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НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ 

Навчальна програма «Запобігання та протидія проявам 
насильства: діяльність закладів освіти» для слухачів 
очної форми навчання в системі післядипломної 
педагогічної освіти 

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ    
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Громадська організація «Ла Страда-Україна» (Андрєєнкова 
В. Л., Байдик В. В., Войцях Т. В., Калашник О. А., Левченко 
К. Б.) 

КИМ ТА КОЛИ 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалена для використання комісією з психології та 
педагогіки Науково-методичної ради МОН України (лист 
Інституту модернізації змісту освіти від 17.12.2019 № 
22.1/12-Г-1171) 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ  

Україна 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників закладів освіти у питаннях 
запобігання та протидії насильству та надання своєчасної 
допомоги, ефективної підтримки учасникам освітнього 
процесу у випадках насильства.  
Завдання:  

- підготувати керівні та педагогічні кадри закладів 
системи освіти до запобігання та протидії проявам 
насильства;  

- систематизувати та поглибити професійно-фахові 
знання слухачів про шляхи й методи запобігання та 
протидії насильству в закладах освіти;  

- ознайомити слухачів з основними напрямами 
реалізації державної політики у сфері запобігання та 
протидії насильству та соціально-правового захисту 
дітей в Україні; 

- поглибити знання щодо причин, різних форм і 
проявів насильства, його наслідків;  

- підвищити рівень обізнаності фахівців щодо 
непропорційного впливу насильства на дівчат та 
хлопців;  

- формування у слухачів розуміння понять 
«насильство», «жорстоке поводження», «ґендерно 
зумовлене насильство», «дискримінація», «ґендерна 
рівність», «домашнє насильство», «дитина-
кривдник(-ця)», «дитина-постраждала від 
насильства», «булінг» тощо. 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Модуль 1. Запобігання та протидія проявам насильства: 
діяльність закладів освіти;  
Модуль 2. Діагностичний. 



ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1Mm65jR1gx38WPayIFeKerstL
kq-dlzo9/view 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 
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Інформація станом на жовтень 2020 року  


