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Онлайн-заняття для учнів та учениць
«Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми
в умовах дистанційного навчання в період COVID-19»
Кількість учасників та учасниць – 20 осіб.
Тривалість онлайн-заняття – 60-90 хв.
Онлайн платформа для проведення вебінару – ZOOM.
Методичне забезпечення заходу 1: презентація, ліфлети, посібник «Запобігання та протидія
насильству над дітьми: діяльність закладів освіти».
Вік учасників та учасниць – 12-17 років.
Мета: опрацювати з учнями та ученицями алгоритми виявлення та реагування на випадки
насильства над дітьми, з особливою увагою до домашнього насильства в умовах дистанційного
навчання в період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду з подолання
COVID-19 в Україні.
Питання для опрацювання:
1. Які у вас асоціації з таким явищем як насильство?
2. Як на вашу думку може проявлятись насильство вдома?
3. Особливості домашнього насильства в умовах карантин.
4. Як діяти в ситуації домашнього насильства в умовах карантину.
5. Діяльність Національної дитячої гарячої лінії.
6. Як підтримувати свій емоційний стан в умовах дистанційного навчання?
7. Що діти та молодь мають знати про COVID-19? Роль молоді у подоланні пандемії та
підтримці позитивного духу громади.
План заняття
№

Тема

Форма роботи

2.1.

Вступна частина. Знайомство.
Чат, інформаційне
Цілі та завдання заняття.
повідомлення
Технічні вимоги до ведення онлайн- ведучого (-ої)
заняття.
Розуміння проявів насильства до дитини, в тому числі домашнього
насильства. Особливості прояву проблеми під час карантину.
Мозковий штурм «Карта асоціацій»
Презентація

2.2.

Інформаційне повідомлення ведучого(-ої).

Презентація

3.

Ознаки та прояви домашнього насильства.
Як карантин впливає на збільшення
випадків насильства.
Практичні вправи «Закріплення умінь
ідентифікації ситуацій насильницької
поведінки». Опрацювання історій
Алгоритми дій дитини в ситуації
домашнього насильства в умовах
дистанційного навчання

Презентація

1.

2.

Час
5 хв.

15 хв.

3.1.

4.

Режим доступу:
Посібник https://bit.ly/3sfR6R9
https://ukraine.learningpassport.unicef.org/learner#/course/38/item/235
Ліфлети, презентації до занять: https://cutt.ly/lyPXMPe
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15 хв.
Робота в групах,
обговорення
Презентація,
індивідуальна робота,
робота в
групах,
обговорення

10 хв.

4.1.

Інформація про Національну дитячу
гарячу лінію

5.

Психоемоційна адаптація дітей в умовах
дистанційного навчання

6.

Що діти та молодь мають знати про
COVID-19? Роль молоді у подоланні
пандемії та підтримці позитивного духу
громади
Підведення підсумків
заняття

7.

Презентація,
інформаційне
повідомлення
ведучого (-ої), відео
«Перші ластівки»
Презентація,
інформаційне
повідомлення
ведучого (-ої)
Презентація,
інформаційне
повідомлення
ведучого(-ої)
Інтерактивна дошка
ZOOM

10 хв.

10 хв.

5 хв.
60 хв.

Хід заняття
1. Вступна частина.
Час: 5 хв.
До уваги ведучого/ведучої !
Перед початком заходу необхідно підготувати і налаштувати все обладнання, яке може
знадобитися. За годину до майбутнього заходу його потрібно перевірити, провести
пробний запуск, щоб переконатися, що з технічного боку все працює відмінно. Якщо
плануєте використовувати гарнітуру (навушники), перевірте їх справність (звук,
мікрофон та ін.). Налаштуйте веб-камеру на рівні вашого обличчя, перевірте якість
зображення.
Зверніть увагу на те, скільки осіб підключилися до Вашого тренінгу, переконайтеся, що
всі вони на зв’язку. Після цього налаштуйте аудиторію на роботу та озвучте цілі,
завдання заняття.

1.1. Знайомство.
Ведучий (-а) пропонує учасникам/учасницям представитись.
Це можна зробити за допомогою чату. Кожен та кожна пише ім’я та який заклад освіти
представляє.
2. Розуміння проявів насильства щодо дитини, в тому числі домашнього
насильства.
Час: 15 хв.
2.1. Мозковий штурм «Карта асоціацій»
Питання для інтерактивного обговорення:
1. Які у вас асоціації з поняттям насильства?
2. Як на вашу думку може проявлятись насильство вдома?
3. Між ким на вашу думку може проявлятись насильство вдома?
2.2. Визначення домашнього насильства. Суб’єкти домашнього насильства
Час: 3 хв.
Необхідні матеріали: РР презентація
Форма роботи: Інформаційне повідомлення ведучого (-ої)
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Домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального,
психологічного або економічного характеру, що
• вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання,
• або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям,
• або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою,
• незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у
тому самому місці, що й постраждала особа,
• а також погрози вчинення таких діянь.
(Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»)
Важливо!
Дитина, яка постраждала від домашнього насильства –
• особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі
• або стала свідком (очевидцем) такого насильства.
Дитина-кривдник – особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє насильство у будь-якій
формі.
Ситуації домашнього насильства, у яких дитина може бути постраждалою особою:
• насильство між подружжям;
• насильство між колишнім подружжям;
• насильство між нареченими;
• від матері (батька) до дітей одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший із
подружжя (колишнього подружжя);
• від осіб, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не
перебували) у шлюбі між собою;
• від батьків (матері, батька);
• від діда (баби);
• прадіда (прабаби);
• вітчима (мачухи);
• між рідними братами і сестрами;
• між двоюрідними братами і сестрами;
• від інших родичів: дядька (тітки), двоюрідного діда (баби) тощо;
• від опікунів, піклувальників;
• від прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів.
До уваги!
Діти так само можуть скоювати домашнє насильство до вищеперелічених осіб. Тоді це –
дитина-кривдник (-ця).
2.3. Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої.
Домашнє насильство може проявлятися, коли батьки, сестри, брати, тітка, дядько, бабуся,
дідусь або інші родичі вчиняють до тебе:
- штовхають;
- хапають за руки або інші частини тіла;
- дають ляпаси;
- викручують руки;
- смикають за волосся;
- ставлять синці;
- принижують;
- залякують;
- псують, ховають особисті речі;
- словесно ображають;
- позбавляють їжі, одягу та іншого майна або коштів;
- примушують виконувати важку непосильну роботу;
- є свідками постійних сварок, бійок між батьками, родичами;
- постійно обмежують в спілкуванні з іншими дітьми;
4
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сексуальні домагання;
інші дії, що тобі шкодять або завдають страждань;
інші дії, які завдають тобі біль та тілесні ушкодження
тощо.
- До уваги ведучого/ведучої!
Зробіть акцент, що насильство – це дії, спрямовані проти волі людини. Але в ситуації
насильства щодо дитини згода та воля дитини не є виправданням насильства.

3. Ознаки та прояви домашнього насильства.
Практична вправа «Закріплення умінь ідентифікації ситуацій насильницької
поведінки»
Мета: сформувати в учасників та учасниць вміння ідентифікувати ситуації домашнього
насильства щодо дітей в умовах дистанційного навчання
Час: 20 хв.
Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої.
Ми сьогодні поговоримо про те, як вам протистояти насильству. Чому це для вас
важливо? Бо насильство може призвести до негативних наслідків: тілесних пошкоджень,
стресу, депресії, викликати страх, тривогу тощо.
Пропонуємо вам опрацювати ситуації, які надійшли на Національну гарячу лінію для
дітей та молоді.
Хід вправи:
1. Ведучий(-а) розподіляє ситуації між учасниками/учасницями тренінгу. Наприклад, в
тренінгу бере участь за онлайн списком 20 осіб. Таким чином ведучий(-а) дає завдання
опрацювати ситуацію №1 першій 5-рці за списком в індивідуальному порядку; ситуацію №2
другій 5-рці і так далі. Ведучий(-а) просить учасників й учасниць виконати завдання на
листочках.
Завдання:
Опрацювати відповідну ситуацію та відповісти на запитання:
● Чи можна визначити дану ситуацію як домашнє насильство?
● За якими проявами ви зрозуміли, що це є домашнє насильство?
● Хто вчиняє насильство і по відношенню до кого?
2. Презентація напрацювань.
Ведучий(-а) пропонує за власним бажанням дати відповіді на запитання
/прокоментувати певну ситуацію учасникам/учасницям.
3. Колективне обговорення
Ведучий(-а) після презентації кожної відповіді виводить на екран слайд з ситуацією та з
правильними відповідями на запитання, та колективно обговорюють.
Після чого ведучий(-а), робить висновок, відповідаючи на запитання «З кого треба
розпочинати,
щоб
зменшити
прояви
насильства?»
(можна
запропонувати
учасникам/учасницям висловити свою думку через мікрофон або написати в чат).
Ведучий(-а) підводить дітей до відповіді, що треба розпочинати з себе.
Ситуації для опрацювання.
1. У зв’язку з карантином вся сім’я Петрових перебуває вдома. Мати постійно кричить на
старшу доньку та забороняє користуватись їй телефоном, постійно обмежує в спілкуванні з
іншими дітьми. Також вона кожного дня змушує дівчину до тяжкої хатньої роботи
(наприклад, наносити до хати води з колодязя, або доглядати за худобою до пізнього
вечора), бо сама приділяє багато часу молодшому сину. При цьому матір може дати ляпаса,
за те що донька відмовляється виконувати цю роботу.
2. На Національну дитячу гарячу лінію надійшов дзвінок від жінки, яка зателефонувала з
приводу ситуації зі своїм неповнолітнім сином. Жінка розповіла, що під час карантину
хлопець багато часу проводить в Інтернеті, граючи в онлайн ігри на гроші. Коли хлопцю не
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вистачає кишенькових грошей він починає вимагати їх у матері при цьому обзиває та
застосовує фізичну силу.
3. Софія та Дарина дві сестри. Софія студентка 1 курсу, а Даринка – школярка. На час
карантину Софія повернулась з гуртожитку додому. І тепер дівчатам доводиться розділяти
кімнату одну на двох. Софія постійно спілкується зі своїми друзями по телефону у спільній
кімнаті. Софію дратує, що молодша сестра своєю присутністю постійно заважає говорити
їй по телефону та стусанами і лайливими словами виганяє з кімнати.
4. Надійшов дзвінок від Андрія 15 років, який розповів, що у зв’язку з карантином його
батько та мати втратили роботу. На цьому підґрунті батько почав зловживати
алкогольними напоями і в такому стані він кричить на маму, б’є її та виганяє їх з сіном із
дому.
4. Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього насильства в умовах дистанційного
навчання
Метод роботи: інформаційне повідомлення ведучого/ведучої, обговорення.
Час: 15 хв.
Рекомендації «Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього насильства
в умовах дистанційного навчання»
I. Якщо ти потрапив/потрапила в ситуацію насильства, або скоїв/скоїла насильство,
або став/стала свідком, звернися до будь-кого зі списку нижче:
на Національну дитячу гарячу лінію за номером 0-800-500-225 або 116 111 (безкоштовно зі
стаціонарного та мобільного телефонів, анонімно);
• поліції за номером 102;
• дорослих, кому ти довіряєш; працівників закладу освіти, де ти навчаєшся; старших
брата/сестри, інших родичів, сусідів;
• іншим особам, кому довіряєш.
II. Якщо ситуація насильства є критичною - ти відчуваєш загрозу своєму життю та
здоров’ю, тобі необхідно:
• знайти безпечне місце: або в приміщенні, де ти знаходишся, або покинути приміщення
(вибігти з нього, по можливості, взяти з собою необхідні речі) та звернутись по допомогу до
сусідів, родичів, друзів, просто перехожих;
• зателефонувати до поліції за номером 102 та/або на Національну дитячу гарячу лінію.
III. Якщо насильство ще знаходиться на початковому етапі і має незначні наслідки для
тебе:
• ти розумієш, що людина, яка вчиняє насильство до тебе, готова до спілкування і не
завдасть тобі більшої шкоди, спробуй з нею поспілкуватися за допомогою «Я-твердження».
Перед тим, як спілкуватися з цією людиною, поміркуй та склади свою розмову, дотримуючись
алгоритму в наведеному прикладі.
• Після того, як ти склав/склала розмову, задай питання, звертаючись до цієї людини «Чи
можеш ти мене зараз вислухати?». Якщо ти отримаєш позитивну відповідь, почни розмову.
ПРИКЛАД «Я-твердження»
Коли я... (описати ситуацію або поведінку людини):
Мамо, тато... коли ти/ви на мене кричите, даєте ляпаса, звертаєтесь лайливими
словами,забороняєте спілкуватися з друзями/подругами тощо.
Я відчуваю... (власні почуття і переживання стосовно ситуації):
Я відчуваю біль, страх, тривогу, хвилювання, погано сплю, відчуваю занепокоєння, плачу
тощо.
Тому що... (пояснення, чому дії співрозмовника/ці викликають такі емоції,
висловлення власних інтересів):
Тому що мені це неприємно. Я прошу вас почути мене та не вчиняти до мене такі дії.
Ось чому я хочу/бажаю/хотіла би...(бажані зміни в діях співрозмовника/ці):
Ось чому я хотіла/хотів би виробити спільні правила спілкування, щоб ми чули одне
одного та уникали неприємних ситуацій в нашій сім’ї.
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До уваги ведучого/ведучої!
Програйте у парі приклад «Я-твердження» на загал, а потім запропонуйте учасникам (цям) програти за власним бажанням.
4.1. Інформація про Національну дитячу гарячу лінію
Після опрацювання рекомендацій, проінформуйте учасників та учасниць про діяльність
Національної дитячої гарячої лінії (НДГЛ)2 та покажіть відеоролик «Національна дитяча
“гаряча” лінія»3.
5. Психоемоційна адаптація дітей в умовах дистанційного навчання.
Самодопомога в регуляції або відновленні емоційної рівноваги
Час: 10 хв.
Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої!
У стресовій ситуації у людини виникають інтенсивні емоції різного забарвлення,
переважно, негативного. Їх складно контролювати і через це є великий ризик або самому стати
жертвою насильства, або стати кривдником. Саме тому важливо вчитися аналізувати, яку саме
емоцію ви зараз відчуваєте, чому вона у вас виникла. А також, вчитися контролювати і
регулювати свої емоції.
До уваги ведучого/ведучої!
Опрацюйте практично з учасниками та учасницями декілька методик і технік емоційної
саморегуляції, можливих до застосування в умовах дистанційного спілкування.
Як підлітки можуть захистити свій психічний стан під час коронавірусу (COVID-19)?4
6 стратегій для підлітків, які стикаються з новою (тимчасовою) нормою життя.
Усі підлітки, які стикаються з життєвими змінами через спалах коронавірусу, які
відчувають тривогу, ізольованість і розчарування, знайте: ви не самотні.
Ми поговорили з експерткою з підліткової психології, авторкою бестселерів та
оглядачкою щомісячного журналу New York Times, докторкою Лізою Дамур, про те, що підлітки
можуть зробити, щоб попіклуватися про себе і захистити свою психіку.
1. Визнайте, що тривожитися – абсолютно нормально
Можливо, закриття школи та тривожні заголовки новин викликають у вас тривогу, але інші
люди почуваються так само. Насправді, відчувати тривогу в такій ситуації – це абсолютно
природно. «Психологи давно визнали, що тривога – це нормальна та здорова функція, яка
попереджає нас про загрози та допомагає нам вживати заходів для захисту себе», – говорить
докторка Дамур, – «Відчуття тривоги допомагає вам прийняти рішення, які вам потрібно
приймати зараз – не проводити час з іншими людьми, не зустрічатися з великими групами
людей, мити руки і не торкатися обличчя». Ці відчуття допомагають убезпечити не лише вас,
але й інших. Це також про те, як ми дбаємо про інших людей з нашої громади. Ми думаємо і
про людей навколо нас».
Хоча тривога щодо COVID-19 цілком зрозуміла, переконайтеся, що ви отримуєте інформацію з
надійних джерел (наприклад, з веб-сайтів ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони
здоров’я) або перевіряєте там будь-яку інформацію, яку ви можете отримати через менш
надійні канали», – рекомендує докторка Дамур.
Якщо ви переживаєте, що у вас спостерігаються симптоми, важливо про це поговорити з
батьками. «Майте на увазі, що захворювання, спричинені інфекцією COVID-19, як правило,
Заняття «Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей та про дітей» для учнів та учениць 5–11 класів.
Андрєєнкова В.Л., Калашник О.А., Ковальчук Л.Г., Кривуляк А.О. // Небезпечні квести для дітей: профілактика
залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с.
Режим доступу http://la-strada.org.ua/ucp_file.php?c=efxOgcuLl5Vwjf7sJk3TPL95Vwjf7t
3
Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=kCtr0Df8ImU
4
Манді Річ, контент-райтерка ЮНІСЕФ. Режим доступу https://www.unicef.org/ukraine/
2
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минають легко, особливо у дітей та молодих людей», – каже докторка Дамур. Також важливо
пам’ятати, що багато симптомів COVID-19 можна лікувати. Вона рекомендує, щоб ви
повідомили вашим батькам або дорослим, яким ви довіряєте, якщо ви почуваєтесь погано або
переживаєте через вірус. Вони зможуть вам допомогти.
І пам’ятайте: «Є багато ефективних речей, які ми можемо зробити, щоб уберегти себе та інших
людей і відчути, що ми краще контролюємо своє життя: часто мити руки, не чіпати обличчя
руками та підтримувати дистанцію з іншими людьми».
2. Подумайте над тим, що може вас відволікти
«Психологи знають, що коли ми постійно перебуваємо в стресі або складних умовах, дуже
корисно розділити проблему на дві складові: речі, з якими я можу щось зробити, та ті, з якими я
нічого не можу робити», – говорить докторка Дамур.
Зараз дуже багато речей входять до другої категорії, і це нормально, але одна річ, яка може
допомогти нам впоратися з цим – думати про інші заняття, які можуть нас відволікти. Докторка
Дамур пропонує робити домашні завдання, переглядати улюблені фільми або лягати на ліжко з
цікавою книжкою. Це дозволить відчути полегшення та збалансувати свій емоційний стан.
3. Знайдіть нові способи підтримувати зв’язок з друзями
Якщо ви хочете проводити час з друзями, коли ви підтримуєте дистанцію з іншими людьми,
прекрасним способом зробити це є соціальні медіа. Будьте креативними: приєднуйтесь до
челенджу Tik-Tok під назвою #safehands. «Я ніколи не недооцінюю креативність підлітків, –
каже докторка Дамур, – Я переконана, що вони знайдуть способи зв'язатись один з одним в
Інтернеті – нові способи, які вони не використовували раніше».
«Але необмежений доступ до гаджетів і соціальних медіа – це не дуже хороша ідея. Це не
здорово, це проти здорового глузду, це може посилити вашу тривогу», – застерігає докторка
Дамур, рекомендуючи підліткам спільно з батьками складати графік користування гаджетами.
4. Зосередьтеся на собі
Ви хотіли навчитися робити щось нове, почати читати нову книгу чи навчитись грати на
музичному інструменті? Зараз саме час зробити це. Зосередження уваги на собі та пошук
способів провести час, який у вас з’явився – це продуктивний спосіб піклуватися про ваш
психічний стан. «Я склала список усіх книг, які я хочу прочитати, і тих речей, які я мала намір
зробити», – ділиться докторка Дамур.
«Якщо виникає відчуття болю, найкращий вихід – це просто прожити це».
5. Проживайте свої емоції
Неможливість зустрічатися з друзями, займатися своїми хобі чи ходити на спортивні заходи
неймовірно розчаровує. «Це масштабні потрясіння. Вони справді засмучують, і підлітки також
від цього страждають», – говорить докторка Дамур. Який найкращий спосіб впоратися з цим
розчаруванням? Дозвольте собі відчути цю емоцію. «Якщо виникає відчуття болю, єдиний
вихід – це просто прожити це. Дозвольте собі відчувати сум. Якщо ви це зможете, ви почнете
почуватися краще набагато швидше».
Різні люди по-різному проживають свої емоції. «Деякі діти починають займатися творчістю,
інші хочуть поговорити зі своїми друзями, спільно пережити смуток, щоб це дозволимо їм
відчути зв’язок між собою в той момент, коли вони не можуть бути разом особисто. Деякі діти
можуть захотіти пошукати способи доставляти продукти харчування до благодійних
організацій, які розповсюджують їжу», – говорить докторка Дамур. Важливо, щоб ви робили те,
що вам здається правильним.
6. Будьте добрими до себе та інших
Деякі підлітки стикаються із булінгом та знущаннями в школі через коронавірус. «Найкращий
спосіб подолати будь-який вид булінгу – залучити свідків», – каже докторка Дамур, – «Не слід
очікувати, що діти та підлітки, які страждають від булінгу, самі почнуть протидіяти агресорам.
Скоріше, ми маємо заохочувати їх звертатися до друзів чи дорослих за допомогою та
підтримкою».
Якщо ви стаєте свідком булінгу над вашим другом чи подругою, зверніться до них і спробуйте
запропонувати підтримку. Якщо нічого не робити, людина буде відчувати, що всі проти неї або
всім байдуже до її проблеми. Ваші слова підтримки можуть змінити ситуацію.
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І пам’ятайте: зараз нам як ніколи потрібно думати про те, що ми говоримо – зокрема, чи може
це зашкодити іншим.
Вправи, які допоможуть вийти зі стану стресу
Швидка допомога у стані стресу:
● не приймайте жодних поспішних рішень;
● порахуйте до 10;
● займіться своїм диханням – глибокий вдих – видих протягом 8-10 хвилин з поступовим
уповільненням темпу дихання.
І. Дихальні вправи
Дихання по квадрату
Мета: швидке зняття емоційно-м’язових наслідків стресу.
Інструкція. Зробити вдих, рахуючи від 1 до 4, затримати дихання на 1-4, потім зробити видих
на 1-4, знову затримати дихання на 1-4. Подихайте так не менше 3-4 циклів, при потребі до 10
циклів. Тіло поступово звільняється від затисків, емоційний стан врівноважується.
Дихальна техніка «Випусти пар»
Мета: стабілізація емоційного стану, регулювання/зниження інтенсивності емоцій негативного
забарвлення
Інструкція. Уявіть, що ви – закипаючий чайник. Зробіть глибокий вдих ротом, надуйте щоки.
Подихайте короткими ривками через ніс (до 5 коротких видихів) «пар». Повторіть вправу 3-5
разів.
ІІ. Вправи, які допоможуть відволіктися, переключитись
 Пустіть прохолодну або теплу воду собі на руки. Бажано, щоб вода стікала по руках від
ліктів донизу;
 Умийтеся холодною або прохолодною водою;
 Помийте руки з милом;
 Візьміться руками за крісло/стілець, на якому ви сидите, настільки міцно, наскільки
зможете. Коли відчуєте болісну напругу в руках, різко послабте їх;
 Стисніть кулаки настільки міцно, наскільки зможете. Тримайте 5-6 секунд, потім різко
розіжміть і розслабте пальці. Повторіть вправу до 10 разів;
 Втисніть п’яти в підлогу, буквально «заземливши» їх. Зверніть увагу на напруження,
зосереджене у ваших п’ятах, коли ви це робите. Через 5-6 секунд розслабте ноги.
Повторіть вправу до 10 разів;
 Пострибайте вгору-вниз;
 Зверніть увагу на ваше тіло: вага вашого тіла на стільці; поворушіть великими пальцями
на ногах; відчуйте стілець/крісло на якому ви сидите – де і як він тисне на ваше тіло….;
 Потягніться. Покрутіть головою. Випростуйте пальці на руках і ногах;
 Пройдіться повільно; концентруйтеся на кожному кроці, кажучи «ліва» або «права» ;
 З’їжте щось, детально описуючи самому (самій) собі смаки;
 Торкайтеся різних предметів навколо: ручки, ключі, ваш одяг, стіни тощо.
Концентруйтеся на різниці відчуттів при дотику до цих предметів.
ІІІ. Психо-м’язові вправи
«Гора з плечей»
Необхідний час: 3 с.
Інструкція. Виконується стоячи, можна на ходу. Максимально різко підняти плечі, широко
розвести їх назад і опустити. Повторити не менше 6 разів. Такою повинна бути постійно ваша
постава. Зменшиться напруга і підвищиться ваша впевненість у собі.
«Долоні»
Інструкція. Тріть долоні одну об іншу, поки не з’явиться тепло. Це енергія сили. Далі
«вмийтеся» долонями, посмикайте пальцями мочки вух, потріть вуха. Відразу відчуєте приплив
сил.
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6. Що діти та молодь мають знати про COVID-19?
До уваги ведучого/ведучої!
Оберіть з нижченаведеного матеріалу актуальну інформацію для учасників онлайн
заняття
Інформаційне повідомлення ведучого(-ої) «Що таке адаптивний карантин?»
До уваги ведучого/ведучої!
Актуальну інформацію про умови адаптивного карантину для проведення онлайн занять
використовуйте з сайтів Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства освіти і науки України.
Адаптивний карантин – це про запровадження заходів обмеження залежно від поширення
вірусу. Такі заходи мають підлаштуватись під конкретні цілі та не завдати шкоди економіці
більше, ніж необхідно для збереження людських життів.
Впровадження адаптивного карантину передбачає декілька умов:
- активне тестування та ізоляція випадків,
- медичне забезпечення і готовність системи гнучко реагувати на зміни,
- співпраця населення.
Регіони позначатимуть зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки
поширення Covid-19, залежно від епідемічної ситуації. Маркуватиме регіони автоматизоване
програмне забезпечення на основі алгоритмів і даних. Національна комісія ТЕБ та НС
затверджуватиме дані.
Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої «Що діти мають знати про COVID-19?»5
●
Що таке «новий» коронавірус?
Новий коронавірус (CoV) – це новий штам коронавірусу.
COVID-19 – це новий вірус, пов’язаний із тим же сімейством вірусів, що і гостра респіраторна
вірусна інфекція (ГРВІ) та деякі типи звичайної застуди.
●
Як поширюється COVID-19?
Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, зокрема, через кашель і чхання, а також
торкання поверхонь, забруднених вірусом. COVID-19 може жити на поверхнях протягом
декількох годин, але прості дезінфікуючі засоби можуть його вбити.
●
Які симптоми коронавірусу?
Симптоми можуть включати підвищення температури, кашель і задишку. У більш важких
випадках інфекція може викликати пневмонію або утруднення дихання. Ці симптоми схожі на
грип або звичайну застуду, які зустрічаються набагато частіше, ніж COVID-19. Ось чому для
підтвердження інфікування людини COVID-19 необхідно провести тестування.
●
Як я можу уникнути ризику зараження?
Ось перелік запобіжних заходів, яких ви та ваша сім’я можете вжити, щоб уникнути зараження:
• Один з найкращих способів уберегтися від коронавірусу та інших захворювань – це
просто регулярно мити руки.
• Дотримуйтесь кашльового етикету (прикривайте рота та носа під час кашлю чи чхання
зігнутим ліктем або серветкою, а потім викидайте серветку у смітник, що закривається
кришкою).
• Не торкайтеся обличчя руками (ніс, рот, очі)
• Практикуйте соціальне дистанціювання: уникайте потискувати руки, обійматися чи
цілувати людей, ділитися їжею, посудом, чашками та рушниками.
• Уникайте тісного контакту з усіма, хто має симптоми застуди або грипу.
• Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас або члена вашої родини спостерігається
температура, кашель або ускладнене дихання.
• Дезинфікуйте поверхні, на які міг потрапити вірус.
5

https://www.unicef.org/ukraine/coronavirus
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Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої «Про інформаційну гігієну під час пандемії
коронавірусу»6.
Відповідальність за поширення лежить на кожному і кожній з нас. Як за поширення вірусу,
так і за поширення фейків.
Може здатися, що в 2020 році важко знайти людей, які б скептично ставилися до правил
особистої гігієни. І це дійсно так, адже в умовах спалаху пандемії всі ми ще частіше стали
ретельно мити руки, слідкувати, що можемо принести до рота.
Тому тут, друже і подружко, йтиметься не про особисту, а про інформаційну гігієну.
Недотримання її так само призводить до серйозних наслідків.
1. Корисно мати вимиті руки, а не промиті мізки.
Пам’ятай, що ми чутливі до інформаційних маніпуляцій. Саме це змушує нас боятися,
панікувати чи стресувати. Не дозволяй вивести себе з рівноваги: спілкуйся з рідними на
відсторонені теми, дозволяй собі чесно розпізнавати власні емоції. А якщо потребуєш
психологічної підтримки чи просто розмови рівний-рівному – напиши консультантам
з Teenergizer.
2. Щодня на руках з’являється тисячі мікробів, а в Інтернеті тисячі повідомлень про
коронавірус.
Не всі мікроби і віруси наносять шкоду нашому організму, проте є такі, через які
життєдіяльність 184 країн світу набуває іншого темпу. Просто помивши руки, ми здатні
уберегти себе і інших від частини мікробів. Те ж і з інформацією. Фільтруй. Інформація
поширюється ще швидше за вірус, і вона також може нашкодити. Аби краще налаштувати свій
внутрішній інформаційний фільтр, гайда на курс від VoxUkraine. Тим паче карантин – і не
кажи, що у тебе немає часу. Лінк на курс.
3. Під час карантину не виходити з дому, але виходити із зони комфорту.
Справа в тому, що так вже ми влаштовані – нам здається правдою те, що давно нам знайоме і
близьке. І по закону здорового глузду ми можемо навіть не замислюватися, що живемо в
інформаційній бульбашці. А ще глибше нас туди засаджують алгоритми соціальних мереж і
медіа. Виходь із цієї зони тотального комфорту – читай ЗМІ з полярними точками зору, погугли
зайвий раз, додай у закладки різні медіа, які будеш порівнювати. Це дозволить ТОБІ
контролювати інформацію, а не навпаки.
4. Сильний імунітет допоможе у боротьбі як з вірусом, так і з фейками.
Здорове харчування, спорт і сон – те, що зміцнює наш організм перед зустріччю із збудником.
У інформаційному середовищі збудників не менше. Ти маєш знати їх, аби впоратися,
зустрівшись віч-на-віч. Активізуй свій потужний інформаційний імунітет, коли натрапиш на:
● гучні та «сенсаційні» заголовки
● сильно емоційно-забарвлені слова
● стовідсоткову впевненість у твердженні
● надміру особистих думок автора новини
● «рерайт» або переказ історії без першоджерела
Саме ці індикатори мають пробудити в тобі внутрішнього антифейкера. Вони мають
сигналізувати тобі, що ця новина є сумнівною, а отже її не можна приймати.
Раптом всі аргументи вище тебе не переконали, то ось вишенька на торті свята інформаційної
гігієни.
5. Вся справа у відповідальності.
Дійсно, всі можуть обманювати, дезінформувати чи просто помилятися. Але офіційні джерела,
тому й надійні – бо вони несуть відповідальність за свої слова. За заявою стоїть державна
структура, чи конкретний редактор, врешті – просто реальний автор статті вже несе за неї
відповідальність. І якщо виявиться, що «все було не так» і «всі обманювали» тобі хоча б буде
кого звинуватити. Це дуже чорна порада і крайній аргумент, але можливо хоч він переконає
скептиків перейти на сторону медіаграмотності. Коли ти поширюєш сенсаційне відео з каналу

Авторка блогу: Карина Людоговська, соціологиня проєкту U-Report Ukraine, студентка КНУ імені Тараса
Шевченка. Займається популяризацією молодіжної активності й участі в прийнятті рішень. Режим доступу:
https://www.unicef.org/ukraine
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під умовною назвою «Kristisha007», то у разі брехні ти гадки не матимеш, хто цей фантом і
нестимеш відповідальність за поширення цього фейку саме ТИ.
Відповідальність за поширення лежить на кожному і кожній з нас. Як за поширення
вірусу, так і за поширення фейків.
Поділіться своїм лайфхаком інформаційної гігієни, доповнимо цей список разом!
7. Як і кому діти та молодь можуть допомогти в умовах карантину?7
До уваги ведучого(-ої)!
Запропонуйте учасникам/цям навести приклади участі дітей та молоді в наданні допомоги
громаді в умовах карантину.
Також приклад історій можна подивитись на сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
https://uni.cf/31yNjU4
Інформаційне повідомлення ведучого(-ої) «Чому ваша допомога має значення?»
У всьому світі люди вживають необхідних заходів для захисту себе та їхніх родин від нової
коронавірусної хвороби (COVID-19) для підтримки їхніх громад та запобігають поширенню
спалаху.
На жаль, поки багато людей діляться інформацією про вірус та як захиститись від нього, не все
є правдивою інформацією. Дезінформація та відсутність інформація під час кризи здоров’я
може поширювати пандемію, страх та в результаті люди не захищаються або роблять речі, які
можуть завдати шкоди собі та іншим.
Багато з вас, напевно, вже вживають заходів для запобігання поширення COVID-19.
Нижче перелік дій, які може зробити кожен/кожна з вас, щоб подолати пандемію та сприяти
підтримці і духу громади.
Крок 1. Протестуйте свої знання.
Правда чи міф: наскільки добре ви знаєте про коронавірусне захворювання (COVID-19)?8
Крок 2.Виходьте в прямі ефіри в соціальних мережах і показуйте як правильно мити руки або
говоріть про важливість зараз дотримуватися фізичної дистанції. Але будьте впевнені, що ви
ділитеся на 100% достовірною та коректною інформацією! Ви також можете прийняти участь у
челенджах, які проходять як на регіональному так і на національному рівнях, з метою сприяння
безпеці та здоров’ю навколо COVID-19 або підвищити настрій людей.
Крок 3. Проведіть урок! Якщо ви маєте навички або хобі, які безпечно можете демонструвати
вдома (танці, кулінарія, поезія, фітнес, мистецтво) ви можете ділитися ними зі своїми друзями.
Крок 4. Втручайтеся! Коли ви чуєте, або бачите що хтось ділиться дезінформацією з вашою
родиною, або вашими друзями. Зверніться до них у приватних повідомленнях, не звинувачуйте,
а розкажіть де можна перевірити ту чи іншу інформацію з достовірних джерел.
Крок 5. Поговоріть зі своєю родиною та друзями! Переконайтеся, що вони знають про
важливість миття рук та дотримання гігієни, фізичне дистанціювання та де знайти достовірну
інформацію. Особливо розкажіть про умови карантину та про те, як захиститись від вірусу
своїм дідусям та бабусям, які можливо не мають доступу до надійних джерел інформації.
Крок 6. Допоможіть з навчанням або іграми. З’ясуйте, чи можете ви допомогти молодшим
братам/сестрам або іншим членам родини з навчанням, або іграми.
Крок 7. Друзі по навчанню. Якщо ваша школа чи університет зачинений, об’єднайтеся
віртуально з другом або групою друзів, щоб разом вчитися чи допомагати одне одному з
навчальним матеріалом.
Крок 8. Дух спільноти! Організуйте віддалену чи віртуальну діяльність з вашими друзями,
родиною, сусідами, щоб проявити солідарність та підтримку у цей складний час. У деяких
країнах люди організовували співи або гру на музичних інструментах з їхніми сусідами,
залишаючись при цьому вдома, і не наражаючи на небезпеку інших.
Крок 9. Потреби громади. Можливо, ви вже є частиною громади. Якщо так, то ви знаєте які
потреби є у громади і що їх зараз турбує. Ви можете використовувати соціальні мережі або
дошки оголошень, або навіть телефонувати людям, які наразі є найбільш вразливою категорією
і складати списки їх потреб. Потім передати ці списки лідерам громад, які можуть допомогти.
7
8

Toolkit to spread awareness and take action on COVID-19
Режим доступу: http://surl.li/btjs
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Якщо ви ще не є частиною існуючої групи спільноти, дізнайтеся які групи вже займаються
подібною діяльністю і як до них доєднатися. І не забувайте про власну безпеку та уникайте
тісного контакту з іншими людьми.
7. Підведення підсумків. Зворотний зв’язок. Питання та відповіді.
До уваги ведучого/ведучої!
У кінці тренінгу підведіть підсумок обговорених питань і зробіть висновки. Виділіть
час на запитання слухачів, які накопичилися у вас в ході онлайн заходу.
Для отримання зворотного зв’язку користуйтеся Інтерактивною дошкою Zoom (див.
рекомендації).
Подякуйте учасникам та учасницям за участь в заході!
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Онлайн-заняття для педагогів
«Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми
в умовах дистанційного навчання в період COVID-19»
Мета: опрацювати питання щодо ідентифікації та реагування на випадки насильства, з
особливою увагою до домашнього насильства щодо дитини в умовах дистанційного навчання в
період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду з подолання COVID-19 в
Україні.
Онлайн платформа для проведення заняття – ZOOM.
Тривалість заняття – 90-100 хв.
Методичне забезпечення заходу 9: презентація, ліфлети, посібник «Запобігання та протидія
насильству над дітьми: діяльність закладів освіти».
Завдання:
 Формування розуміння особливостей насильства щодо дітей, з особливою увагою до
домашнього насильства в умовах дистанційного навчання в період поширення
коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду з подолання COVID-19 в Україні.
 Формування навичок ідентифікації постраждалих дітей від насильства, з особливою
увагою до домашнього насильства в умовах дистанційного навчання в період поширення
коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду з подолання COVID-19 в Україні.
 Опрацювання алгоритмів реагування, виявлення потреб та перенаправлення дітей,
постраждалих від насильства, з особливою увагою до домашнього насильства, в умовах
дистанційного навчання в період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та
заходів уряду з подолання COVID-19 в Україні.
Питання для опрацювання:
1. Виклики дистанційного навчання для дітей. Особливості дистанційного навчання для дітей.
2. Ідентифікація та самоідентифікація випадків насильства щодо дітей під час освітнього
процесу в умовах дистанційного навчання.
3. Алгоритми реагування педагогічних працівників та перенаправлення дітей, постраждалих від
насильства під час освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.
4. Психоемоційна адаптація дітей в умовах дистанційного навчання.
План заняття
№

Тема
1.

2.

3.

Форма роботи

Роздатковий Час
матеріал
Чат;
інформаційне Презентація
10 хв.
повідомлення
ведучого/ведучої

Вступна частина.
Знайомство.
Цілі та завдання
тренінгу
Виклики, пов’язані з Мозковий штурм
Презентація
10 хв.
дистанційним
навчання для дітей в
умовах карантину
Ідентифікація
та
самоідентифікація
випадків
насильства щодо дітей під час освітнього процесу в
умовах дистанційного навчання. Алгоритми реагування
педагогічних працівників та перенаправлення дітей,
постраждалих від насильства під час освітнього процесу
в умовах дистанційного навчання.

Режим доступу:
Посібник https://bit.ly/3sfR6R9
https://ukraine.learningpassport.unicef.org/learner#/course/38/item/235
Ліфлети, презентації до занять: https://cutt.ly/lyPXMPe
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Визначення
домашнього
насильства.
Суб’єкти
домашнього
насильства
Мозковий штурм

Інформаційне
повідомлення
ведучого/ведучої

3.3.

Ознаки та прояви
домашнього
насильства.
Алгоритми дій
педагогів

Інформаційне
повідомлення
ведучого/ведучої;
індивідуальна робота

4.

Практикум «Ознаки та прояви домашнього насильства.
Алгоритми дій дитини в ситуації
домашнього
насильства в умовах дистанційного навчання».

4.1.

Алгоритми дій
дитини в ситуації
домашнього
насильства в умовах
дистанційного
навчання

Індивідуальна робота

Роздатковий
матеріал,
ліфлет для
педагогів10

10 хв.

4.2.

Практична робота.
Опрацювання
історій
Психоемоційна
адаптація дітей в
умовах
дистанційного
навчання
Що діти та молодь
мають знати про
COVID-19?

Робота в 4 групах, Роздатковий
обговорення
матеріал,
презентація
Інформаційне
Презентація
повідомлення
ведучого/ведучої

30 хв.

Інформаційне
повідомлення
ведучого/ведучої

Презентація

5 хв.

Роль молоді у
подоланні пандемії
та підтримці
позитивного духу
громади
Підведення
підсумків
заняття

Інформаційне
повідомлення
ведучого/ведучої

Презентація

5 хв.

3.1.

3.2.

5.

6.

7

8

Презентація

Обговорення

5 хв.

10 хв.
Роздатковий
матеріал,
ліфлет для
педагогів

5 хв.

10 хв.

5 хв.
90 хв.

10

Режим доступу https://cutt.ly/lyPXMPe
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Хід заняття
1. Вступна частина
Час:10 хв.
Знайомство учасників(-ць) за допомогою чату.
Оголошення мети і завдань заняття.
2. Виклики дистанційного навчання для дітей і батьків в умовах карантину
Час: 10 хв.
2.1. Мозковий штурм «Які є виклики дистанційного навчання для дітей, для батьків?»
До уваги ведучого/ведучої!
Мозковий штурм можна провести як за допомогою чату, так і запропонувати
учасникам/цям проговорити варіанти вголос.
Можливі варіанти відповідей на запитання «Які є виклики дистанційного навчання для
дітей?»:
- відсутність технічних засобів навчання;
- зменшена рухова активність та багато енергії, яка не має свого звичного вивільнення;
- агресія з боку батьків та інших членів родини;
- мають багато навчального матеріалу опрацьовувати самостійно;
- ізоляція, замкнутий простір, спілкування переважно онлайн тощо.
Можливі варіанти відповідей на запитання «Які є виклики дистанційного навчання для
батьків?»:
- конфлікти з дітьми, батьки не знають як пояснити та виконати завдання;
- відсутність попереднього досвіду;
- різниця поглядів, вимог і потреб;
- стрес, перенавантаження, невизначеність, емоційна нестабільність;
- налагодження режиму зручного для роботи усіх членів сім’ї;
- дефіцит особистого простору (особливо в сім’ях ВПО);
- відсутність поблизу родичів, до кого можна звернутися за допомогою тощо.
Спільні виклики дистанційного навчання для батьків та дітей:
- самодисципліна і самоорганізація.
2.2. Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої
Освітній процес в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів
уряду з подолання COVID-19 в Україні перейшов у дистанційну форму навчання. І таким
чином відбувся перерозподіл ролей учасників освітнього процесу, коли значну роль у навчанні
дітей відіграють батьки, опікуни, особи, що їх замінюють, бабусі та дідусі, а можливо ще й інші
члени сім’ї. Отже, питання роз’яснення навчального матеріалу, контролю за його виконанням,
комунікації з педагогами покладений саме на них. Батьки та всі вищевказані особи не мають
відповідної педагогічної освіти, також у батьків різні стилі виховання.
Таким чином дистанційне навчання може породжувати/супроводжуватися підвищенням
агресії як батьків до дітей, так і навпаки, і як наслідок – домашнє насильство. Домашнє
насильство може відбуватися не тільки з боку дорослих родичів до дитини, а й з боку дитини до
дорослих, також між ровесниками – братами та сестрами.
Дані Національної гарячої лінії ГО «Ла Страда-Україна» вказують на збільшення кількості
звернень, пов’язаних із домашнім насильством в 2 рази. У лютому 2020 надійшло 1273 дзвінка,
а за час карантину (з 12 березня по 30 червня) – 8 302 дзвінок. Національна гаряча лінія з
попередження домашнього насильства під час карантину відкрила електронні канали зв’язку,
через які можна отримати допомогу онлайн та цілодобово (пошта –hotline@la-strada.org.ua;
телеграм
–
NHL116123;
skypelastrada-ukraine;
фейсбук
–
11
https://www.facebook.com/lastradaukraine/). Національна дитяча гаряча лінія
за період
Заняття «Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітейта про дітей» для учнів та учениць 5–11 класів.
Андрєєнкова В.Л.,Калашник О.А., Ковальчук Л.Г., Кривуляк А.О. // Небезпечні квести для дітей: профілактика
залучення / Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 76 с.
Режим доступуhttp://la-strada.org.ua/ucp_file.php?c=efxOgcuLl5Vwjf7sJk3TPL95Vwjf7t
11
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карантину з 12 березня по 30 червня 2020 р. отримала 31 533 звернень від дітей та про дітей. У
зв’язку з карантином, Національна дитяча гаряча лінія також відкрила електронні канали
консультування (фейсбук – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine/; інстаграм –
childhotline_ua; телеграм – CHL116111). Канали працюють в години роботи лінії (з 12.00 до
20.00 в будні дні).
Такий процес, з одного боку, та знаходження дітей у закритому просторі з постійними
оточуючими, з іншого боку, значно впливає на психоемоційний стан дитини (викликає страх,
паніку, низьку адаптацію дітей до проблем сьогодення тощо).
Дані Національної поліції України про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з
домашнім насильством
2019 рік:
• Зареєстровано заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з
домашнім насильством – 141 814 (за весь 2018 р. надійшло 115 473 заяв); 1181 заява
подана дітьми до 18 років; 81% заяв подано жінками.
• Виявлено адміністративних правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП – 106721 .
• Виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, за ст. 173-2 КУпАП –72834
осіб (65720 чоловіків і 7002 жінок).
• Винесено термінових заборонних приписів 15878 (з них чоловіки – 15259, жінки – 616)
30–40 % викликів поліції на день, пов’язаних із домашнім насильством.
1 півріччя 2020 рік:
• Зареєстровано заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з
домашнім насильством – 101584; з них 1317 заяв подано дітьми до 18 років; 81% заяв
подано жінками.
• Складено адміністративні протоколи за ст.173-2 КУпАП – 65147.
• Поставлено на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення домашнього
насильства (кривдників) у звітному періоді –44313осіб (39519 чоловіків, 4642 жінок, 129
хлопців, 23 дівчини).
3. Ідентифікація та самоідентифікація випадків насильства щодо дітей під час освітнього
процесу в умовах дистанційного навчання.
3.1. Визначення домашнього насильства. Суб’єкти домашнього насильства
Час: 3 хв.
Необхідні матеріали: презентація.
Форма роботи: інформаційне повідомлення ведучого/ведучої.
3.1. Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої
В умовах карантину у дітей зменшилась можливість звертатись по допомогу. Тому є
важливим переглянути алгоритми виявлення та реагування на жорстоке поводження та
насильство щодо дітей.
Національне законодавство, яке регулює запобігання та протидію домашньому насильству:
• Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”
• Закон України “Про освіту”
• Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій
українській школі (Указ Президента України від 25 травня 2020 р. № 195/2020)
• Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року (Постанова КМУ від 30 травня
2018 р. № 453)
• Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (Постанова КМУ від
22 серпня 2018 р. № 658 )
• Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах»
• Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»
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• Наказ МОН № 1047 від 02 жовтня 2018 року «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і
взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»
• Інші нормативно-правові документи.
Домашнє насильство — це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального,
психологічного або економічного характеру,
• що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання,
• або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям,
• або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю,
але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі,
• незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила такі діяння, у тому
самому місці, що й постраждала особа,
• а також погрози вчинити такі діяння.
Важливо!
Дитина, яка постраждала від домашнього насильства –
• особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі
• або стала свідком (очевидцем) такого насильства.
Дитина-кривдник – особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє насильство у будь-якій
формі.
Ситуації домашнього насильства, у яких дитина може бути постраждалою особою:
• насильство між подружжям;
• насильство між колишнім подружжям;
• насильство між нареченими;
• від матері (батька) до дітей одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший з
подружжя (колишнього подружжя);
• від осіб, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не
перебували) у шлюбі між собою;
• від батьків (матері, батька);
• від діда (баби);
• прадіда (прабаби);
• вітчима (мачухи);
• між рідними братами і сестрами;
• між двоюрідними братами і сестрами;
• від інших родичів: дядька (тітки), двоюрідного діда (баби);
• від опікунів, піклувальників;
12
• від прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів .
До уваги!
Діти так само можуть скоювати домашнє насильство до вищеперелічених осіб.
Тоді це – дитина-кривдник(-ця).
3.2. Мозковий штурм
Час: 5 хв.
Необхідні матеріали: презентація, ліфлет «Протидія домашньому насильству над дітьми в
умовах дистанційного навчання»13
Питання для опрацювання14
- Як педагог може виявити домашнє насильство над дитиною в умовах дистанційного
навчання?
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
Режим доступу: https://cutt.ly/lyPXMPe
14
Більше інформації розміщено навчально-методичному посібнику "Запобігання та протидія проявам насильства:
діяльність закладів освіти"
12
13
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Що може призводити до домашнього насильства в умовах дистанційного навчання
(причини, привід)?
До уваги ведучого/ведучої!
Мозковий штурм можна провести як за допомогою чату, так і запропонувати
учасникам/учасницям проговорити варіанти вголос.
-

3.3. Індивідуальна робота
Ведучий(-а) оголошує завдання учасникам(-цям).
Завдання: опрацювати текст додатку 1 «Як педагог(-иня) може виявити домашнє насильство
над дитиною в умовах дистанційного навчання?» 15
Додаток 1
Як педагог(-иня) може виявити домашнє насильство над дитиною в умовах
дистанційного навчання?
У виявленні фактів домашнього насильства має значення спостережливість педагогічних
працівників(-ць) закладу освіти, їхнє уважне ставлення до учасників(-ць) освітнього процесу і
здатність вчасно помітити тривожні симптоми в поведінці та настроях дітей.
Якщо під час проведення онлайн-занять педагог(-иня) бачить або чує, що батьки або інші
члени сім’ї:
 застосовують до дитини штовхання, хапання, ляпаси, побиття, стусани, укуси,
викручування рук, смикання за волосся, словесні образи, погрози, приниження, крики,
залякування тощо;
 перешкоджають спілкуванню з однолітками;
 перешкоджають участі дитини в онлайн-занятті;
 навмисно псують улюблені іграшки, особисті речі;
 примушують виконувати непосильну для дитини роботу; змушують виконувати роботу
замість відвідування онлайн-занять;
 сваряться, б’ються між собою
 тощо.
Дитина:
 скаржиться на вищеперелічені прояви до неї з боку батьків або інших членів сім’ї,
родичів;
 протягом одного або кількох занять різко змінює звичну для неї поведінку;
 уникає контактів із однолітками та педагогами, не виходить на зв’язок або змінила стиль
спілкування;
 проявляє страх перед появою батьків, інших членів сім’ї;
 проявляє насильство, агресивну поведінку до інших;
 має тілесні ушкодження, синці, намагається приховати травми та обставини їх
отримання під час онлайн-спілкування;
 заплакана, замкнута, тривожна, боязка, відмовляється вмикати камеру та мікрофон;
 має поганий вигляд, скаржиться на погане самопочуття;
 демонструє втрату інтересу до навчання та іншої діяльності;
 проявляє інші незвичні для віку дитини фізичні ознаки (видимі та невидимі), а також
психологічні й поведінкові прояви, які можуть свідчити про насильство щодо дитини
 тощо.
Ці прояви у поведінці та видимі ознаки можуть сигналізувати, що дитина потерпає від
будь-якої з форм насильства або є загроза вчинення насильства.
Даний список не є вичерпним, але багато з цих ознак є специфічними для ситуації, пов’язаної з
насильством. Однак, якщо видно ці ознаки, педагогу(-ині) спільно з психологом закладу освіти
необхідно з’ясувати їх причини – довірливо і конфіденційно поспілкуватися з учнем/ученицею,
його/її батьками, друзями і зробити це максимально тактовно, щоб своїми діями не погіршити
його/її стан, не нанести додаткову травму.
Даний матеріал також розміщено в ліфлеті «Протидія домашньому насильству над дітьми в умовах
дистанційного навчання»
15
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3.4. Алгоритми реагування педагогічних працівників та перенаправлення дітей,
постраждалих від насильства під час освітнього процесу в умовах дистанційного
навчання.
Час: 5 хв.
Необхідні матеріали: презентація, ліфлет «Протидія домашньому насильству над дітьми в
умовах дистанційного навчання».
Форма роботи: інформаційне повідомлення ведучого/ведучої.
Додаток 2
Алгоритми реагування педагогічних працівників(-ць) та перенаправлення дітей,
постраждалих від насильства під час освітнього процесу
в умовах дистанційного навчання.
У разі отримання інформації/повідомлення або/та у ситуації особистого виявлення
домашнього насильства або загрози його вчинення:
♦
Передайте інформацію для подальшого реагування керівнику(-ці) закладу та/або
уповноваженій особі.
♦
Зберігайте спокій, налаштуйте себе на спілкування з дитиною.
♦
Оцініть стан дитини.
♦
Забезпечте організацію надання медичної допомоги (у разі потреби):
— дізнайтеся адресу місцезнаходження дитини;
— викличте швидку допомогу за номером 103.
♦
Не залишайте дитину наодинці:
— зателефонуйте до дитини або вийдіть на зв’язок через соціальні мережі;
— дізнайтеся, чи є ще хтось вдома із дорослих. Якщо так, запитайте, чи може дитина
довіритися цій людині.
Якщо поряд із дитиною перебуває тільки кривдник(-ця), запропонуйте знайти безпечне місце
для спілкування:
— будьте на зв’язку до моменту, поки не переконаєтеся, що дитина в безпеці;
— у разі потреби зателефонуйте до поліції за номером 102.
♦
Заспокойте дитину:
— запропонуйте випити склянку води та якомога глибше подихати тощо;
— запитайте в дитини про її емоційний та фізичний стан: «Що сталося?», «Як ти себе
почуваєш?», «Що я можу зараз для тебе зробити?»
♦
Похваліть дитину за те, що вона до вас звернулася та розповіла про ситуацію.
♦
Можете поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення
діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.16
♦
Можете провести бесіду з учасниками ситуації: дітьми свідками (спостерігачами),
дитиною кривдником (-цею), дотримуючись відповідних правил спілкування 17.
♦
Можете провести бесіду з батьками дитини.
Також у ситуації домашнього насильства можна звернутися для отримання консультацій
юристів, психологів та соціальних працівників на:
<
Національну дитячу гарячу лінію 116 111 з мобільних телефонів або 0 800 500 225 зі
стаціонарних (пн.-пт. з 12.00 до 20.00). Дзвінок на лінію є безкоштовним, анонімним та
конфіденційним.
<
Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми
та ґендерної дискримінації за тел. 0 800 500 335 або 116 123 з мобільних або стаціонарних
телефонів цілодобово (безкоштовно, анонімно, конфіденційно).
<
Гарячу лінію для осіб, які постраждали від домашнього насильства, що створена на
базі Урядового контактного центру за номером 15-47. Сервіс цілодобово доступний,
дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів, анонімними та
Матеріал розміщено в ліфлеті «Як уберегти дитину від насильства? Рекомендації для педагогів»,
https://cutt.ly/lyPXMPe та навчально-методичному посібнику «Запобігання та протидія проявам насильства:
діяльність закладів освіти
16
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конфіденційними.
Особа може звернутись, окрім вищеперелічених механізмів, особисто до органів
Національної поліції та служби у справах дітей.
4. Практикум «Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього насильства в умовах
дистанційного навчання».
4.1. Індивідуальна робота
Час: 10 хв.
Необхідні матеріали: презентація з завданням; роздатковий матеріал «Як педагог(-иня) може
виявити домашнє насильство над дитиною в умовах дистанційного навчання?», рекомендації
«Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього насильства в умовах дистанційного навчання» 18;
ліфлет «Як уберегти дитину від насильства? Рекомендації для педагогів».
Ведучий(-а) оголошує завдання учасникам(-цям).
Завдання: опрацювати тексти «Рекомендації «Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього
насильства в умовах дистанційного навчання»; тексти «Робота педагогів(-инь) з дітьмисвідками», «Робота педагогів(-инь) з дітьми-кривдниками», «Типовий алгоритм ведення діалогу
з дитиною, яка постраждала від насильства» з ліфлету «Як уберегти дитину від насильства?
Рекомендації для педагогів»
Додаток 3
Рекомендації «Алгоритми дій дитини в ситуації домашнього насильства в умовах
дистанційного навчання»
І. Якщо ти потрапив/потрапила в ситуацію насильства, або скоїв/скоїла насильство, або
став/стала свідком, звернися до будь-кого зі списку нижче:
на Національну дитячу гарячу лінію за номером 0-800-500-225 або 116 111 (безкоштовно зі
стаціонарного та мобільного телефонів, анонімно);
• поліції за номером 102;
• дорослих, кому ти довіряєш; працівників закладу освіти, де ти навчаєшся; старших
брата/сестри, інших родичів, сусідів;
• іншим особам, кому довіряєш.
ІІ. Якщо ситуація насильства є критичною - ти відчуваєш загрозу своєму життю та
здоров’ю, тобі необхідно:
• знайти безпечне місце: або в приміщенні, де ти знаходишся, або покинути приміщення
(вибігти з нього, по можливості, взяти з собою необхідні речі) та звернутись по допомогу до
сусідів, родичів, друзів, просто перехожих;
• зателефонувати поліції за номером 102 та/або на Національну дитячу гарячу лінію.
ІІІ. Якщо насильство ще знаходиться на початковому етапі і має незначні наслідки для
тебе:
• ти розумієш, що людина, яка вчиняє насильство до тебе, готова до спілкування і не
завдасть тобі більшої шкоди, спробуй з нею поспілкуватися за допомогою «Я-твердження».
Перед тим, як спілкуватися з цією людиною, поміркуй та склади свою розмову, дотримуючись
алгоритму в наведеному прикладі.
• Після того, як ти склав/склала розмову, задай питання, звертаючись до цієї людини «Чи
можеш ти мене зараз вислухати?». Якщо ти отримаєш позитивну відповідь, почни розмову.
ПРИКЛАД «Я-твердження»
Коли я... (описати ситуацію або поведінку людини):
Мамо, тато... коли ти/ви на мене кричите, даєте ляпаса, звертаєтесь лайливими
словами,забороняєте спілкуватися з друзями/подругами тощо.
Я відчуваю... (власні почуття і переживання стосовно ситуації):
Я відчуваю біль, страх, тривогу, хвилювання, погано сплю, відчуваю занепокоєння,
плачу тощо.
Тому що... (пояснення, чому дії співрозмовника/ці викликають такі емоції,
Матеріал розміщено в ліфлеті «Протидія домашньому насильству над дітьми в умовах дистанційного навчання.
Рекомендації для хлопців і дівчат». Режим доступу: https://cutt.ly/lyPXMPe
18
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висловлення власних інтересів):
Тому що мені це неприємно. Я прошу вас почути мене та не вчиняти до мене такі дії.
Ось чому я хочу/бажаю/хотіла би...(бажані зміни в діях співрозмовника/ці):
Ось чому я хотіла/хотів би виробити спільні правила спілкування, щоб ми чули одне
одного та уникали неприємних ситуацій в нашій сім’ї.
До уваги ведучого/ведучої!
Запропонуйте опрацювати учасникам «Я-твердження» назагал за власним бажанням
4.2. Практичні вправи «Закріплення умінь ідентифікації, реагування та перенаправлення
дітей у разі потрапляння в ситуацію насильства, в тому числі домашнього насильства»
Мета: сформувати в учасників(-ць) уміння ідентифікувати ситуації домашнього насильства
щодо дітей в умовах дистанційного навчання.
Час: 30-35 хв.
Необхідні матеріали: презентація з завданнями та історіями.
Форма роботи: робота в 4 міні групах, обговорення.
Хід вправи:
✔ Робота в групах
Час: 15 хв.
Ведучий(-а) об’єднує учасників/учасниць у 4 групи та оголошує їм завдання.
До уваги ведучого/ведучої!
• Практична вправа складається з двох завдань для кожної групи.
• Обговорення проводиться після виконання групами обох завдань.
Використовуючи опрацьований роздатковий матеріал під час попередньої вправи,
виконайте завдання:
Завдання 1 – Кожна група має опрацювати відповідну історію та відповісти на запитання:
• Чи можна визначити дану ситуацію як домашнє насильство?
• Критерії, за якими можна ідентифікувати дану ситуацію як домашнє насильство?
• Хто у цій ситуації кривдник(-ця)(-и)?
• Хто у цій ситуації постраждалий(-ла)(і)?
• Чи є діти-свідки?
Історії для опрацювання
Група 1. У зв’язку з карантином вся сім’я Петрових перебуває вдома. Мати постійно кричить
на старшу доньку та забороняє користуватись її телефоном, постійно обмежує в спілкуванні з
іншими дітьми. Також вона кожного дня змушує дівчину до тяжкої хатньої роботи (наприклад,
наносити до хати води з колодязя, або доглядати за худобою до пізнього вечора), бо сама
приділяє багато часу молодшому сину. При цьому матір може дати ляпаса, за те що донька
відмовляється виконувати цю роботу.
Група 2. На Національну дитячу «гарячу» лінію надійшов дзвінок від жінки, яка
зателефонувала з приводу ситуації зі своїм неповнолітнім сином. Жінка розповіла, що під час
карантину хлопець багато часу проводить в Інтернеті, граючи в онлайн ігри на гроші. Коли
хлопцю не вистачає кишенькових грошей він починає вимагати їх у матері при цьому обзиває
та застосовує фізичну силу.
Група 3. Софія та Дарина дві сестри. Софія студентка 1 курсу, а Даринка – школярка. На час
карантину Софія повернулась з гуртожитку додому. І тепер дівчатам доводиться розділяти
кімнату одну на двох. Софія постійно спілкується зі своїми друзями по телефону у спільній
кімнаті. Софію дратує, що молодша сестра своєю присутністю постійно заважає говорити їй по
телефону та стусанами і лайливими словами виганяє з кімнати.
Група 4. Надійшов дзвінок від Андрія 15 років, який розповів, що у зв’язку з карантином його
батько та мати втратили роботу. На цьому підґрунті батько почав зловживати алкогольними
напоями і в такому стані він кричить на маму, б’є її та виганяє їх з дому.
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Завдання 2 – скласти алгоритми ваших дій:
• Як і з ким будете спілкуватись?
• Які рекомендації і кому будете давати?
• Які будуть ваші дії відповідно до Наказу МОН України № 1047 від 02.10.2018 р.,
відповідно до ситуації:
Група 1. Ви побачили/почули самі, що дитина страждає від домашнього насильства: або є
свідком постійних сварок, бійок між батьками, іншими родичами; або страждає від прямого
насильства (прямі дії по відношенню до неї).
Група 2. Ви бачите/чуєте, що дитина веде себе агресивно, скоює домашнє насильство по
відношенню до старших членів родини.
Група 3. Ви бачите/чуєте, що дитина веде себе агресивно, скоює домашнє насильство по
відношенню до молодшого брата/сестри.
Група 4. Дитина сама Вам розповіла, що до неї застосовується домашнє насильство.
✔ Презентація груп. Колективне обговорення.
Час: 20 хв.
Орієнтовні питання для обговорення:
1. Що було легко, а що складно під час виконання вправи? Чому?
2. Якими компетентностями необхідно володіти педагогічним працівникам для
ідентифікації дітей, постраждалих від домашнього насильства?
5. Психоемоційна адаптація дітей в умовах дистанційного навчання.
Самодопомога в регуляції або відновленні емоційної рівноваги
Час:10-15 хв.
До уваги ведучого/ведучої!
Дане питання опрацьовується за допомогою інформаційного повідомлення ведучого(-ої).
Також оберіть одну-дві вправи та програйте з учасниками(-ці).
Поінформуйте учасників(-ць), що даний матеріал розміщено в методичних матеріалах до
заняття.
Вступне слово ведучого/ведучої.
Отже, в стресовій ситуації у людини виникають інтенсивні емоції різного забарвлення,
переважно, негативного. Їх складно контролювати і через це є великий ризик або самому стати
жертвою насильства, або стати кривдником. Саме тому важливо вчитися аналізувати, яку саме
емоцію ви зараз відчуваєте, чому вона у вас виникла. А також, вчитися контролювати і
регулювати свої емоції.
Ведуча/ведучий ознайомлює та опрацьовує на практиці з учасниками декілька методик і технік
емоційної саморегуляції, можливих до застосування в умовах дистанційного спілкування.
Саморегуляція – здатність людини керувати собою на основі сприймання та усвідомлення
психічних процесів та своєї поведінки, а також регулювати свою активність та діяльність у
бажаному напрямку.
Саморегуляція – це управління своїм психоемоційним станом, яке досягається шляхом впливу
людини на саму себе за допомогою слів, уявних образів управління; м’язовим тонусом і
диханням.
Як підлітки можуть захистити свій психічний стан під час коронавірусу (COVID-19)?19
6 стратегій для підлітків, які стикаються з новою (тимчасовою) нормою життя.
Усі підлітки, які стикаються з життєвими змінами через спалах коронавірусу, які відчувають
тривогу, ізольованість і розчарування, знайте: ви не самотні.
Ми поговорили з експерткою з підліткової психології, авторкою бестселерів та оглядачкою
щомісячного журналу New York Times, докторкою Лізою Дамур, про те, що підлітки можуть
зробити, щоб піклуватися про себе і захистити свою психіку.
19

Манді Річ, контент-райтерка ЮНІСЕФ. Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/
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1. Визнайте, що тривожитися – абсолютно нормально
Можливо, закриття школи та тривожні заголовки новин викликають у вас тривогу, але інші
люди почуваються так само. Насправді, відчувати тривогу в такій ситуації – це абсолютно
природно. «Психологи давно визнали, що тривога – це нормальна та здорова функція, яка
попереджає нас про загрози та допомагає нам вживати заходів для захисту себе», – говорить
докторка Дамур, – «Відчуття тривоги допомагає вам прийняти рішення, які вам потрібно
приймати зараз – не проводити час з іншими людьми, не зустрічатися з великими групами
людей, мити руки і не торкатися обличчя». Ці відчуття допомагають вберегти не лише вас, але
й інших. Це також про те, як ми дбаємо про інших людей з нашої громади. Ми думаємо і про
людей навколо нас».
Хоча тривога щодо COVID-19 цілком зрозуміла, переконайтеся, що ви отримуєте інформацію з
надійних джерел (наприклад, з веб-сайтів ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони
здоров’я) або перевіряєте там будь-яку інформацію, яку ви можете отримати через менш
надійні канали», – рекомендує докторка Дамур.
Якщо ви переживаєте, що у вас спостерігаються симптоми, важливо про це поговорити з
батьками. «Майте на увазі, що захворювання, спричинені інфекцією COVID-19, як правило,
протікають легко, особливо у дітей та молодих людей», – каже докторка Дамур. Також важливо
пам’ятати, що багато симптомів COVID-19 можна лікувати. Вона рекомендує, щоб ви
повідомили вашим батькам або дорослим, яким ви довіряєте, якщо ви почуваєтесь погано або
переживаєте через вірус. Вони зможуть вам допомогти.
І пам’ятайте: «Є багато ефективних речей, які ми можемо зробити, щоб уберегти себе та інших
людей і відчути, що ми краще контролюємо своє життя: часто мити руки, не чіпати обличчя
руками та підтримувати дистанцію з іншими людьми».
2. Подумайте над тим, що може вас відволікти
«Психологи знають, що коли ми постійно перебуваємо в стресі або складних умовах, дуже
корисно розділити проблему на дві складові: речі, з якими я можу щось зробити, та ті, з якими я
нічого не можу робити», – говорить докторка Дамур.
Зараз дуже багато речей входять до другої категорії, і це нормально, але одна річ, яка може
допомогти нам впоратися з цим – думати про інші заняття, які можуть нас відволікти. Докторка
Дамур пропонує робити домашні завдання, переглядати улюблені фільми або лягати на ліжко з
цікавою книжкою. Це дозволить відчути полегшення та збалансувати свій емоційний стан.
3. Знайдіть нові способи підтримувати зв’язок з друзями
Якщо ви хочете проводити час з друзями, коли ви підтримуєте дистанцію з іншими людьми,
прекрасним способом зробити це є соціальні медіа. Будьте креативними: приєднуйтесь до
челенджу Tik-Tok під назвою #safehands. «Я ніколи не недооцінюю креативність підлітків, –
каже докторка Дамур, – Я переконана, що вони знайдуть способи зв’язатись один з одним в
Інтернеті – нові способи, які вони не використовували раніше».
«Але необмежений доступ до ґаджетів і соціальних медіа – це не дуже хороша ідея. Це не
здорово, це проти здорового глузду, це може посилити вашу тривогу», – застерігає докторка
Дамур, рекомендуючи підліткам спільно з батьками складати графік користування ґаджетами.
4. Зосередьтеся на собі
Ви хотіли навчитися робити щось нове, почати читати нову книгу чи навчитись грати на
музичному інструменті? Зараз саме час зробити це. Зосередження уваги на собі та пошук
способів провести час, який у вас з’явився – це продуктивний спосіб піклуватися про ваш
психічний стан. «Я склала список усіх книг, які я хочу прочитати, і тих речей, які я мала намір
зробити», – ділиться докторка Дамур.
«Якщо виникає відчуття болю, найкращий вихід – це просто прожити це».
5. Проживайте свої емоції
Неможливість зустрічатися з друзями, займатися своїми хобі чи ходити на спортивні заходи
неймовірно розчаровує. «Це масштабні потрясіння. Вони справді засмучують, і підлітки також
від цього страждають», – говорить докторка Дамур. Який найкращий спосіб впоратися з цим
розчаруванням? Дозвольте собі відчути цю емоцію. «Якщо виникає відчуття болю, єдиний
вихід – це просто прожити це. Дозвольте собі відчувати сум. Якщо ви це зможете, ви почнете
почуватися краще набагато швидше».
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Різні люди по-різному проживають свої емоції. «Деякі діти починають займатися творчістю,
інші хочуть поговорити зі своїми друзями, спільно пережити смуток, щоб це дозволимо їм
відчути зв’язок між собою в той момент, коли вони не можуть бути разом особисто. Деякі діти
можуть захотіти пошукати способи доставляти продукти харчування до благодійних
організацій, які розповсюджують їжу», – говорить докторка Дамур. Важливо, щоб ви робили те,
що вам здається правильним.
6. Будьте добрими до себе та інших
Деякі підлітки стикаються із булінгом та знущаннями в школі через коронавірус. «Найкращий
спосіб подолати будь-який вид булінгу – залучити свідків», – каже докторка Дамур, – «Не слід
очікувати, що діти та підлітки, які страждають від булінгу, самі почнуть протидіяти агресорам.
Скоріше, ми маємо заохочувати їх звертатися до друзів чи дорослих за допомогою та
підтримкою».
Якщо ви стаєте свідком булінгу над вашим другом чи подругою, зверніться до них і спробуйте
запропонувати підтримку. Якщо нічого не робити, людина буде відчувати, що всі проти неї або
всім байдуже до її проблеми. Ваші слова підтримки можуть змінити ситуацію.
І пам’ятайте: зараз нам як ніколи потрібно думати про те, що ми говоримо – зокрема, чи може
це зашкодити іншим.
Вправи, які допоможуть вийти зі стану стресу
Швидка допомога у стані стресу:
● не приймайте жодних поспішних рішень;
● порахуйте до 10;
● займіться своїм диханням – глибокий вдих – видих протягом 8-10 хвилин з поступовим
уповільненням темпу дихання.
І. Дихальні вправи
Дихання по квадрату
Мета: швидке зняття емоційно-м’язових наслідків стресу.
Інструкція. Зробити вдих, рахуючи від 1 до 4, затримати дихання на 1-4, потім зробити видих
на 1-4, знову затримати дихання на 1-4. Подихайте так не менше 3-4 циклів, при потребі до 10
циклів. Тіло поступово звільняється від затисків, емоційний стан врівноважується.
Дихальна техніка «Випусти пар»
Мета: стабілізація емоційного стану, регулювання/зниження інтенсивності емоцій негативного
забарвлення.
Інструкція. Уявіть, що ви – закипаючий чайник. Зробіть глибокий вдих ротом, надуйте щоки.
Подихайте короткими ривками через ніс (до 5 коротких видихів) «пар». Повторіть вправу 3-5
разів.
ІІ. Вправи, які допоможуть відволіктися, переключитись
✔
Пустіть прохолодну або теплу воду собі на руки. Бажано, щоб вода стікала по руках від
ліктів донизу;
✔
Умийтеся холодною або прохолодною водою;
✔
Помийте руки з милом;
✔
Візміться руками за крісло/стілець, на якому ви сидите, настільки міцно, наскільки
зможете. Коли відчуєте болісну напругу в руках, різко послабте їх;
✔
Стисніть кулаки настільки міцно, наскільки зможете. Тримайте 5-6 секунд, потім різко
розіжміть і розслабте пальці. Повторіть вправу до 10 разів;
✔
Втисніть п’яти в підлогу, буквально «заземливши» їх. Зверніть увагу на напруження,
зосереджене у ваших п’ятах, коли ви це робите. Через 5-6 секунд розслабте ноги. Повторіть
вправу до 10 разів;
✔
Пострибайте вгору-вниз;
✔
Зверніть увагу на ваше тіло: вага вашого тіла на стільці; поворушіть великими пальцями
на ногах; відчуйте стілець/крісло на якому ви сидите – де і як він тисне на ваше тіло….;
✔
Потягніться. Покрутіть головою. Випростуйте пальці на руках і ногах;
✔
Пройдіться повільно; концентруйтеся на кожному кроці, кажучи «ліва» або «права» ;
✔
З’їжте щось, детально описуючи самому (самій) собі смаки;
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✔
Торкайтеся різних предметів навколо: ручки, ключі, ваш одяг, стіни тощо.
Концентруйтеся на різниці відчуттів при дотику до цих предметів.
ІІІ. Психо-м’язові вправи
«Гора з плечей»
Необхідний час: 3 с.
Інструкція. Виконується стоячи, можна на ходу. Максимально різко підняти плечі, широко
розвести їх назад і опустити. Повторити не менше 6 разів. Такою повинна бути постійно ваша
постава. Зменшиться напруга і підвищиться ваша впевненість у собі.
«Долоні»
Інструкція. Тріть долоні одну об іншу, поки не з’явиться тепло. Це енергія сили. Далі
«вмийтеся» долонями, посмикайте пальцями мочки вух, потріть вуха. Відразу відчуєте приплив
сил.
6. Що діти та молодь мають знати про COVID-19?
До уваги ведучого/ведучої!
Оберіть з нижченаведеного матеріалу актуальну інформацію для учасників онлайн
заняття
Інформаційне повідомлення ведучого(-ої).
«Що таке адаптивний карантин?»
До уваги ведучого/ведучої!
Актуальну інформацію про умови адаптивного карантину для проведення онлайн занять
використовуйте з сайтів Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства освіти і науки України
Адаптивний карантин – це про запровадження заходів обмеження залежно від поширення
вірусу. Такі заходи мають підлаштуватись під конкретні цілі та не завдати шкоди економіці
більше, ніж необхідно для збереження людських життів.
Впровадження адаптивного карантину передбачає декілька умов:
- активне тестування та ізоляція випадків,
- медичне забезпечення і готовність системи гнучко реагувати на зміни,
- співпраця населення.
Регіони позначатимуть зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки
поширення Covid-19, залежно від епідемічної ситуації. Маркуватиме регіони автоматизоване
програмне забезпечення на основі алгоритмів і даних. Національна комісія ТЕБ та НС
затверджуватиме дані.
Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої «Що діти мають знати про COVID-19?»20
●
Що таке «новий» коронавірус?
Новий коронавірус (CoV) – це новий штам коронавірусу.
COVID-19 – це новий вірус, пов’язаний із тим же сімейством вірусів, що і гостра респіраторна
вірусна інфекція (ГРВІ) та деякі типи звичайної застуди.
●
Як поширюється COVID-19?
Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, зокрема, через кашель і чхання, а також
торкання поверхонь, забруднених вірусом. COVID-19 може жити на поверхнях протягом
декількох годин, але прості дезінфікуючі засоби можуть його вбити.
● Які симптоми коронавірусу?
Симптоми можуть включати підвищення температури, кашель і задишку. У більш важких
випадках інфекція може викликати пневмонію або утруднення дихання. Ці симптоми схожі на

20

https://www.unicef.org/ukraine/coronavirus
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грип або звичайну застуду, які зустрічаються набагато частіше, ніж COVID-19. Ось чому для
підтвердження інфікування людини COVID-19 необхідно провести тестування.
●
Як я можу уникнути ризику зараження?
Ось перелік запобіжних заходів, яких ви та ваша сім’я можете вжити, щоб уникнути зараження:
• Один з найкращих способів уберегтися від коронавірусу та інших захворювань – це
просто регулярно мити руки.
• Дотримуйтесь кашльового етикету (прикривайте рота та носа під час кашлю чи чхання
зігнутим ліктем або серветкою, а потім викидайте серветку у смітник, що закривається
кришкою).
• Не торкайтеся обличчя руками (ніс, рот, очі)
• Практикуйте соціальне дистанціювання: уникайте потискувати руки, обійматися чи
цілувати людей, ділитися їжею, посудом, чашками та рушниками.
• Уникайте тісного контакту з усіма, хто має симптоми застуди або грипу.
• Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас або члена вашої родини спостерігається
температура, кашель або ускладнене дихання.
• Дезинфікуйте поверхні, на які міг потрапити вірус.
Інформаційне повідомлення ведучого/ведучої «Про інформаційну гігієну під час пандемії
коронавірусу»21.
Відповідальність за поширення лежить на кожному і кожній з нас. Як за поширення вірусу,
так і за поширення фейків.
Може здатися, що в 2020 році важко знайти людей, які б скептично ставилися до правил
особистої гігієни. І це дійсно так, адже в умовах спалаху пандемії всі ми ще частіше стали
ретельно мити руки, слідкувати, що можемо принести до рота.
Тому тут, друже і подружко, йтиметься не про особисту, а про інформаційну гігієну.
Недотримання її так само призводить до серйозних наслідків.
1. Корисно мати вимиті руки, а не промиті мізки.
Пам’ятай, що ми чутливі до інформаційних маніпуляцій. Саме це змушує нас боятися,
панікувати чи стресувати. Не дозволяй вивести себе з рівноваги: спілкуйся з рідними на
відсторонені теми, дозволяй собі чесно розпізнавати власні емоції. А якщо потребуєш
психологічної підтримки чи просто розмови рівний-рівному – напиши консультантам
з Teenergizer.
2. Щодня на руках з’являється тисячі мікробів, а в Інтернеті тисячі повідомлень про
коронавірус.
Не всі мікроби і віруси наносять шкоду нашому організму, проте є такі, через які
життєдіяльність 184 країн світу набуває іншого темпу. Просто помивши руки, ми здатні
уберегти себе і інших від частини мікробів. Те ж і з інформацією. Фільтруй. Інформація
поширюється ще швидше за вірус, і вона також може нашкодити. Аби краще налаштувати свій
внутрішній інформаційний фільтр, гайда на курс від VoxUkraine. Тим паче карантин – і не
кажи, що у тебе немає часу. Лінк на курс.
3. Під час карантину не виходити з дому, але виходити із зони комфорту.
Справа в тому, що так вже ми влаштовані – нам здається правдою те, що давно нам знайоме і
близьке. І по закону здорового глузду ми можемо навіть не замислюватися, що живемо в
інформаційній бульбашці. А ще глибше нас туди засаджують алгоритми соціальних мереж і
медіа. Виходь із цієї зони тотального комфорту – читай ЗМІ з полярними точками зору, погугли
зайвий раз, додай у закладки різні медіа, які будеш порівнювати. Це дозволить ТОБІ
контролювати інформацію, а не навпаки.
4. Сильний імунітет допоможе у боротьбі як з вірусом, так і з фейками.
Здорове харчування, спорт і сон – те, що зміцнює наш організм перед зустріччю із збудником.
У інформаційному середовищі збудників не менше. Ти маєш знати їх, аби впоратися,
зустрівшись віч-на-віч. Активізуй свій потужний інформаційний імунітет, коли натрапиш на:
Авторка блогу: Карина Людоговська, соціологиня проєкту U-Report Ukraine, студентка КНУ імені Тараса
Шевченка. Займається популяризацією молодіжної активності й участі в прийнятті рішень. Режим доступу:
https://www.unicef.org/ukraine
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гучні та «сенсаційні» заголовки
сильно емоційно-забарвлені слова
стовідсоткову впевненість у твердженні
надміру особистих думок автора новини
«рерайт» або переказ історії без першоджерела
Саме ці індикатори мають пробудити в тобі внутрішнього антифейкера. Вони мають
сигналізувати тобі, що ця новина є сумнівною, а отже її не можна приймати.
Раптом всі аргументи вище тебе не переконали, то ось вишенька на торті свята інформаційної
гігієни.
5. Вся справа у відповідальності.
Дійсно, всі можуть обманювати, дезінформувати чи просто помилятися. Але офіційні джерела,
тому й надійні – бо вони несуть відповідальність за свої слова. За заявою стоїть державна
структура, чи конкретний редактор, врешті – просто реальний автор статті вже несе за неї
відповідальність. І якщо виявиться, що «все було не так» і «всі обманювали» тобі хоча б буде
кого звинуватити. Це дуже чорна порада і крайній аргумент, але можливо хоч він переконає
скептиків перейти на сторону медіаграмотності. Коли ти поширюєш сенсаційне відео з каналу
під умовною назвою «Kristisha007», то у разі брехні ти гадки не матимеш, хто цей фантом і
нестимеш відповідальність за поширення цього фейку саме ТИ.
Відповідальність за поширення лежить на кожному і кожній з нас. Як за поширення
вірусу, так і за поширення фейків.
Поділіться своїм лайфхаком інформаційної гігієни, доповнимо цей список разом!
●
●
●
●
●

7. Як і кому діти та молодь можуть допомогти в умовах карантину?22
До уваги ведучого/ведучої!
Запропонуйте учасникам навести приклади участі дітей та молоді в наданні допомоги
громаді в умовах карантину.
Також приклад історій можна подивитись на сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
https://uni.cf/31yNjU4
Інформаційне повідомлення ведучого(-ої).
«Чому ваша допомога має значення?»
У всьому світі люди вживають необхідних заходів для захисту себе та їхніх родин від нової
коронавірусної хвороби (COVID-19) для підтримки їхніх громад та запобігають поширенню
спалаху.
На жаль, поки багато людей діляться інформацією про вірус та як захиститись від нього, не все
є правдивою інформацією. Дезінформація та відсутність інформація під час кризи здоров’я
може поширювати пандемію, страх та в результаті люди не захищаються або роблять речі, які
можуть завдати шкоди собі та іншим.
Багато з вас, напевно, вже вживають заходів для запобігання поширення COVID-19.
Нижче перелік дій, які може зробити кожен/кожна з вас, щоб подолати пандемію та сприяти
підтримці і духу громади.
Крок 1. Протестуйте свої знання.
Правда чи міф: наскільки добре ви знаєте про коронавірусне захворювання (COVID-19)?23
Крок 2.Виходьте в прямі ефіри в соціальних мережах і показуйте як правильно мити руки або
говоріть про важливість зараз дотримуватися фізичної дистанції. Але будьте впевнені, що ви
ділитеся на 100% достовірною та коректною інформацією! Ви також можете прийняти участь у
челенджах, які проходять як на регіональному так і на національному рівнях, з метою сприяння
безпеці та здоров’ю навколо COVID-19 або підвищити настрій людей.
Крок 3. Проведіть урок! Якщо ви маєте навички або хобі, які безпечно можете демонструвати
вдома (танці, кулінарія, поезія, фітнес, мистецтво) ви можете ділитися ними зі своїми друзями.
Крок 4. Втручайтеся! Коли ви чуєте, або бачите що хтось ділиться дезінформацією з вашою
родиною, або вашими друзями. Зверніться до них у приватних повідомленнях, не звинувачуйте,
а розкажіть де можна перевірити ту чи іншу інформацію з достовірних джерел.
22
23

Toolkit to spread awareness and take action on COVID-19
Режим доступу: http://surl.li/btjs
28

Крок 5. Поговоріть зі своєю родиною та друзями!Переконайтеся, що вони знають про
важливість миття рук та дотримання гігієни, фізичне дистанціювання та де знайти достовірну
інформацію. Особливо розкажіть про умови карантину та про те, як захиститись від вірусу
своїм дідусям та бабусям, які можливо не мають доступу до надійних джерел інформації.
Крок 6. Допоможіть з навчанням або іграми. З’ясуйте, чи можете ви допомогти молодшим
братам/сестрам або іншим членам родини з навчанням, або іграми.
Крок 7. Друзі по навчанню. Якщо ваша школа чи університет зачинений, об’єднайтеся
віртуально з другом або групою друзів, щоб разом вчитися чи допомагати одне одному з
навчальним матеріалом.
Крок 8. Дух спільноти. Організуйте віддалену чи віртуальну діяльність з вашими друзями,
родиною, сусідами, щоб проявити солідарність та підтримку у цей складний час. У деяких
країнах люди організовували співи або гру на музичних інструментах з їхніми сусідами,
залишаючись при цьому вдома, і не наражаючи на небезпеку інших.
Крок 9. Потреби громади. Можливо, ви вже є частиною громади. Якщо так, то ви знаєте які
потреби є у громади і що їх зараз турбує. Ви можете використовувати соціальні мережі або
дошки оголошень, або навіть телефонувати людям, які наразі є найбільш вразливою категорією
і складати списки їх потреб. Потім передати ці списки лідерам громад, які можуть допомогти.
Якщо ви ще не є частиною існуючої групи спільноти, дізнайтеся які групи вже займаються
подібною діяльністю і як до них доєднатися. І не забувайте про власну безпеку та уникайте
тісного контакту з іншими людьми.
8. Підведення підсумків. Зворотний зв’язок. Питання та відповіді.
До уваги ведучого/ведучої!
У кінці тренінгу підведіть підсумок обговорених питань і зробіть висновки. Виділіть час
на запитання слухачів, які з’являлися у вас у ході онлайн заходу.
Для отримання зворотного зв’язку користуйтеся Інтерактивною дошкою Zoom (див.
рекомендації).
Подякуйте учасникам та учасницям за участь в заході!
Корисні посилання:
1. Навчально-методичний посібник «Запобігання та протидія проявам насильства:
діяльність закладів освіти» –
https://ukraine.learningpassport.unicef.org/learner#/course/38/item/235
https://bit.ly/3sfR6R9
2. Серія ліфлетів «Як вберегти дитину від насильства?»– https://cutt.ly/lyPXMPe
3. Як
подолати
стрес
та
попередити
емоційне
вигоряння
–
https://www.unicef.org/ukraine/media/5421/file/managing_stress_ua.pdf
4. Як гармонійно та екологічно виховувати дитину - https://bit.ly/3gGVmm5
5. Як допомогти дитині яка перебуває в стресі – https://bit.ly/2YEpNCV
6. Сайт Міністерства освіти та науки України – https://mon.gov.ua/ua
7. Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації.
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf
8. Сайт Міністерства охорони здоров’я України – https://moz.gov.ua/
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