
30-31 жовтня 2014 року у м. Києві пройшов семінар-тренінг  

    «Попередження насильства в шкільному середовищі». 

 

З метою реалізації плану заходів з проведення Національної кампанії 

«Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 2154, відповідного наказу 

від 30.12.2010 № 1312 Міністерством освіти і науки спільно із 

Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України» 

30-31 жовтня організовано та  проведено семінар-тренінг з питань 

попередження випадків насильства над дітьми в школах та захисту прав 

дітей.   

На семінарі були присутні представники Міністерства освіти і науки 

України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх областей України, 

представники громадських організацій. Запорізьку область представляла 

доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР Барліт О.О.  

     На семінарі-тренінгу досвідом роботи з цього питання поділилася Віві 

Хавіа (Швеція), тренер-практик, магістр в галузі розвитку демократії та у 

сфері захисту прав дітей та молоді. Віві Хавіа відповідає за розробку та 

реалізацію стратегічної роботи щодо попередження насильства та 

дискримінації в дошкільних установах, початкових і середніх школах в 

Муніципалітеті Седертелье (Södertälje, Швеція). 



 

 

Доцент Барліт О.О. представила результати досліджень, які були 

проведені у м. Запоріжжі у 2012 році, відповідно до наказу облУОН від 

30.11.2012 № 762 «Про вивчення діяльності департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Запорізької міської ради з питання превентивного 

виховання»), та у 2013 році, відповідно до наказу Департаменту освіти і 

науки Запорізької облдержадміністрації від 04.12.2013 №622 «Про перевірку 

виконання рішення колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 

від 26.12.2012 «Про стан превентивного виховання учнів у закладах освіти м. 

Запоріжжя». Враховуючи, що таке дослідження було вперше проведено в 

Україні, досвід цієї роботи визвав велику зацікавленість представників 

Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та 

Всеукраїнської громадської організації «Жіночий консорціум України» з 

подальшим обговоренням в процесі роботи семінару.  

 

 



Під час проведення семінару-тренінгу учасники ознайомилися з 

алгоритмом дій  організації роботи з попередження та подолання насильства 

над дітьми. Участь у практичних вправах та дискусіях дала можливість 

присутнім обмінятися досвідом, висловити свою думку щодо попередження 

буллінгу у шкільному середовищі.  

Робота фахівців з попередження та подолання насильства над дітьми та 

створення безпечного для них середовища  є важливим внеском у розвиток та 

розбудову демократичного, громадянського суспільства в Україні. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Барліт О.О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


