
Перелік  
навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії домашньому насильству 

 
№ 
п/п 

Методика/програма 
(назва, автор/и) 

Електронне посилання  

1. Програма тренінгових занять 
з педагогічними 
працівниками «Організація 
роботи з розв’язання 
проблеми насильства в школі 
(Упорядники: Дубровська Є. 
В., Ясеновська М. Е.) 
 

Додаток 68 
 

2. Навчально-методичний 
посібник «Соціальна і 
корекційна робота з 
особами, які вчинили 
насильство в сім’ї» 
 

Режим доступу: 
la-strada.org.ua/ucp_file.php?c=L1wMwNSOStT3T4UZzQ162a272bX8Y8 

3. Комплексна програма 
соціально-психологічного 
тренінгу «Нове покоління». 
Укладач: Гончарова-Чагор А. 
О., методист міського 
методичного центру 
управління освіти 
Чернівецької міської ради 
 

Режим доступу: 
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-
03/30/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
B0-%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%90.%D0%9E..doc 

4. Програма тренінгових занять 
«СТОП-Булінг». Укладачі: 
Кацалап В. В., практичний 

Режим доступу: 
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-
03/30/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF_%D0%92.%D0

https://drive.google.com/file/d/1gDrsxGTjcqY_oLgL-pJD9QGrwfq43ZxN/view?usp=sharing
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-03/30/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%90.%D0%9E..doc
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-03/30/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%90.%D0%9E..doc
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-03/30/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%90.%D0%9E..doc
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-03/30/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF_%D0%92.%D0%92._%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__.%D0%9E..doc
http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/2017-03-03/30/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF_%D0%92.%D0%92._%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__.%D0%9E..doc


психолог Чернівецької 
гімназії № 7, 
 Савкова І. О., соціальний 
педагог Чернівецької гімназії 
№ 7 
 

%92._%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0__.%D0%9E..do
c 

5. Корекційно – розвивальна 
програма «Розв’язання 
складних проблем» / 
Боцвінко М. М. 
 

Додаток 62 
 

6. «Соціально-педагогічні 
засади профілактики 
насильства в сім’ї» / 
авторський колектив: 
Повалій Л. В., Постовий В. 
Г., Барило А. В. та ін.  
 

лабораторія виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем 
виховання Національної академії педагогічних наук України 

7. Методичний посібник 
«Насильство над дітьми в 
сім’ї: причини та напрямки 
протидії» (автор: Шевчук 
Валентина Валентинівна, 
завідувачка центру 
практичної психології і 
соціальної роботи 
Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти) 
 

Режим доступу: 
http://zakinppo.org.ua/centri/praktichnoi-psihologii/metodichni-materiali-statti/2618-nasilstvo-
nad-ditmi-v-sim-i-prichini-ta-naprjamki-protidii 
 

8. Програма (сценарії) Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/1FDrE-qylfVLtFjL-Y3w_tV7yeo3m2N60/view?usp=sharing
http://zakinppo.org.ua/centri/praktichnoi-psihologii/metodichni-materiali-statti/2618-nasilstvo-nad-ditmi-v-sim-i-prichini-ta-naprjamki-protidii
http://zakinppo.org.ua/centri/praktichnoi-psihologii/metodichni-materiali-statti/2618-nasilstvo-nad-ditmi-v-sim-i-prichini-ta-naprjamki-protidii


інтерактивних бесід для дітей 
старшого дошкільного та 
молодшого шкільного віку 
«Навчіть дитину захищатися» 
(автори: Цюман Т. П., Нагула 
О. Л.) 
 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/manual-kindergarten.pdf 
 

9. Методичний посібник 
«Кодекс безпечного 
освітнього середовища» 
(автори-упорядники: Цюман 
Т. П., Бойчук Н. І.) 
 

Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf 
 

10. Комплект освітніх програм 
«Вирішення конфліктів 
мирним шляхом. Базові 
навички медіації» (автори: 
Андрєєнкова В. Л., Левченко 
К. Б., Матвійчук М. М.) 
 

Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-
programmediatsiya.pdf 
 

11. Методичний посібник для 
фахівців, які впроваджують 
корекційні програми для осіб,  
які вчинили насильство в 
сім’ї / Укладачі: Мустафаєв 
Г. М., Довгаль І. І. 
 

Режим доступу: 
http://romny-mcss.edukit.sumy.ua/Files/downloads/M.pdf 
 

12. Навчально-методичний 
посібник «Запобігання 
насильству в сім’ї у 
діяльності фахівців 

Режим доступу: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6402/1/Т_Zhuravel_Y_Pilipas_PNVSPSS_KSP%26SR_I
L.pdf?fbclid=IwAR33seClMRxko7mtX6RTGLqw6PuhqeddUxoSKHb_Rq-
R_yNjEhtwKHlzyoc 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/manual-kindergarten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf
http://romny-mcss.edukit.sumy.ua/Files/downloads/M.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6402/1/%D0%A2_Zhuravel_Y_Pilipas_PNVSPSS_KSP%26SR_IL.pdf?fbclid=IwAR33seClMRxko7mtX6RTGLqw6PuhqeddUxoSKHb_Rq-R_yNjEhtwKHlzyoc
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6402/1/%D0%A2_Zhuravel_Y_Pilipas_PNVSPSS_KSP%26SR_IL.pdf?fbclid=IwAR33seClMRxko7mtX6RTGLqw6PuhqeddUxoSKHb_Rq-R_yNjEhtwKHlzyoc
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6402/1/%D0%A2_Zhuravel_Y_Pilipas_PNVSPSS_KSP%26SR_IL.pdf?fbclid=IwAR33seClMRxko7mtX6RTGLqw6PuhqeddUxoSKHb_Rq-R_yNjEhtwKHlzyoc


соціальної сфери» (За заг. 
ред.. Бондаровської В. М., 
Журавель Т. В., Пилипас Ю. 
В.) 
 

 

13. Тренінговий курс 
«Попередження, виявлення і 
подолання випадків 
насильства в сім’ї та 
жорстокого поводження з 
дітьми» (За заг. ред. О. В. 
Безпалько, Т. В. Журавель) 
 

Режим доступу: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5038/1/T_Zhuravel_O_Nikitina_%D0%9E_Safronova_P
VPVNZPDTKSS_KSP&SR_IL.pdf 
 

14. Програма спецкурсу 
«Особливості застосування 
технології соціально-
педагогічного супроводу в 
закладів освіти» (автор: 
Войцях Т. В.) 
 

Режим доступу: 
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9195/542478/sitepage_91/files/fesun.pdf 
 

15. Робочі матеріали тренінгу 
«Попередження 
психологічного (емоційного) 
насильства над дітьми» 

 

Режим доступу: 
https://studfiles.net/preview/2412652/ 
 

16. Методичний посібник 
«Психолого-педагогічна 
робота у загальноосвітніх 
навчальних закладах з 
профілактики насильства над 
дітьми». / Вовчок Т. В. 

Режим доступу: 
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/training_modul_abuse_prevention_school.pd
f 
 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5038/1/T_Zhuravel_O_Nikitina_%D0%9E_Safronova_PVPVNZPDTKSS_KSP&SR_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5038/1/T_Zhuravel_O_Nikitina_%D0%9E_Safronova_PVPVNZPDTKSS_KSP&SR_IL.pdf
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9195/542478/sitepage_91/files/fesun.pdf
https://studfiles.net/preview/2412652/
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/training_modul_abuse_prevention_school.pdf
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/training_modul_abuse_prevention_school.pdf


17. Методичний посібник для 
освітян «Попередження, 
виявлення і подолання 
випадків насильства та 
жорстокого поводження з 
дітьми» (Авт.: Журавель Т. 
В., Кочемировська О. О., 
Ясеновська М. Е./ За заг. 
ред.: Безпалько О. В.) 
 

Режим доступу: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5039/ 
 

18. Методичні рекомендації 
«Щодо опитування дітей, що 
стали свідками, або жертвами 
насильства, або вчинили 
насильство» (за загальною 
редакцією: Т. П. Цюман) 
 

Режим доступу: 
https://rm.coe.int/guidelines-druk-2-/168075de3b 
 

19. «Без ляпасу, як з любов’ю та 
повагою визначити дитині 
кордони» (Польська 
організація Nobody Children, 
Український фонд 
«Благополуччя дітей») 
 

Режим доступу: 
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/without_smack_training.pdf 
 

20. Спецкурс для працівників 
психологічної служби за 
темою «Виявлення та 
попередження випадків 
насильства та жорстокого 
поводження з дітьми» 
(Укладачі: Марінушкіна О. 

Режим доступу: 
http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5039/
https://rm.coe.int/guidelines-druk-2-/168075de3b
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/without_smack_training.pdf
http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html


Є., Носенко В. В.,        
Вишнева І. М.) 
 

21. Спецкурс для працівників 
психологічної служби за 
темою «Навички кризового 
консультування та розвиток 
психосоціальної стійкості до 
стресу у дітей» (Укладачі: 
Гніда Т. Б., Калініна Т. С.) 
 

Режим доступу: 
http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html 

22. «Не смійся з мене: 
просвітницько-
профілактична програма 
тренінгових занять»: Навч.-
метод. посібник / Лора 
Паркер Роерден, за заг. ред. 
Лях Т. Л. 
 

Режим доступу: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18336/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D1%96%D0
%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20%D
0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2
%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf 
 

23. Корекційно-розвиткова 
програма формування 
стійкості до стресу в дітей 
дошкільного віку та школярів 
«Безпечний простір» : 
навчально-методичний посіб. 
 

Режим доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf 
 

24. Комплексна програма 
корекційно-реабілітаційної 
роботи з дівчатами (14-18 
років) та жінками, які 
пережили насильство або 

Режим доступу: 
https://www.msp.gov.ua/files/Behaviour%20Change%20Program%20for%20Girls%20and%2
0Women_UFPH.pdf 
 

http://psihologi1.blogspot.ru/p/blog-page_28.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18336/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18336/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18336/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18336/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18336/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA__%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F%202014.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/707671/1/KRP2017.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/Behaviour%20Change%20Program%20for%20Girls%20and%20Women_UFPH.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/Behaviour%20Change%20Program%20for%20Girls%20and%20Women_UFPH.pdf


належать до групи ризику: 
інформаційно-методичні 
матеріали / Бондаровська В. 
М. та ін. ; за заг. ред. 
Бондаровської В. М., 
Журавель Т. В., Пилипас Ю. 
В. 
 

25. Навчально-методичний 
тренінг : «Особливості 
надання допомоги 
постраждалим від 
домашнього насильства та 
гендерно зумовленого 
насильства»./автори 
упорядники Краснова О. В., 
Калашник О. А. 
 

Режим доступу: 
http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_328.html 
 

26. Попередження домашнього 
насильства. Навчальний 
посібник для консультантів 
«гарячих» ліній» Авторський 
колектив: Калашник О. А., 
Краснова О. В., Кривуляк А. 
О., Сотніченко І. А. 
 

Режим доступу: 
https://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_28.html 
 

27. Соціально-педагогічні основи 
захисту прав дитини. 
Навчально-методичний 
посібник /Авторський 
колектив: С. В. Зінченко, М. 

Режим доступу: 
https://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_download_171.html 
 

http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_view_328.html
https://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_28.html
https://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_download_171.html


В. Євсюкова, О. А. 
Калашник, Л. Г. Ковальчук, 
С. В. Колесникова, К. Б. 
Левченко 
 

28. «Попередження та протидія 
насильству в сім’ї». 
Інформаційний збірник форм 
та методів роботи з учнями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів. Упорядник: Лісова 
М. С. 
 

Режим доступу: 
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2015/12/7/poperedjenna.pdf 
 

29. Практичне право: на 
попередження насильства в 
сім’ї: пілотний інтерактивний 
курс [навчальний посібник] / 
Галай А. О., Галай В. О., 
Муранова В. В., Федоровська 
Н. В. 
 

Режим доступу: 
https://legalclinics.in.ua/praktychne-pravo-na-poperedzhennya-nasylstva-v-sim-yi-pilotnyj-
interaktyvnyj-kurs/ 
 

30. Інформаційний збірник форм 
та методів роботи з учнями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів «Попередження та 
протидія насильству в сім’ї». 
/ Лісова М.С., М. П. Савченко 
 

Режим доступу: 
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2015/12/7/poperedjenna.pdf 
 
 
 
 

31. Програма «Школа 
позитивного батьківства». / 
Токова В.  Б. 

Режим доступу: 
https://docs.google.com/document/d/1NWf0zwebPAeBd6bkLhh7OjmUe3d9WkTkFWW9qAu
OK20/edit?usp=sharing 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2015/12/7/poperedjenna.pdf
https://legalclinics.in.ua/praktychne-pravo-na-poperedzhennya-nasylstva-v-sim-yi-pilotnyj-interaktyvnyj-kurs/
https://legalclinics.in.ua/praktychne-pravo-na-poperedzhennya-nasylstva-v-sim-yi-pilotnyj-interaktyvnyj-kurs/
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2015/12/7/poperedjenna.pdf
https://docs.google.com/document/d/1NWf0zwebPAeBd6bkLhh7OjmUe3d9WkTkFWW9qAuOK20/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NWf0zwebPAeBd6bkLhh7OjmUe3d9WkTkFWW9qAuOK20/edit?usp=sharing


 Програма «Не будь 
жертвою». / Рижак О. В. 

Режим доступу: 
https://docs.google.com/document/d/1hIVtyafpdwP5JbXdmtDsqD2PD-
p0eCPvdscj9y6cHu8/edit?usp=sharing 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1hIVtyafpdwP5JbXdmtDsqD2PD-p0eCPvdscj9y6cHu8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hIVtyafpdwP5JbXdmtDsqD2PD-p0eCPvdscj9y6cHu8/edit?usp=sharing

	Робочі матеріали тренінгу «Попередження психологічного (емоційного) насильства над дітьми»

