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Дотримання чинного законодавства з питань захисту прав неповнолітніх,
запобігання насильству над дітьми, дитячої бездоглядності, профілактики
правопорушень серед підлітків визначені у наступних нормативно-правових
документах: Законі України «Про освіту», законі «Про охорону дитинства»,
«Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого
поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення».
Насильство може чинитися як дорослими щодо дітей, так і самими
дітьми відносно одне одного. Свідченнями поширеності останнього стали
численні публікації та репортажі на телебаченні, присвячені насильству між
дітьми в навчальних закладах.
Оскільки діти проводять багато часу саме в училищі, то навчальні
заклади мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту дітей від
насильства.
Результати опитування показали, що переважна кількість підлітків,
зокрема 94% , проживають у сім’ях, в яких немає насилля.
Жорстоке поводження з дитиною – 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 нанесення
одним членом іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести до смерті,
порушення фізичного або психічного здоров'я, посягання на його честь і гідність.
Сексуальне насильство або розбещення – протиправне посягання однієї
особи на статеву недоторканість іншої, дії сексуального характеру стосовно
дитини,

що

проявляються

як

зґвалтування,

сексуальні

домагання,

непристойні пропозиції, будь-які образливі дії сексуального характеру.
Психологічне насильство – 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 тощо.
Одним із важливих завдань є соціально-педагогічна профілактика
насильства та протидія булінгу.
Практично в кожній групі є учні, які стають об’єктами глузувань та
знущань. Булінг або цькування – достатньо нове поняття в нашому житті,
Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, насильник) – визначається як
утиск, дискримінація, цькування.
Дії, які характеризують явище булінгу:
Фізичний булінг – штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани,
ляпаси, «сканування» тіла, нанесення тілесних ушкоджень тощо.
Економічний булінг – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та
інших особистих речей жертви, вимагання грошей тощо.
Психологічний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла,
міміки обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування,
погрози, жарти, маніпуляції, шантаж тощо.
Сексуальний булінг – прізвиська, образи, принизливі погляди, жести,
образливі рухи тіла сексуального характеру, зйомки у переодягальнях,
поширення образливих чуток, сексуальні погрози, брутальні жарти тощо.
Науковці

та

правозахисники

вважають,

що

сьогодні

булінг

перетворився на особливу форму взаємовідносин, яка ґрунтується на
дискримінації, насильстві та агресії. за якими стоїть ціла низка соціальних,
психологічних та педагогічних проблем. Соціальна структура булінгу
виглядає так: переслідувач (переслідувачі), свідки, жертва.
Найчастіше булінг відбувається в місцях, де контроль з боку дорослих
менший або відсутній взагалі. Це можуть бути: їдальні, сходи, коридори,
вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. Необхідно відмітити, що в
училищі булінг набуває більш прихованого характеру.
Сьогодні набирає обертів кібербулінг – приниження за допомогою
мобільних телефонів, Інтернету. Діти (та й дорослі не виняток) реєструються

в соціальних мережах, створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися,
ображаючи інших, поширювати плітки, особисті фотографії або відео, в т.ч.
зроблені в роздягальнях чи вбиральнях.
Отже, органи та заклади освіти відповідно до «Порядку розгляду
звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або
реальної загрози його вчинення», затвердженого Наказом Державного
комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я
України 16.01.2004 № 5/34/24/11:
· здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого
поводження з дітьми;
· терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій
формі до служби у справах дітей, органів внутрішніх справ про випадок
жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення;
· уживають заходів для виявлення і припинення фактів жорстокого
поводження з дітьми у навчальних закладах;
· керівники навчальних закладів зобов’язують педагогічних працівників,
зокрема класних керівників, проводити попереджувальну роботу з батьками з
метою недопущення випадків жорстокого поводження дітьми в сім’ях, а
також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів;
· класні керівники організовують роботу з батьками щодо роз’яснення
наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також з особами, що
становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого
поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення.
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.
Засобом психологічного тиску в руках окремих педагогів стало
обесцінювання навчальних досягнень учнів. Нерідко 11-12 балів може
отримати лише той учень, який ходить до вчителя на додаткові (платні)
заняття.
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.
Виходячи з вищевказаного, основними напрямами та завданнями
роботи з учнями та батьками є:
- виявлення дітей, які потребують соціально-педагогічної та/або
психологічної допомоги;
- створення

сприятливого

соціально-психологічного

клімату,

атмосфери уваги, співчуття і співпраці в колективах, зокрема, й у
навчальному закладі в цілому;
- 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.

Дотримання чинного законодавства з питань захисту прав неповнолітніх,
запобігання насильству над дітьми, дитячої бездоглядності, профілактики
правопорушень серед підлітків, формування здорового способу життя
постійно здійснюється психологічною службою ДНЗ «Дубенське ВХПТУ»,
зокрема, соціальним педагогом навчального закладу, що відображається в
річних планах роботи та планах на місяць.
В училищі 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.
В навчальному закладі працює Штаб профілактики правопорушень. На
наради при директору, педагогічні ради виносяться питання про діяльність
педагогічного колективу щодо збереження та зміцнення психічного та
фізичного здоров׳я учнів та пропаганди здорового способу життя.
Разом з тим в училищі реалізується комплексний підхід до організації
профілактики

та

подолання

насильства

в

учнівському

середовищі.

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, що суттєво впливає на своєчасне виявлення
потерпілих від насильства та надання їм відповідної фахової допомоги.
Соціальний педагог приймає участь у проведенні Тижня правових
знань, Місячника здорового способу життя, є членом комісії по обстеженню
матеріально-побутових

умов

проживання

учнів

соціально

вразливих

категорій. Постійно проводить профілактичні та розвивальні заняття із
учнями з девіантною поведінкою.
Виступи

на батьківських

зборах та педагогічних радах стали

традиційними в ланцюжку: діти – батьки – педколектив – соціальний
педагог.

Достатня увага приділяється дотриманню вимог законодавства щодо
забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного і психічного
насильства: години спілкування, акції, бесіди, відвідування сім׳ї, проведення
круглих столів, консультацій.
Ведеться робота щодо посилення контролю за дітьми-сиротами, дітьми,
позбавленими батьківського піклування, дітьми з неповних, багатодітних та
неблагополучних сімей.
Питання забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства
перебуває на контролі керівництва училища. Видаються накази, проводиться
аналітична робота.
Приділяється увага організації зайнятості учнів у позакласній роботі:
гуртках, секціях, клубах.

