
Каталог дій, що розцінюються як 

насильство по відношенню до дітей 

(на основі аналізу міжнародних та 

державних нормативно-правових актів) 
 

Фізичне насильство: 

• побої 

• мордування  

• навмисне травмування  

• нанесення тілесних ушкоджень 

• порушення фізичного здоров’я 

• катування 

• недбале, брутальне і жорстоке, нелюдське 

поводження, що принижує гідність 

• фізичні покарання 

• зловживання 

• нехтування 

• експлуатація дитячої праці 

• непосильна праця 

• залучення до праці на виробництві зі шкідливими 

умовами  

• використання у жебрацтві 

• вилучення органів для трансплантації, 

насильницьке донорство (проведення дослідів) 

• вбивство 

Психологічне насильство 

• приниження гідності  

• словесні образи, образливі прізвиська 

• роздягання дитини перед іншими як спосіб 

покарання  

• висміювання недоліків дитини, особливостей сім'ї, 

сімейних подій 

• насміханні над виглядом, видом діяльності, 

поведінкою дітей, які вирізняються серед 

однолітків 

• ігнорування фізичних потреб дитини 

• крик 

• авторитаризм, вимоги без пояснень  

• примушування до негативних дій 

• погрози 

• цькування 

• переслідування 

• залякування 

• залучення до екстремістських релігійних 

психокультових угрупувань та течій 

• примушення до жебрацтва, бродяжництва 

• доведення дітей до самогубства  

• розголошення чи публікація будь-якої інформації 

про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без 

згоди законного представника 

Сексуальне насильство: 

• розбещення 

• зґвалтування 

• використання неповнолітніх у порнобізнесі 

(для створення та розповсюдження 

порнографічних матеріалів) 

• посягання на статеву недоторканість, 

сексуальні домагання 

• сексуальні зловживання 

• сексуальна експлуатація неповнолітніх 

(проституція, примушування, спонукання чи 

втягнення до заняття проституцією; 

звідництво, вчинене із залучанням 

неповнолітнього) 

 

Економічне насильство: 

• відбирання речей, грошей, їжі, на які 

постраждалий має передбачене законом право 

• умисне позбавлення житла, їжі, одягу, грошей 

• вимагання 

• крадіжка, грабіж 

• шантаж з метою отримання грошей 

• незаконне присвоєння власних речей, грошей 

іншої людини 

• умисне пошкодження майна та одягу 

 

 

 

 

Основні поняття 

 жорстоке поводження з дитиною – будь-які 

форми фізичного, психологічного, 

сексуального або економічного та соціального 

насилля над дитиною в сім’ї або поза нею; 

 насильство - будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного 

спрямування одної людини по відношенню до 

іншої, якщо ці дії порушують конституційні 

права і свободи людини та громадянина і 

наносять їй моральну шкоду, шкоду її 

фізичному чи психічному здоров'ю;  

 фізичне насильство – умисне нанесення 

одним індивідом іншому побоїв, тілесних 

ушкоджень, що може призвести або призвело 

до смерті постраждалого, порушення 

фізичного чи психічного здоров’я, нанесення 

шкоди його честі і гідності; 

 сексуальне насильство – протиправне 

посягання одного індивіда на статеву 

недоторканість іншого, а також дії 

сексуального характеру по відношенню до 

неповнолітніх; 

 психологічне насильство – це насильство, 

пов’язане з дією одного індивіда на психіку 

іншого шляхом словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими навмисно 

спричиняється емоційна невпевненість, 

нездатність захистити себе та може 

завдаватися або завдається шкода психічному 

здоров’ю; 

 економічне насильство – навмисне 

позбавлення одним індивідом іншого житла, 

їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які 

постраждалий має передбачене законом право, 

що може призвести до його смерті, викликати 

порушення фізичного чи психічного здоров’я. 

 

 

 

 



Навчіть дітей правилам безпеки! 

 

 Необхідно знати напам’ять адреси, номери 

телефонів та імена людей, яким ти довіряєш, які 

піклуються про тебе (батьки, рідні, близькі люди) 

 Пам’ятай про телефони спеціального та 

негайного виклику: 101 (народна служба 

порятунку); 102 (міліція); 103 (швидка допомога) 

 Знай номери дільничного інспектора, 

соціальної служби, телефону довіри. 

 Нікому не дозволяй принижувати та 

ображати тебе. 

 Не принижуй та не ображай інших, будь 

коректним і витриманим у спілкуванні. 

 Не ходи в пізній час один (одна) по вулиці. 

 Ніколи не розмовляй з незнайомими 

людьми, нікуди з ними не йди, нічого у них не 

бери, не сідай в автомобіль. 

 Якщо тобі загрожуватиме небезпека, тікай 

і привертай до себе увагу. 

 Не сідай з незнайомцями до ліфту. 

 Не впускай в помешкання незнайомців, 

якщо ти один (одна) дома. 

 Знай, де знаходиться твоє свідоцтво про 

народження (твій паспорт). 

 Якщо з тобою трапиться щось недобре, 

негайно розкажи людям, яким ти довіряєш.  

 Не залишайся наодинці зі своєю 

проблемою – звернись по допомогу! 

Подбай про себе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливі телефони 

 
 Народна служба порятунку  101 

 Чергова частина органів внутрішніх справ 

      102 

 Швидка допомога    103 

 

 Служба у справах дітей    

     0365632200

  

 Відділ ювенальної превенції   

 0677566281 чергова частина Дубенського 

відділу поліції 

 0997090429 інспектор ЮПСП Дубенського 

ВП майор поліції Пасічник Юлія Володимирівна 

Міський/районний центр соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді 

0365642480 

Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон довіри» 

8-800-500-21-80 

Національна «гаряча лінія» по запобіганню 

торгівлі людьми  

8 800 500 22 50 

Національна «гаряча лінія» з питань 

запобігання насильству та захисту прав дітей   

8 800 500 33 50 

 

Система телефонів довіри безкоштовно, 

конфіденційно та анонімно надає консультації і 

психологічну допомогу 

 

Дитина може особисто звернутися за захистом 

до суду, якщо їй вже виповнилося 14 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятка  
педагогічному працівнику 

 

з питання про додержання 

педагогічними працівниками вимог 

законодавства щодо забезпечення 

захисту дітей від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства 

 

 

 
 

 


