
Рекомендації щодо формування ціннісних життєвих навичок, 
профілактики булінгу (цькуванн), кримінальних порушень, 

вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання 
торгівлі людьми на основі листа Міністерства освіти і науки 

України №1/9-385 від 20.07.2020 
Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню          

освіту» від 16.01.2020 No 463-IX у закладах освіти виховний процес є невід'ємною            
складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях,         
культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного       
демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання свобод       
людини і громадянина тощо. Режим доступу:      
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

 
Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право         

здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та            
гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою         
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти.          
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145- 

 

Кабінет Міністрів України 30 травня 2018 року постановою No 453          
затвердив Державну соціальну програму “Національний план дій щодо реалізації         
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року  

 
19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до            

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від         
18 грудня 2018 р. No 2657-VIII.  

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти         
наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 No 1646,          
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за No 11/34394,           
затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок         
застосування заходів Виховного впливу.  

Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ doc2.nsf/link1/RE34394Z.html  
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Натепер держава гарантує кожному громадянину право на отримання        

безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто        
зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та           
безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів). Важливо:          
діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання заяв,         
представництво в суді).  

Офіційний вебсайт системи Безоплатної правової допомоги      
(https://egalaid.gov.ua/)  

Номер телефону 1547 Урядової гарячої лінії з попередження домашнього         
насильства;  

Телефонні номери Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116            
111 (для дзвінків з мобільного).  

Із інформацією щодо захисту прав дітей в Україні з урахуванням          
міжнародних договорів з питань сімейного права можна знайти за посиланням          
https://minjust.gov.ua/m/str 19188.  
У свою чергу, питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження          
з дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею 10           
визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту         
недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, закладах освіти та            
інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що грунтуються на          
взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі й гідності дитини         
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601  
Регулювання батьківської відповідальності за виховання є актуальними в сучасних         
умовах, ці питання унормовані в таких нормативно-правових актах України щодо          
прав, обов'язків та відповідальності батьків за виховання дітей:  

Закон України «Про освіту», стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів           
освіти;  

Закон України «Про охорону дитинства», стаття 12. Права, обов'язки та          
відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини;  

Цивільний кодекс України, стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої  
неповнолітньою особою;  
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Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 184.       
Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо         
виховання дітей;  

Кримінальний кодекс України, стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по         
догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи           
піклування;  
Сімейний кодекс України, стаття 164. Підстави позбавлення батьківських        
прав, тощо.  
 
Поруч із булінгом ( цькуванням) великою проблемою в Україні є домашнє           
насильство. У 2019 році на телефонну лінію “102” для реагування поліції           
надійшло понад 115 тис. дзвінків із заявами про домашнє насильство. З           
метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та         
протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року No 2229,          
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text)  
З метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії        
домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від         
домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів,      
ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від         
02.10.2018 No 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення,        
реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних        
працівників із іншими органами та службами. Режим доступу:        
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-s
hodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-v
zayemodiyi-pedagogichnih-praçivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhba
mi  

Актуальною залишається профілактична робота щодо протидії торгівлі 
людьми.  

Статистичні дані щодо протидії торгівлі людьми в Україні розміщені на сайті 
Міжнародної організації з міграцій (МОМ). Режим доступу: 
http://iom.org.ua/sites/default/files/iom counter trafficking programme 2019 ukr.pdf  
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Відповідно до статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію              
торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, No 19-20,          
ст.173, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17) Міністерство, органи    
управління освітою, заклади освіти впроваджують в освітній процес заходи щодо          
підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань           
протидії торгівлі дітьми.  

 
З метою виконання «Державної соціальної програми протидії торгівлі        

людьми на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів          
України No111 від 24.02.2016    
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016%D0%BF#Text), вважаємо за   
доцільне:  

педагогічним працівникам закладів освіти пройти онлайн курси підвищення 
кваліфікації з питань протидії торгівлі на сайті Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) в Україні http://stoptrafficking.org;  

продовжувати включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення        
кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної      
освіти курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми,           
зокрема, використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі людьми»        
(режим доступу: www.ctcourse.org.ua);  

впроваджувати за рахунок варіативної складової програму виховної роботи з 
питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція» (http://old.mon.gov.ua/ua/about ministry/normative/5457-);  

впроваджувати гуртки та факультативи «Особиста гідність. Безпека життя.        
Громадянська позиція»;  

проводити інформаційні кампанії до 30 липня – Всесвітнього дня протидії          
торгівлі людьми;18 жовтня – Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2           
грудня – Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня            
захисту прав людини;  

поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність        
Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі         
людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою         
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статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами: 1578 - з            
питань протидії торгівлі людьми; 1588 – з питань запобігання та протидії           
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно         
дітей,  

Національної безкоштовної «гарячої лінії» з протидії торгівлі людьми та         
Консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій       
(МОМ) в Україні 0 800 505 501. (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно            
з мобільних) www.527.org.ua,  

Національної дитячої «гарячої лінії» 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків             
з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з попередження насильства,         
торгівлі людьми та гендерної дискримінації о 800 500 335 або 116 123 (для             
дзвінків з мобільного) ГО «Ла Страда-Україна».  

Запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю      
наркотичних і психотропних речовин повинно займати належне       
місце в організації виховного процесу закладу освіти.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого       
2019 року No 56 затверджено План заходів на 2019-2020 роки з реалізації            
Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.  

Режим доступу: https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80#Text 
 
При цьому інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 10          

липня 2019 року No 689 затверджено Порядок проведення моніторингу         
наркотичної та алкогольної ситуації в Україні. Режим доступу:        
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text  
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