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                                       КНИГИ 

 

1. Збірник міжнародних та нормативно-

правових актів України з питань соціально-

правового захисту дітей. Ч. 1 / М-во юстиції 

України ; редкол. С. Р. Станік [та ін.]. – 2-е 

вид., допов. – К. : Логос, 2001. – 596 с.  

 

    До збірника включені нормативно-правові 

акти, що регулюють питання соціально-

правового захисту дітей. 

    Збірник розрахований на працівників закладів 

освіти, культури, медицини та вчених, 

викладачів, аспірантів і студентів навчальних 

закладів, а також широке коло громадян, які 

цікавляться проблемами соціально-правового 

захисту дітей. 

 

 

 

2. Збірник нормативно-правових актів у 

сфері захисту прав дітей / [упоряд.                       

І. К. Туркевич та ін.] ; Держ. ком. України у 

справах сім’ї та молоді ; Представництво 

Дит. Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ; 

Акад. адвокатури України ; Інформ.-метод. 

центр «Дебати» ;  Жін. Консорціум України. – 

К. : Дит. Фонд ООН «ЮНІСЕФ», 2002. – 318 

с.  

 

    До збірника включені нормативно-правові 

акти (станом на 20 жовтня 2002 року), що 

регулюють питання щодо прав дітей і їх батьків 

чи осіб, які їх замінюють. 

   Підготовлено та видано в рамках програми 

ЮНІСЕФ «Суспільство на захист прав дитини». 
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3. Соціально-психологічна реабілітація 

дітей, вилучених із ситуацій торгівлі дітьми 

та інших найгірших форм дитячої праці : 

узагальнення  досвіду  орг. Центр.  та  Схід. 

Європи / М-во освіти і науки України, Акад. 

пед. наук України ; Укр. наук.-метод. центр 

практ. психології і соц. роботи ; Міжнар. 

орг. праці ; ОБСЄ. – К. : МОП-ІПЕК, 2008. – 

118 с.  – Відомості доступні також з Інтернету:   

https://www.osce.org/files/f/documents/e/5/7590

7.pdf. 

 

 

 

Цей посібник створено у рамках виконання проєкту технічної допомоги 

Міжнародної організації праці, спрямованого на запобігання та ліквідацію 

торгівлі дітьми з метою трудової та сексуальної експлуатації в країнах 

Центральної та Східної Європи (МОП-ІПЕК) за підтримки Державного 

департаменту праці США. Переклад та публікацію цього видання українською 

мовою зроблено за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у рамках 

підписаного меморандуму про співпрацю з Міжнародною організацією праці – 

Міжнародною Програмою ліквідації дитячої праці (МОП-ІПЕК). Видання є 

прикладом співпраці між організаціями та експертами, які брали безпосередню 

участь у соціально-психологічній реабілітації дітей, вилучених із ситуацій 

торгівлі людьми та інших найгірших форм дитячої праці в Болгарії, Молдові, 

Румунії та Україні. 

Посібник покликаний сприяти кращому розумінню природи й сутності НФДП, 

а також методики психологічної реабілітації  дітей, вилучених з НФДП.  

Видання рекомендовано Науково-методичною радою Міністерства освіти і 

науки України у якості навчально-методичного посібника для психологів, 

соціальних педагогів та вихователів. 

 

 

 

https://www.osce.org/files/f/documents/e/5/75907.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/5/75907.pdf
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                СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ТА                   

                ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ 
 

                                                 ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ 

 

4. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей : Постанова Каб. Міністрів України від 10 лип. 2019 р. 

№603 // Уряд. кур'єр. – 2019. – №137. – 20 лип. – С. 8–10. – (Документи). –  

Відомості доступні також з Інтернету: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-

2019-%D0%BF#Text. 

5. Україна. Кабінет Міністрів. Про реалізацію експериментального проєкту 

щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини : Постанова 

Каб. Міністрів України від 10 лип. 2019 р. № 691 // Уряд. кур`єр. – 2019. –                               

№152. – 10 серп. – С. 7. – (Документи). –  Відомості доступні також з 

Інтернету: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-

proektu-shchodo-stvorennya-spriyatlivih-umov-dlya-t100719. 

6. Україна. Президент (2019 – ; В. О. Зеленський). Про деякі питання 

забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм 

виховання дітей : Указ Президента України від 30 верес . 2019 р. № 721/2019  

// Уряд. кур'єр. –  2019. – №188. – 2 жовтня. – С. 19. – (Документи). –  

Відомості доступні також з Інтернету: https://www.president.gov.ua/ 

documents/7212019-29821.                                 

 

                           

                                    СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 

 

7. Маєте трьох і більше дітей? Звертайтеся по допомогу // Уряд. кур'єр. – 

2019. – № 63. – 2 квіт. – С. 1. – (Соцполітика). – Відомості доступні також з 

Інтернету: https://ukurier.gov.ua/uk/news/mayete-troh-i-bilshe-ditej-zvertajtesya-

po-dopomog/.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2019-%D0%BF%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2019-%D0%BF%23Text
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-shchodo-stvorennya-spriyatlivih-umov-dlya-t100719
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-shchodo-stvorennya-spriyatlivih-umov-dlya-t100719
https://www.president.gov.ua/documents/7212019-29821
https://www.president.gov.ua/documents/7212019-29821
https://ukurier.gov.ua/uk/news/mayete-troh-i-bilshe-ditej-zvertajtesya-po-dopomog/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/mayete-troh-i-bilshe-ditej-zvertajtesya-po-dopomog/
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8. Мещан, І. Людям з особливими потребами держава гарантує захист / Ігор 

Мещан // Уряд.  кур`єр. – 2019. – №232.  – 3 груд. – C.  6–8.– (Запитайте в 

експерта). – Відомості доступні також з Інтернету: https://ukurier.gov.ua/uk/ 

articles/lyudyam-z-osoblivimi-potrebami-derzhava-garantuye-. 

    Продовження серії консультацій директора департаменту соціального захисту 

населення Київської облдержадміністрації. 

9. Мещан, І. Як держава захищає права дітей з інвалідністю / Ігор Мещан // 

Уряд. кур`єр. – 2019. –№230. – 29 лист. – С. 6–7.  – (Запитайте в експерта). – 

Відомості доступні також з Інтернету: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-

derzhava-zahishaye-prava-ditej-z-invalidnistyu. 

    Початок серії консультацій директора департаменту соціального захисту 

населення Київської облдержадміністрації . 

10. Простибоженко, О. Стягнення аліментів на дитину в судовому порядку / 

Олег Простибоженко //Уряд. кур'єр. – 2019.- №180. –  С.7 .  – (Запитайте  в 

експерта). – Відомості доступні також з Інтернету: https://ukurier.gov.ua/uk/ 

articles/styagnennya-alimentiv-na-ditinu-v-sudovomu-poryadk. 

    Відповіді адвоката, кандидата юридичних наук, голови Центру сімейно-

правових досліджень на поширені актуальні запитання читачів. 

11. Фенчак, Л. М. Превентивне виховне середовище школи як основа 

соціального захисту підростаючого покоління / Любов Михайлівна Фенчак, 

Тетяна Емілівна Шпеник // Науковий вісник Мукачівського державного 

університету: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка та психологія / Мукач. держ. ун-

т. – Мукачево : вид. МДУ, 2016. – Вип. 2 (4). – С. 108–111. – Відомості доступні 

також з Інтернету: https://pp-msu.com.ua/uk/article/preventivne-vikhovne-

seredovishche-shkoli-yak-osnova-sotsialnogo-zakhistu-pidrostayuchogo-

pokolinnya. 

    Стаття присвячена проблемі формування превентивного виховного середовища 

загальноосвітнього навчального закладу. Обґрунтовано зміст превентивного 

виховного середовища, в основі якого лежать завдання попередження негативних 

проявів у поведінці учня, збереження й зміцнення його здоров’я, надання 

педагогічної підтримки й допомоги у подоланні життєвих труднощів. У статті 

представлено технологію моделювання виховної системи з профілактики 

негативних проявів у поведінці молодших школярів. 

 

                                   

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/lyudyam-z-osoblivimi-potrebami-derzhava-garantuye-
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/lyudyam-z-osoblivimi-potrebami-derzhava-garantuye-
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-derzhava-zahishaye-prava-ditej-z-invalidnistyu
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-derzhava-zahishaye-prava-ditej-z-invalidnistyu
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/styagnennya-alimentiv-na-ditinu-v-sudovomu-poryadk
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/styagnennya-alimentiv-na-ditinu-v-sudovomu-poryadk
https://pp-msu.com.ua/uk/article/preventivne-vikhovne-seredovishche-shkoli-yak-osnova-sotsialnogo-zakhistu-pidrostayuchogo-pokolinnya
https://pp-msu.com.ua/uk/article/preventivne-vikhovne-seredovishche-shkoli-yak-osnova-sotsialnogo-zakhistu-pidrostayuchogo-pokolinnya
https://pp-msu.com.ua/uk/article/preventivne-vikhovne-seredovishche-shkoli-yak-osnova-sotsialnogo-zakhistu-pidrostayuchogo-pokolinnya
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                                         БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
12. Вовчук, С. Г.  Якщо ви стали заручниками: правила поведінки : пам’ятка 

для школярів щодо дій у надзвичайн. ситуаціях/ С. Г. Вовчук // Безпека 

життєдіяльн. – 2019. – №10. – С.27. - (Громадська безпека). 

13. Зейда, О. Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми! : 

пам’ятка для дітей / Олександр Зейда // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №4. – 

С. 31. – (Корисні поради). 

14. Правила безпечної поведінки дитини в довкіллі : пам’ятка / Навч.-метод. 

центр ЦЗ та БЖД Вінниц. обл. // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №3. – С. 34.– 

(Порадник батькам). 

15. Усик, С. «Особиста безпека вдома» : бесіда з дітьми / Світлана Усик,  

Лілія Богданович // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №6. – С. 28.– (Порадник 

батькам). 

16. Усик, С. Безпека на літніх канікулах / Світлана Усик, Лілія Богданович // 

Безпека життєдіяльн. – 2019. – №6. – С. 29–31.– (Абетка безпеки). 

17. Усик, С. Безпечна кухня для дитини: 5 порад / Світлана Усик,                    

Лілія Богданович // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №3. – С. 26.– (Порадник 

батькам). 

18. Усик, С. Безпечні атракціони – запорука безпеки дітей і спокою батьків / 

Світлана Усик, Лілія Богданович // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №7. –              

С. 24.– (Абетка безпеки).  

19. Як захистити дитину від викрадення або зникнення / Всеукр. громад. дит. 

рух «Школа безпеки» // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №9. – С. 27–28. – 

(Психологічна безпека). 

  

                                              КІБЕРБЕЗПЕКА ДІТЕЙ 

 

20. Брандес, О. Дитина за комп’ютером : практ. заняття для педагогів /  

Олеся Брандес // Психолог. – 2019. – №11(659). – С. 46–65. – (Psy-box). 



  7 
 

21. Васько, Н. Інтернет-залежність як вияв соціальної ізоляції / Неля Васько // 

Психолог. – 2019. – №11(659). – С. 40–45. – (Psy-box). 

    Розробка групового заняття з підлітками. 

22. Григор`єв, В. Л. Як боротися з пристрастю до гри? / В. Л. Григор`єв // 

Безпека життєдіяльн. – 2019. – №9. – С. 26. – (Психологічна безпека).  

23. Дудка, Т. М. Діти та Інтернет: можливості й загрози / Тетяна Миколаївна Дудка 

// Комп’ют. у шк. та сім’ї. – 2015. – №1. – С. 29–30. – (Проблеми безпеки в 

Інтернеті). 

24. Козлова, А. Від безпеки до небезпеки : інт. з начальником кіберполіції / 

Анна Козлова // Психолог. – 2019. – № 11(659). – С. 14–20. – (Psy-box). 

25. Павлюк, Н. Кібербулінг як форма агресії / Наталія Павлюк // Психолог. –  

2019. – № 11(659). – С. 22–33. – (Psy-box). 

26. Сергєй, І. Дитина онлайн: пам’ятка : від загроз до можливостей /              

Ірина Сергєй // Безпека життєдіяльн. – 2019. – №6. – С. 27.– (Порадник 

батькам). 

27. Ткаченко, Є. Селфіманія, або Обережно, ви у кадрі / Євгенія Ткаченко // 

Психолог. – 2019. – №11(659). – С. 34–39. – (Psy-box). ). – Відомості доступні 

також з Інтернету: https://osvitaua.com/2020/03/88658. 

 

https://osvitaua.com/2020/03/88658/

