
Профілактика та 

запобігання 

жорстокому 

поводженню з 

дітьми



Нормативно-правове забезпечення 

захисту дітей від насильства 
- Загальна декларація прав людини (10.12.1948);

- Декларація прав дитини (20.11.1959);

- Конвенція про права дитини (20.11.1989);

- Закон України "Про охорону дитинства" ";

- Закон України "Про освіту «;

- Закон України "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю”;

- Кримінальний кодекс України;

- Закон України "Про попередження насильства в сім’ї”;

- Сімейний кодекс України;

- Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 

вчинення.



будь-які форми фізичного, 

психологічного, 

сексуального або 

економічного насильства над 

дитиною в сім’ї або поза 

нею.



Фізичне насильство 

над дитиною -

дії із застосуванням фізичної сили стосовно дитини, 

направлені на спричинення їй фізичного страждання, 

що заборонені законом. Фізичне насильство в сім’ї 

передбачає умисне наненсення одним членом іншому 

побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести до 

смерті, порушення фізичного або психічного здоров’я, 

посягання на його честь і гідність.

протиправне посягання однієї особи на статеву 

недоторканість іншої, дії сексуального характеру 

стосовно дитини, що проявляються як згвалтування, 

сексуальні домагання, непристойні пропозиції, будь-

які образливі дії сексуального характеру.

вплив однієї особи (групи осіб) на психіку дитини, з 

використанням словесних образ, погроз, 

переслідування, залякування, критика, маніпуляції, 

що може призвести до виникнення у дитини 

пригніченого або хронічного тривожного стану, 

затримки чи відставання психоемоційного, 

когнітивного, соціального та фізичного розвитку.

Сексуальне 

насильство або 

розбещення

Психологічне                                                            

насильство



Одним із важливих 

завдань є соціально-

педагогічна прфілактика

насильства та протидія 

булінгу



Булінг (від англ. Bully 

– хуліган, задирака, 

насильник) –

визначається як 

утиск, дискримінація, 

цькування.

Психологічний булінг
- прізвиська, образи, 

поширення 
образливих чуток, 

ізоляція, ігнорування, 
погрози, жарти, 

маніпуляції, шантаж.  

Економічний булінг –
крадіжки, 

пошкодження чи 
знищення одягу та 
інших особистих 

речей жертви, 
вимагання грошей.

Фізичний булінг –
штовхання, підніжки, 

зачіпання, бійки, 
стусани, ляпаси, 

«сканування» тіла, 
нанесення тілесних 

ушкоджень.

Сексуальний булінг -
принизливі погляди, 

жести, образливі 
рухи тіла 

сексуального 
характеру, зйомки у 

переодягальнях, 
сексуальні погрози, 

брутальні жарти.



Переслідувач

Соціальна структура булінгу

Свідки

Жертва



Кібербулінг – приниження за 

допомогою мобільних 

телефонів, Іетернету.



Жорстоке поводження учнів щодо учнів 

виявляється в такому:

образливих прізвиськах; насміханні над виглядом, 

видом діяльності, поведінкою дітей, які вирізняються

серед однолітків; примушуванні до негативних дій

(доведи, що не боїшся вчителя, що ти не гірше за інших, -

палиш, вживаєш наркотики, дорослий, займаєшся сексом 

тощо), бойкоті, ігноруванні; битті («темна»); відбиранні у 

слабших дорогих речей, грошей, їжі; погрозах, 

приниженнях; примусу до «служіння» сильному – нести 

портфель, бути на підхваті, чергувати тощо; зґвалтуванні, 

цькуванні.



Жорстоке поводження батьків щодо дітей

Погане поводження з дитиною може носити фізичний, 

емоційний або сексуальний характер. Фізична

жорстокість представляє собою фізичне насильство

будь-якого виду. Емоційна жорстокість включає в себе 

відштовхування дитини батьками, осуд, загрози

насильства, терор або постійну критику дитини. До 

сексуальної жорстокості відносяться приставання до

дитини, згвалтування або кровозмішення.

До позбавлення фізичного характеру, яким піддається

дитина, відносяться його повна занедбаність або

відсутність правильного харчування, необхідного одягу, 

захисту, навчання, медичного забезпечення та догляду за 

ним. До позбавлення емоційного характеру відносяться

недолік або відсутність любові і прихильності до дитини

або недостатнє заохочення його дій.



Жорстоке поводження з учнями в навчальному 

закладі з боку викладачів виявляється у 

наступному: 

приниженнях, нагадуванні при колективі про недоліки 

дитини, особливості сім'ї, сімейні події, про які викладачу 

стало відомо; непосильній праці; ігноруванні фізичних 

потреб учня (заборона піти до туалету); існуванні 

«любимчиків»; підвищеному тоні, крику, необґрунтованих, 

неадекватних оцінках; суворій дисципліні, яка тримається 

на страху, а не на інтересі до навчання; авторитаризмі, 

вимогах без пояснень; недоцільних вимогах до 

зовнішнього вигляду дитини (зачіски, форми) і 

застосуванні дій щодо його покращення – підстригання 

власноруч, зняття прикрас, відбір мобільних телефонів 

тощо; розбещенні; обговорення проблем дитини та її сім'ї 

у колективі, серед батьків, що травмує психіку, погіршує 

моральний стан дитини.



Основними напрямками та завданнями 

роботи з учнями та батьками є:

виявлення дітей, які
потребують соціально-

педагогічної та/або
психологічної допомоги

приділення особливої
уваги роботі з учнями із

вразливих сімей або
сімей, що перебувають у 

складних життєвих
обставинах

протидія булінгу (цькуванню, 
переслідуванню тих, хто має
відмінності від домінантної

групи, в тому числі й у 
зв’язку із розбіжністю в 

поглядах та переконаннях);

сприяння адаптації дітей-
переселенців в нових 

умовах

створення сприятливого
соціально-психологічного
клімату, атмосфери уваги, 

співчуття і співпраці в 
колективах, зокрема, й у 
навчальному закладі в 

цілому



➢ Проводиться місячник здорового способу життя;

➢ Ведеться облік учнів пільгових категорій, поновлюються списки учнів даних

категорій;

➢ Налагоджене своєчасне виявлення та чіткий облік дітей з багатодітних та

малозабезпечених сімей, сімей одиноких матерів, дітей, схильних до

правопорушень, дітей-сиріт та дітей з прийомних сімей;

➢ Соціальне інспектування сімей;

➢ Перегляд та обговорення відеофільмів;

➢ Години спілкування, бесіди, акції, проведення круглих столів, консультацій;

➢ Профілактичні та розвивальні заняття із учнями з девіантною поведінкою.

➢ Відпрацьований механізм співпраці між училищем і міським та районним

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міською та районною

службами у справах дітей, сектором ювенальної превенції Дубенського ВП

ГУНП в Рівненській області;

➢ Участь у проведенні Тижня правових знань;

➢ Обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів соціально

вразливих категорій;

➢ Виступи на батьківських зборах та педагогічних радах.

Робота соціального педагога щодо профілактики 

жорстокого поводження з дітьми в ДНЗ «Дубенське

ВХПТУ»:



Анкета для учнів 

“Насильство та його прояви”



1. Чи вважаєш ти актуальною проблему насильства серед молоді:

А.  так;

Б.  ні;

В.  Важко відповісти



3. Чи стикався(лася) ти з такими формами насильства у своїй сім'ї:

А.  психологічне насильство (крики, обзивання, скандали, нецензурні 

вислови);

Б. фізичне насильство (ляпаси, побиття);

В. несправедливе покарання батьками?



4. Чи траплялися тобі такі форми насильства від учителів у школі: 

А. моральне насильство (крик, обзивання, приниження, навішування 

ярликів);

Б. фізичне покарання (ляпас, побиття)?



5. Ти хоч раз у житті зазнавав(ла):

А.  морального приниження (обзивання);

Б.  фізичної кривди (ляпаси, побиття);

В.  нападу групи (бійка);

Г.  пограбування (відібрали гроші, речі, мобільний телефон);

Г-. сексуальної загрози (роздягали, торкалися, обіймали без твоєї згоди);

Д.  зґвалтування?
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6. Твоя реакція на насилля у школі (якщо ти став свідком):

А.  втручатимусь, захищатиму;

Б. викличу міліцію;

В. звернуся до вчителів;

Г. не зверну уваги;

Г-.  розгублюся, злякаюся.



7. Які форми насильства переважають у нашій школі?

А. Побиття учнів іншими учнями;

Б. словесні образи (вживання нецензурної лайки, прикрих прізвиськ);

В. копняки;

Г.  псування речей;

Г-.  відбирання грошей, речей;

Д.  неприємні дотики до тіла;

Ж.  бойкот (ніхто з тобою не розмовляє)
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8. Чи зазнавав(ла) ти коли-небудь насильства від:

А.  однолітків;

Б.  старших учнів у школі;

В.  учителів;

Г.  батьків?



9. Кому ти розповідав (ла) про насильство, якщо таке трапилось?

А.  Батькам;

Б.  психологу/ соціальному педагогові

В.  класному керівнику;

Г.  іншому вчителю;

Г-. другові (подрузі);

Д.  міліції;

Ж. нікому.
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10. До кого і куди можна звернутися у випадку насильства над тобою?

А.  До батьків;

Б. до вчителів;

В. до міліції,

Г.  до психолога/ соціального педагога;

Г-.  до друзів.



Дякую

за увагу !


