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Керівникам органів управління 
освітою, ПТНЗ, інтернатних 
навчальних закладів

Про запобігання проявам 
різних форм насилля та агресії 
педагогів до дітей та учнівської 
молоді

Протягом І семестру 2016-2017 навчального року у навчальних закладах 
області почастішали випадки, у тому числі публічні, проявів агресії та 
психологічного насильства, яке проявляють педагогічні працівники до учнів. 
Різко зросла кількість звернень батьківської громадськості щодо порушень прав 
та свобод дітей як з боку педагогів, так і з боку учнів.

Особливо турбує неналежне реагування або й взагалі ігнорування таких 
випадків адміністраціями навчальних закладів та органів управління освітою.

Відповідно до статті 14 Закону України „Про освіту“ управління 
навчальними закладами, що є комунальною власністю, та контроль за їх 
діяльністю здійснюється місцевими органами управління освітою. Однак 
ситуація, яка склалася в області, свідчить про недостатнє усвідомлення 
керівниками органів управління освітою відповідальності за порушення 
чинного законодавства у частині захисту прав дітей, а також низький рівень 
контролю за навчально-виховним процесом у навчальних закладах, у'

Відповідно до статті 51 Закону України „Про освіту“ вихованці, учні 
мають гарантоване державою право на захист від будь-яких форм експлуатації, 
фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, 
які порушують права або принижують їх честь і гідність. У той же час, 
відповідно до статті 56 Закону України „Про освіту“, педагогічні працівники 
зобов’язані дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
дитини, учня; захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або 
психологічного насильства.

Враховуючи лист КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ від 20.12.2016 
№ 495/01-17 „Про запобігання агресії з боку педагогічних працівників щодо
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дітей, учнівської та студентської молоді“, просимо провести належну роботу з 
керівниками та педагогічними працівниками навчальних закладів щодо 
недопущення випадків будь-яких форм насилля в учнівському середовищі, 
особливо з боку педагогічних працівників, відповідальності за порушення 
чинного законодавства щодо забезпечення захисту прав та свобод дітей та 
учнівської молоді. Для цього провести низку семінарів-практикумів, 
тренінгових занять для педагогічних працівників усіх ланок, де розглянути та 
опрацювати шляхи попередження конфліктних ситуацій, запобігання 
жорстокого поводження з дітьми, різних видів насильства в учнівському 
середовищі, проблему педагогічного вигорання, а також юридичні питання 
відповідальності за порушення прав та свобод дітей.

Крім цього, вкотре наголошуємо про необхідність забезпечення 
навчальних закладів кваліфікованими спеціалістами психологічної служби 
відповідно до нормативів чисельності, передбачених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703, які мають відігравати ключову 
роль у формуванні сприятливого психологічного мікроклімату у колективі 
навчального закладу.
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