
1. Алгоритм дій в ситуації  конфлікту 

Дії в ситуації конфлікту. 

Якщо ти або хтось із твого оточення опинилися в ситуації конфлікту, спробуй владнати його 

мирним шляхом самостійно,  звернись за допомогою до: 

- Шкільної Служби порозуміння або до медіатора/медіаторки 

- дорослого (це можуть бути батьки, вчитель/вчителька, старший брат/старша сестра) 

- до психолога, соціального педагога. 

2. Алгоритм дій в ситуації  насильства  

Агоритм дій дитини, яка 

страждає/постраждала/є 

загроза вчинення 

Алгоритм дій дитини яка 

скоїла 

Алгоритм дій дитини яка є 

свідком 

Якщо ти розумієш, що 

потрапив/ла в ситуацію 

насильства, або є загроза 

потрапляння, обов’язково 

звернись до: 

- до поліції за номером 

«102» 

- на Національну дитячу 

«гарячу лінію» за номером 

0-800-500-225 або 116 111 

(безкоштовно зі 

стаціонарного та 

мобільного, анонімно) 

- до дорослих, кому  ти 

довіряєш (це можуть 

бути батьки, 

вчитель/вчителька або 

спортивний 

тренер/тренерка, 

медіатор/медіаторка, 

старший брат/сестра, 

інший/інша 

родич/родичка) 

- до працівників закладу 

освіти,де ти навчаєшся 

- Центру соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді 

- дільничного офіцера 

поліції/дільничногої 

офіцерки поліції 

- шкільного/ої офіцера/ки 

поліції/шкільної офіцерки 

поліції 

- служби у справах дітей 

- працівників ювенальної 

превенції 

- працівників медичного 

закладу 

- громадських організацій, 

які працюють в сфері 

захисту прав та інтересів 

Якщо ти розумієш, що ти 

скоїв/ла насильницькі дії 

звернись : 

- До дорослих, кому  ти 

довіряєш  

- До працівників закладу 

освіти,де ти навчаєшся 

- до поліції; 

- Служби у справах дітей;  

- медичної установи; 

- Центру соціальних 

служб для сім’ї дітей та 

молоді 

- Інші 

 

Якщо ти побачив/ла ситуацію 

насильства повідом:  

- дорослих, кому  ти 

довіряєш 

- До працівників закладу 

освіти,де ти навчаєшся 

- До органів Національної 

поліції України  

- Громадських 

організацій, які 

працюють в сфері 

захисту прав дітей  

- Національну дитячу 

«гарячу» лінію 116 111 

та Національну гарячу 

лінію з попередження 

домашнього насильства 

за номером 116 123 

- Інші. 

 



дітей 

- Інші 

 

3. Алгоритм дій в ситуації  домашнього насильства 

Агоритм дій дитини, яка 

страждає/постраждала/є 

загроза вчинення/є свідком 

Алгоритм дій дитини яка 

скоїла 

Алгоритм дій дитини яка 

має інформацію про 

ситуацію домашнього 

насильства 

Якщо ти розумієш, що 

потрапив/ла( або є 

свідком) в ситуацію 

домашнього насильства, 

або є загроза потрапляння, 

обов’язково звернись до 

будь-кого з переліку: 

-  поліції за номером «102» 

- дорослих, кому  ти 

довіряєш (це можуть бути 

батьки, вчитель/вчителька 

або спортивний 

тренер/тренерка, 

медіатор/медіаторка, 

старший брат/сестра, 

інший/інша 

родич/родичка) 

-  працівників закладу 

освіти,де ти навчаєшся 

- Центру соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді 

- дільничного офіцера 

поліції/дільничногої 

офіцерки поліції 

- шкільного/ої офіцера/ки 

поліції/шкільної офіцерки 

поліції 

- служби у справах дітей 

- працівників ювенальної 

превенції 

- працівників медичного 

закладу 

- громадських організацій, 

які працюють в сфері 

захисту прав та інтересів 

дітей 

- Інші 

 

Якщо ти розумієш, що ти 

скоїв насильницькі дії по 

відношенню до когось із 

рідних, звернись  до будь-

кого з переліку: 

- дорослих, кому  ти 

довіряєш 

- на Національну дитячу 

«гарячу лінію» за 

номером 0-800-500-225 

або 116 111 

(безкоштовно зі 

стаціонарного та 

мобільного, анонімно) 

- працівників закладу 

освіти,де ти навчаєшся 

- Служби у справах дітей;  

- медичної установи; 

- Центру соціальних 

служб для сім’ї дітей та 

молоді 

- Громадських 

організацій, які 

працюють в сфері 

захисту прав та інтересів 

дітей 

- До Національної поліції 

- Інші. 

 

 

Якщо ти маєш інформацію 

про скоєння домашнього 

насильства, можеш 

звернутись до будь-кого з 

переліку: 

-  працівників закладу 

освіти,де ти навчаєшся 

-  органів Національної 

поліції України 

- Громадських організацій, 

які працюють в сфері 

захисту прав дітей 

- Національну дитячу 

«гарячу» лінію 116 111 та 

Національну гарячу лінію 

з попередження 

домашнього насильства за 

номером 116 123 

- Інші. 

 

 

4. Алгоритм дій в ситуації  булінгу 

Агоритм дій дитини, яка 

страждає/постраждала/є 

загроза вчинення 

Алгоритм дій дитини яка 

скоїла 

Алгоритм дій дитини яка є 

спостерігачем 

Якщо ти розумієш, що 

потрапив/ла в ситуацію 

булінгу, або є загроза 

Якщо ти розумієш, що ти 

вчинив/ла булінг звернись 

до: 

Обов’язково! Повідом 

директора закладу освіти, 

адміністрацію закладу освіти, 



потрапляння, обов’язково 

звернись до будь-кого з 

переліку: 

- будь-якого працівника 

закладу освіти,де ти 

навчаєшся 

- поліції за номером «102» 

- на Національну дитячу 

«гарячу лінію» за номером 

0-800-500-225 або 116 111 

(безкоштовно зі 

стаціонарного та 

мобільного, анонімно) 

- дорослих, кому  ти 

довіряєш  

- працівників ювенальної 

превенції 

- працівників медичного 

закладу 

- громадських організацій, 

які працюють в сфері 

захисту прав та інтересів 

дітей 

- Інші 

- будь-якого працівника 

закладу освіти,де ти 

навчаєшся 

- дорослих, кому  ти 

довіряєш  

- до поліції; 

- Служби у справах дітей;  

- медичної установи; 

- Центру соціальних 

служб для сім’ї дітей та 

молоді 

- на Національну дитячу 

«гарячу лінію» за номером 

0-800-500-225 або 116 111 

(безкоштовно зі 

стаціонарного та 

мобільного, анонімно) 

- Інші 

 

класного керівника, педагога, 

або будь-якого працівника 

закладу освіти,де ти 

навчаєшся 

Можеш повідомити: 

- дорослим, кому  ти 

довіряєш  

 

 

Відреагуй на ситуацію 

булінгу. 

Наприклад, ти можеш 

сказати: «Припиніть цю 

поведінку. Мені це не 

подобається, і це не смішно. 

Ми домовилися, що ми цього 

не будемо робити  тощо». 

 

 

 

 


