

Направлення кривдника на проходження програми для кривдників (ст 
28 Закону)
a. Суб'єктами, відповідальними за виконання програм для кривдників, є 
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
b. Виконання програм для кривдників стосовно дітей-кривдників 
здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей.
c. З метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства та 
забезпечення виконання програми для кривдника дитину-кривдника може бути 
тимчасово влаштовано до родичів, у сім'ю патронатного вихователя або до 
установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких 
створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації 
дитини відповідно до її потреб.
б. Виконання програм для кривдників забезпечують фахівці, які пройшли 
відповідне навчання.
е. Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для 
кривдників на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених 
законодавством. При цьому кривдник повинен мати можливість відвідувати 
програму для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі.
£ У разі неявки кривдника для проходження програми для кривдників або 
ухилення від проходження програми без поважних причин суб'єкти, 
відповідальні за виконання програм для кривдників, надають протягом трьох 
робочих днів письмове повідомлення про це уповноваженому підрозділу 
органів Національної поліції України для вжиття заходів. Притягнення 
кривдника до відповідальності за непроходження програми для кривдників не 
звільняє його від обов'язку пройти таку програму.
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У разі притягнення кривдника, зокрема дитини-кривдника, до 
кримінальної відповідальності судом на нього може бути покладено обов'язок 
пройти пробаційну програму відповідно до пункту 4 частини другої статті 76 
Кримінального кодексу України

5. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ
Матеріал дисципліни «Практикум з попередження та протидії 

домашньому насильству» викладається у циклі професійної підготовки 
фахівців рівня «магістр» і пов’язаний з таким дисциплінам як «Правознавство», 
«Соціальна робота», «Етика», «Християнська етика», «Психологія», «Кризова 
психологія» тощо.
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6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни

Модулі Інші види робіт

Зм
іс

т 
та

 
ст

ру
кт

ур
а 

за
лі

ко
во

го
 к

ре
ди

ту

Модуль 1 Аудиторна та
самостійна
робота

Складається з 
декількох 
змістових модулів 
ЗМ1+ЗМ2

Лекції, консультації, 
контрольні заходи 
(модульний контроль, 
контрольна робота, залік)

Модуль 2 Аудиторна та
самостійна
робота

ЗМ1 Робота в інформаційних 
мережах

ЗМ2 Опрацювання додаткової 
літератури

Таблиця структури дисципліни

Ф
ор

ма
Н

ав
ча

нн
я

К
ур

с

Се
ме

ст
р

Нормативні дані (к-сть годин) Контроль навчальної 
роботи

Всього Аудиторні
заняття

Самостійна
робота МК

Модульний
контроль

ПК
Підсумковий

контроль
Лекції Підготовка

до
аудиторних

занять
Заочна 1 І / ІІ 120 8 112 0,25 год. на 

студента
залік

7. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№
п/п Назва теми

Кількість годин

ле
кц

ії юо
а

2
сй
О

ус
ьо

го

М
од

ул
ьн

ий
ко

нт
ро

ль

Змістовий модуль 1
1 Вступ. Ознайомлення з основними напрямами вивчання 

дисципліни
1 10,2 11,2 0,25 год. 

на студ.
2 Історичний екскурс: передумови та основні фактори, що 

впливали на розвиток домашнього насильства
1 10,2 11,2

3 Історичний екскурс: передумови та основні фактори, що 
впливали на розвиток руху протидії домашньому 
насильству

1 10,2 11,2

4 Зміст категоріально-понятійного апарату проблематики 
домашнього насильства та шляхів його подолання

1 10,2 11,2

5 Наслідки домашнього насильства щодо дітей
6 Наслідки домашнього насильства щодо подружжя та 

членів родини

1 10,2
10,2

11,2
10,2

Разом за змістовим модулем 1: 5 61,2 56
7 Проблема булінгу 1 10,2 11,2
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8 Форми та засоби попередження домашнього насильства 
в закладах освіти та у територіальній громаді

1 10,2 11,2

9 Форми та засоби протидії домашньому насильству 1 10,2 11,2
10 «911» допомога жертвам домашнього насильства 

закладах освіти та у територіальній громаді 10,2 1 0,2
Разом за змістовим модулем 2: 3 40,8 33,6

Всього: 8 102 110 120

8. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Теми індивідуального науково-дослідного завдання для поточного контролю

(за вибором)

№
п/п

Назва тем курсу XаЮ
м 3 ^Св 1—го &, « я* X « Р £ґ о х о

1 Вступ. Ознайомлення з основними напрямами вивчання 
дисципліни

10,2

1. Домашнє насильство в країнах Близького Сходу, Кавказу
2. Домашнє насильство в країнах Азії, Африки

2 Історичний екскурс: передумови та основні фактори, що 
впливали на розвиток домашнього насильства

10,2

1. Релігія як фактор виникнення та розвитку домашнього насильства
2. Проблема домашнього насильства в історії України

3 Історичний екскурс: передумови та основні фактори, що 
впливали на розвиток руху протидії домашньому насильству

10,2

1. Чи запобігає нова гендерна політика домашньому насильству?
2. Роль національних організацій в протидії домашньому насильству

4 Зміст категоріально-понятійного апарату проблематики 
домашнього насильства та шляхів його подолання

10,2

1. Види економічного насильства у сім’ї
2. Види психологічного насильства до літніх членів родини

5 Наслідки домашнього насильства щодо дітей 10,2
1. Поведінкова модель дитини-жертви домашнього насильства в 
закладах освіти
2. Вплив травми в наслідок домашнього насильства на соціальну 
адаптацію в майбутньому

6 Наслідки домашнього насильства щодо подружжя та членів 
родини

10,2

1. Зв'язок домашнього насильства із рівнем кримінальних 
правопорушень у країні
2. Чи таке нешкідливе домашнє насильство?

7 Проблема булінгу 10,2
1. Подолання булінгу у розвинених країнах світу
2. Програма реабілітації жертв булінгу у закладі освіти

8 Форми та засоби попередження домашнього насильства в 
закладах освіти та у територіальній громаді

10,2

1. Роль громадських організацій в процесі попередження домашнього
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насильства
2. Християнські цінності і домашнє насильство

9 Форми та засоби протидії домашньому насильству в закладах 
освіти та у територіальній громаді

10,2

1. Відповідальність громадян за укривання проявів та наслідків 
домашнього насильства
2. Застосування фізичної сили у протидії домашньому насильству: 
межі дозволеного

10 «911» допомога жертвам домашнього насильства 10,2
1. Мережа місцевих організацій та установ, що надають допомогу 
жертвам домашнього насильства
2. Мережа національних та міжнародних організацій в Україні, що 
надають допомогу жертвам домашнього насильства
Всього: 102

Теми індивідуального науково-дослідного завдання для підсумкового контролю
(за вибором)

Підготовка есе та презентації за темами:
• роль закладу освіти в процесі протидії та запобігання домашньому 

насильству;
• інтеграція духовно-моральних ціностей у процес профілактики 

домашнього насильства.

9. ПИТАННЯ ДО УСНОГО ЗАЛІКУ / ІСПИТУ

1. Понятійний апарат дисципліни «Практикум з попередження та протидії 
домашньому насильству».

2. Фактори, що вплинули на розвиток феномену домашнього насильства у 
світовій історії.

3. Фактори, що вплинули на початок та розвиток протидії проявам 
домашнього насильства.

4. Сучасні причини розвитку домашнього насильства у суспільстві.
5. Види та основні прояви домашнього насильства.
6. Наближені наслідки домашнього насильства.
7. Віддалені наслідки домашнього насильства.
8. Причини, прояви та  наслідки сексуального насильства.
9. Причини, прояви та  наслідки психологічного насильства.
10. Причини, прояви та  наслідки економічного насильства.
11. Причини, прояви та  наслідки фізичного насильства.
12. Діти як жертви домашнього насильства.
13. Ж інки як жертви домашнього насильства.
14. Чоловіки як жертви домашнього насильства.
15. Літні особи як жертви домашнього насильства.
16. Люди із особливими потребами як жертви домашнього насильства.
17. Наслідки домашнього насильства в закладі освіти.
18. Наслідки домашнього насильства в територіальній громаді.
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19. Економічні наслідки домашнього насильства.
20. Форми і методи профілактики та  попередженню домашнього насильства.
21. Роль та місце ювенальної юстиції у протидії домашньому насильству.
22. Ш ляхи співпраці закладу освіти із Національною поліцією, органами 

ювенальної юстиції, із громадськими організації в процесі запобігання та 
протидії домашньому насильству.

23. Громадянське та  службове реагування на прояви та наслідки домашнього 
насильства.

24. Роль християнських цінностей в запобіганні домашньому насильству.
25. М ереж а громадських організацій і установ, що надають допомогу 

жертвам домашнього насильства.
26. Приклади боротьби із домашнім насильством у країнах Північної 

Америки, Європи та  Азії.
27. Роль педагога у процесі запобігання та протидії домашньому насильству.
28. Основні тези Закону України «Про запобігання та  протидію домашньому 

насильству»
29. М ісцевий заклад освіти як майданчик для просвітницької діяльності щодо 

запобіганню та протидії домашньому насильству у територіальній 
громаді.

30. Процес реабілітації жертв домашнього насильства.
31. Роль релігійного чинника в розвитку домашнього насильства.
32. Роль релігійного чинника в розвитку попередження та протидії 

домашньому насильству.
33. Роль економічного чинника в розвитку домашнього насильства.
34. Роль економічного чинника в розвитку попередження та протидії 

домашньому насильству.
35. Залежність рівня освіченості громадян від рівня домашнього насильства.
36. Рівень освіченості населення в попередженні та протидії домашньому 

насильству.
37. Сексуальне насильство як вид домашнього насильства.
38. Економічне насильство як вид домашнього насильства.
39. Фізичне насильство як вид домашнього насильства.
40. Психологічне насильство як вид домашнього насильства.
41. Засоби виявлення наближених наслідків домашнього насильства.
42. Засоби діагностування віддалених наслідків домашнього насильства.
43. Зарубіжний досвід попередження та протидії домашньому насильству.
44. П ерш а невідкладна допомога жертві домашнього насильства з боку 

громадянина.
45. П ерш а невідкладна допомога жертві домашнього насильства з боку 

педагога.
46. Ш ляхи взаємодії закладу освіти з місцевими профільними організаціями в 

попередженні та протидії домашньому насильству.
47. Роль ш кільного психолога в процесі попередження, діагностування та 

протидії домаш ньому насильству.
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48. Роль класного керівника в процесі попередження, діагностування та 
протидії домашньому насильству.

49. Роль соціального педагога в процесі попередження, діагностування та 
протидії домашньому насильству.

50. Роль адміністрації закладу освіти в процесі попередження, діагностування 
та протидії домашньому насильству.

51. Роль класного колективу в процесі попередження, діагностування та 
протидії домашньому насильству.

52. Ш ляхи взаємодії закладу освіти з родинами жертв домашнього 
насильства.

53. Ш ляхи взаємодії закладу освіти з родинами СЖО.
54. Нормативно-правова та  методична база попередження домашнього 

насильства в закладах освіти.
55. Нормативно-правова база протидії домашньому насильству.
56. Діяльність Національної Поліції у процесі попередження та  протидії 

домашньому насильству.
57. Національна Поліція як стратегічний партнер закладу освіти у 

попередженні та протидії домашньому насильству.
58. Профілактична робота з родинами в комплексі дій запобіганню проявам 

домашнього насильства.
59. Роль релігійних організацій у попередженні та протидії домашньому 

насильству.
60. Роль громадських організацій у попередженні та протидії домашньому 

насильству.
61. Роль міжнародних правозахисних організацій в Україні у протидії 

домашньому насильству.
62. М етодичне забезпечення заходів з попередження домашнього насильства.
63. Правова відповідність за вчинення домашнього насильства.
64. Г ендерна політика в процесі протидії домашньому насильству.
65. Процес реабілітації дітей-жертв домашнього насильства.
66. Процес реабілітації ж інок-жертв домашнього насильства.
67. Процес реабілітації літніх людей-жертв домашнього насильства.
68. Процес реабілітації чоловіків-жертв домашнього насильства.
69. Правові межі протидії домашньому насильству.
70. Роль духовно-моральних цінностей в процесі попередження домашнього 

насильства.
71. Роль місцевих соціальних служб в процесі попередження і протидії 

домашньому насильству.
72. Нормативно-правове забезпечення протидії домашньому насильству у 

територіальній громаді.
73. М ісцева мережа профільних служб у протидії домашньому насильству.
74. Національна мережа профільних служб у протидії домашньому 

насильству.
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75. Комплекс професійних компетентностей педагога у процесі 
попередження та протидії домашньому насильству.

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні магістрантами дисципліни передбачається 2 види контролю -  поточний 
та підсумковий.

Поточний контроль здійснюється після завершення кожного тематичного розділу у 
вигляді тестового завдання, або участі в усній дискусії, або у разі підготовки та захисту 
здобувачем освіти наукової доповіді за обраною темою в рамках самостійної роботи.

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться за умовою проходження студентом 
всіх етапів поточного контролю у вигляді (за вибором здобувача освіти): усної відповіді на 
запитання, або захисту презентації за запропонованою темою.

Змістовий модуль Поточний
контроль

Підсумковий
контроль

Загальна сума 
балів

І 20 30 50

П 20 30 50

Всього 40 60 100

11. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Основними критеріями, що характеризують достатній рівень 
сформованності знань, умінь та навичок здобувача освіти при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Практикум з попередження та протидії домашнього насильства», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній

шкалі (табл. 11.1).

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за
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критеріями:
0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Таблиця 11.1

Шкала оцінювання еСз з національною системою оцінювання в україні та запропонованих

За 100- 
бальною 
шкалою 

університету

За державною (національною) шкалою За
шкалою

ЕСТSЕкзамени Заліки

90-100 балів Відмінно Зараховано A
82-89 балів Добре B
74-81 балів Добре C
64-73 балів Задовільно D
60-63 балів Задовільно E
35-59 балів Незадовільно (з можливістю повторного екзамену) Не

зараховано
FX

0-34 балів Незадовільно (з наступним відрахуванням після 
основної екзаменаційної сесії)

F

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Опорний конспект лекцій; нормативні документи: закон України 

"Про запобігання та протидію домашньому насильству"; закон України про 
вищу освіту; наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 
насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та 
службами»; Лист МОН «Методичні рекомендації щодо запобіганню і протидії 
насильству»; положення про вищий навчальний заклад; методичні матеріали 
Національної поліції України; навчальні плани.

13. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Лекції, практичні, семінарські заняття, індивідуальна робота з 
документацією, робота в мережі Інтернет, розв’язання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, POWER POINT презентації.
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методичного центру практичної психології і соціальної роботи від 24.07.2014, протокол № 
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10. «Корекційно-розвивальна програма зняття агресивних станів у дітей та підлітків», 
укладач: практичний психолог ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж» Оксіна Н. В. 
(затверджено на засіданні обласної Експертної комісії науково-методичного центру 
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служби КЗ «Житомирський ОІППО» від 16.03.2018, протокол № 1).
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методичному кабінеті психологічної служби КЗ «Житомирський ОІППО» від 16.03.2018, 
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(рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди від 24.06.2016, протокол 
№ 5 та радою Українського науковометодичного центру практичної психології і соціальної 
роботи НАПН України від 07.07.2016, протокол № 6).
23. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та 
постконфліктний період (рекомендовано до друку радою Українського науковометодичного 
центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 29.04.2014, протокол № 
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25. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового 
конфлікту (рекомендовано до друку вченою радою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди від 12.06.2015, 
протокол №3 та вченою радою Українського науково-методичного центру практичної 
психології і соціальної роботи НАПН України від 30.04.2015, протокол № 6).
26. Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні 
(рекомендовано до друку вченою радою Українського науково-методичного центру 
практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 02.10.2014, протокол № 9). 27. 
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до друку вченою радою Українського науковометодичного центру практичної психології і 
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вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 
роботи Національної академії педагогічних наук України від 17.11.2016, протокол № 9).
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в освітніх навчальних закладах (схвалено для використання Інститутом модернізації змісту 
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змісту освіти МОН України (лист від 08.06.2017, № 21.1/12-Г-300), ухвалено до друку за 
рекомендацією вченої ради НаУКМА від 25.05.2017, протокол № 7).
32. Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення (схвалено для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 16.06.2017, протокол № 
3).
33. Методичний посібник «Особливості здійснення соціальнопедагогічного супроводу сім’ї в 
закладах освіти» (затверджено на засіданні вченої ради Черкаського ОІПОПП від 25.12.2012, 
протокол № 5).
34. Методичний посібник «Навчіть дитину захищатися» автори посібника: Цюман Т. П., 
Нагула О. Л., схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково- 
методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015, протокол № 4.
35. Методичний посібник «Формування навичок безпечної поведінки дітей» автори 
посібника: Цюман Т. П., Нагула О. Л., схвалено Міністерством освіти і науки України від 
14.02.2017, протокол № 1 та рекомендованого Вченою радою Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка від 14.12.2016, протокол № 3.
36. Методичний посібник «Насильство над дітьми в сім’ї: причини та напрямки протидії» 
Шевчук В. В. (затверджено науково-методичною радою Закарпатського ШПО). 6. 
Методичний посібник «Психологічна допомога дітям, що зазнали насильства» Копосович М. 
Г. (затверджено науково-методичною радою Закарпатського ІППО).
3 7. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : методичний 
посібник / Кісарчук З. Г., Омельченко Я. М., Біла І. М., Лазос Г. П.; за ред. Кісарчук З. Г. -  К. 
:, рекомендовано до друку вченою радою Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
України від 02.06.2015, протокол № 7.
38. Програма тренінгових занять «Не смійся з мене»: Навча.-метод. пос. для соціальн. 
педагогів, практич. Психлогів та вихователів / За ред. Т.Л. Лях. -  К.:Четверта хвиля, 2015. -  
96 с, (схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах (лист № 14.1/12-Г-744, протокол від 03.12.2013, № 3).
39. Методичний посібник «Особливості впровадження програми «Рівнийрівному» у 
загальноосвітній навчальний заклад на засадах формування в учнів почуття відповідальності 
за своє здоров’я та поведінку» (схвалено науковометодичною радою комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 80 післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» від 10.12.2015, протокол № 1).
40. Методичний посібник «Класифікація та подолання відхилень у поведінці»: Методичний 
посібник. Щербина В. Б. -  Одеса: ООІУВ, 2015 -  59 с. (схвалено рішенням Вченої ради 
Одеського обласного інституту удосконалення вчителів).
41. Методичний посібник «Діагностика та профілактика суїциду»: Методичний посібник. 
Макаревич Г. М. -  смт. Овідіополь, 2016 -  85 с. (схвалено рішенням Вченої ради Одеського 
обласного інституту удосконалення вчителів).
42. Практичний посібник «Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і 
сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій» 
(рекомендовано до друку вченою радою Українського науковометодичного центру
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практичної психології і соціальної роботи НАПН України від 19.10.2017, протокол № 7). 43. 
Методичний посібник «Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та 
жорстокого поводження з дітьми»: методичний посібник для освітян / Авт.: Журавель Т. В., 
Кочемировська О. О., Ясеновська М. Е. / 81 За заг. ред. Безпалько О. В. -  К.: ТОВ «К.І.С.», 
2010. -  242 с., рекомендовано до друку Науково-методичною радою Міністерства освіти і 
науки України 11.11. 2008, протокол №7.
44. Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» (Кер. авт. кол. 
Панок В. Г. Авт. кол. Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Ю. А., Острова В. Д., 
Сосновенко Н. В., від 04.10. 2016, протокол № 3).
45. Програма «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в 
освітніх навчальних закладах» (авт. Богданов С.О. та ін.; заг. ред.: Чернобровкін В. М., 
Панок В.Г, схвалено для використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України 
(лист від 27.06.2017, № 21.1/12/Г/301).
46. Програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді «Будуємо 
майбутнє разом» (авт. Зуб Л. В., Лях Т. Л., Мельник Л. А., 82 схвалено для використання у 
навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської 
молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (від
29.06.2016, протокол № 2).
47. Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (схвалено Науково- 
методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки в Україні (від 14.10.2014, протокол № 3).
48. Тренінгова програма для дівчат-підлітків «вчимося керувати емоціями» Автори- 
упорядники: Васлоян О. К., Москаленко В. Л., Новохатня К. А. (схвалено для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України (лист Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» від
18.04.2016, № 21/12-Г-158).
49. Тренінговий курс для спеціалістів Попередження, виявлення і подолання випадків 
насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми: тренінговий курс / Автори- 
упорядники: Журавель Т. В., Коробчен ко Н. М., Нікітіна О. М., Сафронова О. Ф. За заг. ред. 
О. В. Безпалько, Т. В. Журавель. -  К.: ТОВ «К.І.С.», 2010. -  167 с. (затверджено 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та рекомендовано для використання 
у програмах підготовки фахівців структурними підрозділами Міністерства (наказ 
Мінсім’ямолодьспорту від 12.12.2008, № 4907).
50. Методичний посібник з профілактики сексуального насильства та сексуальної 
експлуатації дітей «Формування навичок безпечної поведінки дітей» (за заг. редакцією: 
Цюман Т. П., від 14.02.2017, протокол № 1).
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