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МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Зміст і технології соціально-профілактичної роботи в закладах освіти щодо жорстокого поводження з 

дітьми  

 

Визначення жорстокого поводження з дітьми. 

У словнику жорстоке поводження з дітьми тлумачиться як – «безжальне», «нещадне», «надзвичайно суворе». 

Єдине існуюче визначення поняття «жорстоке поводження з дітьми» надається у спільному Наказі Державного 

комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11). У ньому 

жорстоке поводження визначається як будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного 

та соціального насилля над дитиною в сім'ї або поза нею. 

Жорстоке поводження з точки зору порушення прав дитини можна розглядати як: 

— ігнорування потреб дітей, порушення їх прав; 

— відсутність догляду за ними (чи незадовільний догляд); 

— ізоляція дитини, бойкот (у дитячому колективі); 

— відсутність проявів батьківської любові, доброти, чуйності; 

— безвідповідальність щодо дітей; 

— бездіяльність батьків щодо дитини у скрутній ситуації; 

— насильство у всіх видах; 

— брутальність, глузування, неповага до гідності, особистості дитини; 

— таке ставлення до дитини, яке не враховує її вік: дитина просто не може зробити того, що вимагають в ід неї 

батьки; 

— авторитарний стиль спілкування з дитиною; 

— нехтування дитиною; 

— обман дитини. 

З наведеного переліку лише менша частина карається відповідно до національного законодавства. Більша ж 

залежить від педагогічної культури батьків, педагогів, соціального оточення, культури в мікросередовищі, моральних 

цінностей тощо. Саме відштовхуючись від такого визначення та переліку проявів видів жорстокого поводження з 

дітьми, необхідно будувати роботу по попередженню, зупиненню та викоріненню жорстокого поводження з дітьми. 

Категорії дітей, які найчастіше стають жертвами жорстокого поводження і насильства. 

Найбільш уразливими категоріями дітей в аспекті жорстокого поводження з ними є: 

а) з боку дітей: 

— діти з бідних, неблагополучних, неповних сімей; 

— обдаровані діти, які вчаться у звичайній школі; 

— діти з вадами розвитку, обмеженими можливостями; 

— флегматики, меланхоліки, діти зі слабкою нервовою системою; 

— слухняні діти; 

— фізично слабкі діти; 

— ті, хто знає програму наперед і відповідає вчителям на уроці; 

б) з боку педагогів: 

— діти з бідних сімей, неблагополучних; 

— діти, які мають власну думку; 

— гіперактивні діти; 

— неврівноважені, капризні діти; 

— діти-тугодуми, флегматики; 

— неслухняні діти; 

— неуважні діти; 

— ті, хто погано вчиться. 

в) з боку батьків: 

— діти віком до п’яти років; 

— недоношені діти; 

— діти вага яких при народженні нижче норми; 

— діти із затримкою росту; 

— хворобливі діти; 

— діти які мають важкий характер; 

— діти з непокірною та агресивною поведінкою. 



г) з боку чужих незнайомих людей? 

— діти, які виховуються в умовах жорстких стосунків у сім’ї, які вороже сприймають світ і самі готові проявляти 

насильство до слабших себе; 

— діти, які відстають у психофізичному розвитку, легко навіювані, не здатні оцінити ступінь небезпеки і чинити 

опір насильству; 

— діти, що перебувають у стані бродяжництва; 

— діти, котрі виховуються в обставинах безумовного підкорення, боязливі та тривожні, не вміють сказати «ні»;  

— маленькі діти через їх безпорадність; 

Причини жорстокого поводження з дітьми в сучасній Україні 

Причинами жорстокого поводження з дітьми з боку батьків є: 

— економічні труднощі в сім’ї; 

— молодість батьків; 

— погані умови проживання; 

— ізоляція від старшого покоління; 

— виховання дитини в неповній сім’ї; 

— низький рівень освіти; 

— алкоголізм, наркоманія, релігійний фанатизм батьків; 

— негативний досвід батьків які самі виросли в сім’ях з проагресивним ставленням, та зазнавали насильство;  

—  психологічні проблеми батьків (депресія, пограничні стани);  

— фізичні чи психічні недоліки батьків (розумова відсталість, психічні захворювання, глухота, сліпота тощо);  

— невміння долати сімейні та життєві кризи, відсутність самореалізації. 

— нерозуміння батьками своєрідності особистісного розвитку дитини;  

— неприйняття дорослими дитячої індивідуальності; 

— невідповідність вимог і очікувань батьків можливостям і потребам дітей;  

— неправомірність виховання в різні вікові періоди; 

— непослідовність у взаєминах дорослих і дітей; 

— неузгодженість змісту, цілей і засобів виховання між батьками;  

— прагнення визнання в якійсь сфері (професійній, економічній, соціальній) і неможливість його добитися;  

— раптові серйозні зміни у різних сферах життя (втрата роботи, хвороба, смерть дружини);  

— афект, часто невміння загальмувати свою поведінку; 

Причинами жорстокого поводження з дітьми в дитячих установах, школах, з боку педагогів є: 

— невміння вчителів будувати демократичні стосунки з дітьми, спілкуватися, розв'язувати конфлікти 

раціональним шляхом; 

— низький рівень професійної етики; 

— звичка до ініціативності, команд, які реалізують професійні завдання в найкоротший час і що приводить до 

авторитарності педагогів, ігнорування прав і потреб окремої дитини; 

— звичка до позиції «учитель — дитина» (до суб'єкт-об'єктних стосунків) і зловживання цією позицією; 

— професійне вигоряння педагогів. 

Причинами жорстокого поводження з дітьми в первинному колективі з боку дітей є: 

— боротьба за лідерство; 

— зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів і не вміння толерантно ставитися до них;  

— агресивність та віктимність; 

— заздрість; 

— відсутність предметного дозвілля. 

Соціальними причинами жорстокого поводження з дітьми є: 

— відсутність у соціальній свідомості чіткої оцінки фізичних покарань; 

— демонстрація насильства у засобах масової інформації;  

— права громадян на недоторканість приватного життя, власну та сімейну таємницю, закріплені У Конституції, не 

дозволяють своєчасно встановити факт насилля і здійснити втручання; 

— недостатнє розуміння суспільством насилля як соціальної проблеми; 

— низька правова грамотність населення; 

— погана обізнаність дітей про свої права; 

— недосконалість законодавства; 

Симптоми фізичного насильства над дітьми 

1. Фізичне насильство: 

— множинні ушкодження специфічного характеру (сліди від побоїв ременем, сигаретні опіки, крововиливи в очне 

яблуко, вибиті зуби та ін.); 

— ознаки незадовільного догляду за дитиною (гігієнічна занедбаність, висипки, пасивна реакція на біль, страх 

перед батьками, надмірна поступливість, бажання приховати причину травм, негативізм, агресивність, 

псевдодоросла поведінка та ін.); 

2. Сексуальне насильство: 

— хвороби, які передаються статевим шляхом; 

— різкі зміни у вазі тіла; 



— замкненість, страх, зміна рольової поведінки, агресивна поведінка; 

— прагнення цілком закрити тіло одягом, навіть якщо в цьому немає потреби;  

— нічні жахи, невластива віку сексуальна поведінка, безпричинні нервово -психічні розлади, депресія; 

3. Психічне насильство: 

— затримка психічного і фізичного розвитку; 

— наявність різних соматичних захворювань (ожиріння або навпаки — різка втрата маси тіла, хвороби шлунка, 

алергії); 

— нервові тіки, енурез, порушення апетиту, сну, тривожність, замкненість, низька самооцінка, агресивність, 

депресія; 

4. Економічне насильство: позбавлення дитини того, нащо вона має право за законом (житла, їжі, одягу тощо).  

Відмінності ушкоджень, що виникли в результаті справжніх нещасних випадків від ушкоджень, пов'язаних з 

насильством 

Розташування синців Нещасний випадок Насильство над дитиною 

Голова, вуха Підборіддя, лоб М'які частини обличчя, губи, навколо очей 

Руки Передпліччя Плечова частина 

Тулуб Боки (гребінь клубової кістки), 

середня лінія спини 

Верхня або нижня частина спини, грудний відділ 

чи боки 

Ноги Кістка гомілки Сідниці, статеві передня частина стегна органи, 

Розташування синців залежно 

від віку дитини 

Нещасні випадки Насильство над дитиною 

Незначні ушкодження різної 

локалізації 

Рідко, окрім віку від 9 місяців до 

3 років 

Наявні у будь-якому віці 

Голова — шия Рідко, окрім віку від9 місяців до 

3 років 

Наявні у будь-якому віці 

Нижня частина ноги Рідко до 9 місяців Наявні у будь-якому віці 

Грудний відділ, статеві органи Рідко до 3 років. Часто у 

шкільному віці. Рідко в іншому 

віці 

Наявні у будь-якому віці 

Опіки, обставини, 

виникнення 

Нещасні випадки Насильство над дитиною 

Анамнез Ушкодження відповідає 

описаному ходу подій 

Невідповідність описаному ходу подій 

Розташування на тілі Зазвичай на передній стороні 

тіла щиколотка 

Сідниці, промежина, статеві органи, долоні, 

підошви ніг, зап'ястя 

Кількість Один опік в результаті одного 

нещасного випадку 

Кілька опіків, що трапилися в різний час 

Симетричність, форма Асиметричні, безладні сліди в 

результаті обварювання водою 

Симетричне розташування Розташування у формі 

рукавички (на руках) чи шкарпетки (на ногах) в 

результаті обварювання водою. Опіки від цигарок 

Наслідки жорстокого поводження з дітьми. 

Дитина, що зазнала насильства, одержує травматичний досвід, який супроводжується травматичними 

переживаннями, відтворюється у формі неадекватних поведінкових реакцій. Все це призводить до дезорганізованої 

поведінки, її розвитку. 

Наслідками жорстокого поводження з дітьми є:  

— проблеми з навчанням; 

— почуття тривоги, гніву, депресії 

— почуття неповноцінності,  

— невпевненість; 

— порушення контакту з дорослими; 

— психопатії та невротичний розвиток особистості дитини;  

— стійкі поведінкові порушення (провокуючу, уникаючу, псевдозрілу, незрілу, непередбачувальну, адиктивну 

поведінку); 

— соматичні порушення(енурез, заїкання, головний біль, біль у животі розлади сну,  апетиту); 

— в особистості дитини формуються негативні якості: агресія, жорстокість, ненависть до світу, безцільність 

буття, жадоба неусвідомленої помсти; 

— жорстоке поводження в сім'ях стає причиною того, що діти тікають з сім'ї, стають бездомними де їх 

підстерігають: комерційна сексуальна експлуатація, торгівля дітьми, дитяча порнографія тощо. 

 

Витяг з наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 16.01.2004р., №5/34/24/11. 

Про порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози 

його вчинення. 



3.4. Органи та заклади освіти 

3.4.1. Здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого поводження з дітьми. 

3.4.2. Терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби у справах неповнолітніх, 

органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення. 

3.4.3. Уживають заходів до виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах, 

притягують до дисциплінарної відповідальності співробітників, учнів та інших осіб, які допускають жорстоке поводження з 

дітьми. 

3.4.4. Керівники навчальних закладів зобов'язують педагогічних працівників, зокрема класних керівників, проводити 

попереджувальну роботу з батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім'ях, а також відстежувати 

подібні випадки з боку інших учнів. 

3.4.5. 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. 

 

Аспекти соціальної роботи з попередження жорстокого поводження з дітьми 

Соціальна профілактика відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» — це робота, 

спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та моло ді, виявлення будь-

якого негативного впливу на життя і здоров'я дітей та молоді, запобігання такому впливу.  

Соціально-профілактична робота щодо жорстокого поводження з дітьми може бути:  

— первинною (як загальна просвіта населення щодо цього явища: що таке жорстоке поводження, чому воно є 

поганим і неприйнятним. Це для нормальних, благополучних сімей); 

— вторинною (коли зафіксовано чи спостерігається жорстоке поводження з дітьми, членами родини, домашніми 

тваринами. Це цілеспрямована робота з окремими групами дорослих і дітей з метою зміни ставлення до 

поводження з дітьми, формування гуманного ставлення дорослих до дітей, життєвих умінь і навичок у дорослих 

і дітей, роз’яснення сутності і відповідальності за жорстоке поводження з дітьми);  

— третинною (з тими, хто постраждав від жорстокого поводження, з метою навчання самозахисту; з тими, хто 

здійснює таке поводження, — як соціальне навчання і контроль, що є умовою збереження сім'ї, збереження 

батьківських прав тощо). 

 

Формами соціально-профілактичної роботи є: лекторії, батьківські університети, батьківські збори, тренінги, 

соціальне інспектування сім'ї, школи батьківських почуттів, молодих батьків.  

З метою проведення соціально-профілактичної роботи з попередження жорстокого поводження з дітьми рекомендується 

проводити просвітницьку роботу з батьками, педагогами на такі теми: 

— основні принципи законодавства щодо захисту дітей від жорстокого поводження; 

— насильство в сім'ї; 

— відповідальність батьків за дітей; 

— як навчити дитину безпечній поведінці; 

— як захиститися від насильства; 

— суб'єкти допомоги потерпілим від насильства тощо. 

— наслідки жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім'ї; 

 

Одночасно необхідна соціально-профілактична робота з дітьми, змістом якої є: 

— права дітей у сім'ї; 

— як захиститися від насильства; 

— що робити у кризовій ситуації; 

— до кого і як звертатися. 

При цьому телефони довіри, буклети з адресами, інформацією про захист повинні бути в кожній школі.  

Формами соціально-профілактичної роботи з дітьми є: ігри, аматорські театри, міні-лекції, перегляд відеофільмів, 

бесіди, розповіді, вікторини і конкурси (про права дітей). 

Зміст соціально-профілактичної роботи з учителями з приводу протидії жорстокому ставленню до дітей передбачає: 

— учительську просвіту, знання прав і потреб дітей, відповідальність учителів за дітей, взаємодію вчителів з 

сім'єю учня професійну педагогічну етику. 

— формування у вчителів умінь і навичок розпізнавати і виявляти жорстоке ставлення до дітей і насильство, 

толерантного ставлення до дітей з різних сімей, комунікативних умінь суб'єкт-суб'єктного спілкування, 

майстерності управління собою і ситуацією, умінь розв'язання конфліктів раціональним способом (тренінги, семінари, 

рольові та ділові ігри); 

— усунення феномену професійного вигорання (навчання та організація правильного режиму роботи, 

відпочинку, сприяння професійному росту, консультації психолога, організація оздоровлення, покращення 

психологічного клімату в колективі, наявність кімнат емоційного розвантаження тощо). 

 

Підготувала методист-психолог Сквирського РМК Левчук С.С. 



 

Заява–повідомлення 

про факт вчинення насильства над дитиною. 
 

__________________ р. №      ________________________________ 
Дата          Навчальний заклад 
 

Відповідно до ст. 52 Конституції України, ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства», Закону 

України «Про попередження насилля в сім’ї», згідно з порядком 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 16.01.2004р., №5/34/24/11.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання, посада особи, що ймовірно вчинила насильство. 

 

 

Стосовно неповнолітнього (ї) _______________________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я, по-батькові, ким доводиться (донька/син, племінник(ця), онук(а), учень тощо ), 

 

______________________________________________________________________________________________ 
     Дата народження, місце проживання, навчальний заклад, клас 

 

На підставі ____________________________________________________________________________________ 
     Вказати причину – синці на тілі дитини, стресовий стан дитини, 

 

______________________________________________________________________________________________ 
     небажання йти додому, звернення дитини тощо. 

 

Додаткові відомості _____________________________________________________________________________ 
  Характер дитини, можливість спілкування з працівниками міліції, 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
    стосунки в родині, можливі свідки, коло осіб, яким відомо про скоєння насильства тощо. 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор навчального закладу _____________________________  ________________________________ 
           Власний підпис 

 

 

Заяву – повідомлення прийняв _____________________________________________________________________ 
       Посада, звання 

 

 

           _________________________ 
            Власний підпис 

 

 

_______________________ 
  Дата 

 

 


