
Булінг (насилля в шкільному середовищі) 

ми всі можемо допомогти 

це зупинити 

  

     “Булінг” – це агресивна поведінка, що зазвичай повторюється. Вона має за мету 

завдати шкоду, викликати страх або тривогу, або ж створити негативне середовище у 

школі для іншої особи.  

      Булінг виникає у ситуації, в якій існує реальний чи уявний дисбаланс сил.  

                Булінг може виявлятися у багатьох формах. Він може бути: 

•  фізичним – завдання ударів, штовхання, пошкодження або крадіжка власності 

•  словесним – обзивання, глузування або висловлювання, якими ображається стать, 

раса або сексуальна орієнтація 

•  соціальним – виключення інших із групи чи розповсюдження пліток або чуток 

•  в письмовій формі – написання записок або знаків, що є болючими чи образливими 

•  електронним (загальновідомий як кібербулінг) – розповсюдження чуток та 

образливих коментарів з використанням електронної пошти, мобільних телефонів 

(наприклад, надсилання СМС) і сайтів соціальних мереж. 

Що таке електронний булінг або кібербулінг? 

Це є електронне повідомлення, яке: 

•   використовується, щоб вивести з рівноваги, залякати або збентежити  

іншу особу; 

•   використовує електронну пошту, мобільні телефони, СМС і сайти соціальних  

мереж для залякування, настирного приставання, збентеження, соціального  

виключення і нанесення шкоди репутації і дружнім стосункам; 

•   включає приниження, образи і також може передбачати розповсюдження  

чуток, розкриття приватної інформації, фотографій або відео, або містити  

погрози завдати шкоду; 

•  завжди є агресивним і болючим. 

 Наприклад, якщо учень є жертвою боулінгу  і є збентежений в результаті розсилання 

електронного повідомлення про нього чи неї іншим учням школи, такий учень може не 

захотіти надалі відвідувати школу. 

Булінг є неприпустимим незалежно від того в якій формі він виявляється. 



Типи булінгу 

Чи конфлікт є те ж саме, що і булінг?  

            Іноді люди плутають конфлікт із булінгом, але це є різні речі. 

        Конфлікт виникає, коли між двома чи кількома особами існує незгода, розбіжність 

думок або різні погляди. Конфлікт між учнями не завжди означає, що це є булінг. Діти у 

ранньому віці вчаться розуміти, що інші люди можуть мати іншу думку, ніж їх власна, але 

розвиток цієї здатності сприймати іншу точку зору потребує часу, і цей процес 

продовжується до початку повноліття  

        При конфлікті кожна особа вільно висловлює свої погляди і дисбалансу сил немає. 

Кожна особа відчуває, що може вільно заявити свою точку зору. Те, як люди вирішують 

конфлікт, може зробити його позитивним або негативним.  

        Конфлікт стає негативним, коли особа поводиться агресивно і виявляє це болючими 

висловлюваннями чи діями. Після цього конфлікт стає агресивною взаємодією.  

        Конфлікт стає булінгом, лише коли він повторюється знову і знову, і існує дисбаланс 

сил. З часом може з’явитися схема поведінки, за якої особа, що поводиться агресивно у 

конфлікті, продовжує це робити або навіть загострює конфлікт. Особа, на яку 

спрямований агресивний конфлікт, може почуватися  

все менше і менше здатною висловити свою думку і все більше і більше безсилою. Саме 

тоді негативний конфлікт може перейти у булінг.  

        Школа буде реагувати на булінг і конфлікт по різному. Наприклад, у разі конфлікту 

працівник школи  може спробувати зібрати учнів, щоб кожен з них розповів свою версію 

подій, і допомогти їм спільно вирішити ситуацію.  

        У випадку булінгу директор школи розгляне доцільність накладання прогресивних 

дисциплінарних заходів, які можуть передбачати відсторонення від занять або 

виключення зі школи.  

          Наскільки серйозною проблемою є булінг?  

       Булінг є абсолютно неприпустимим. Він не повинен розглядатися просто як “період 

дорослішання”.  

       Наукові дослідження і досвід постійно підтверджують, що булінг – це серйозна 

проблема, яка має далекосяжні наслідки для учнів, які причетні, їх родин, ровесників і 

найближчої громади. 

       У дітей, що є жертвами, або тих, що застосовують булінг проти інших дітей, або й 

тих, що є водночас жертвами і нападниками булінгу, існує ризик виникнення чисельних 

емоційних проблем і проблем поведінки і стосунків з людьми. Вони потребуватимуть 

підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише 

у школі, але й протягом усього їх подальшого життя. 



           Учні, які є жертвами булінгу, часто страждають від соціального неспокою, 

самотності, відчуження, фізичних хвороб і низької самооцінки. У них також можуть 

розвинутися фобії, агресивна поведінка або депресія. Деякі учні пропускають школу, їх 

успішність падає, або навіть зовсім кидають школу через булінг. 

          Діти і підлітки, які навчилися використовувати силу й агресію, щоб завдавати 

страждань іншим, можуть взагалі перестати бачити різницю між добром і злом. З часом 

вони можуть стати жорстокими дорослими. Саме тому важливо якомога раніше 

допомогти їм перестати знущатися над іншими. 

Чи хлопці і дівчата проявляють булінг однаково? 

        Схильними до булінгу можуть бути як хлопці, так і дівчата. Хлопці частіше вдаються 

до фізичного булінгу, а дівчата у більшості випадків застосовують більш непрямі дії, такі 

як розповсюдження пліток про однокласників, або ж ізолювання останніх шляхом 

виключення із спільної діяльності або груп. Проте з віком, як хлопці, так і дівчата більше 

вдаються до словесного і соціального булінгу.  

Як дізнатися, чи моя дитина/підліток є жертвою булінгу? 

          Мала дитина може і не знати слова “забіяка, той хто загрожує”, але вона розуміє, 

коли хтось поводиться підло, завдає їй болю, засмучує або залякує. Вона може про це вам 

не сказати, оскільки може турбуватися про те, що буде ще гірше, якщо вона “розкаже”,  

“пліткуватиме” або “видасть”. 

Пліткувати і розповідати – в чому різниця? 

         Пліткувати – значить щось сказати про когось, щоб створити тому ускладнення. 

Розповісти – значить отримати допомогу, коли вам чи вашому знайомому завдають 

шкоди, або коли ваше право або право такої особи на безпеку порушується. 

       Ваш підліток не обов’язково вам скаже, що виникла проблема, і може використати 

такий термін як “настирливе приставання” замість “булінгу” для опису такої поведінки. 

Підлітки часто воліють самі вирішувати свої проблеми. Вони можуть подумати, що це вас 

засмутить, що ви заберете їх технічні пристрої, такі як мобільний телефон, або їх може 

просто бентежити, якщо їх батьки втручатимуться.  

       Навіть якщо ваша дитина про це не говорить, ви можете побачити ознаки того, що 

вона є об’єктом булінгу.  

           Ось деякі ознаки, на які потрібно звертати увагу:  

•  Діти, які страждають від булінгу, можуть не хотіти йти до школи або ж можуть 

плакати чи почуватися хворими у шкільні дні.  

•  Вони можуть не хотіти брати участь у спільній діяльності чи соціальних заходах з 

іншими учнями.  

•  Вони можуть поводитися інакше, не так, як звичайно. 



•  Вони можуть раптом почати губити гроші чи особисті речі, або ж приходити 

додому у порваному одязі чи з поламаними речами і при цьому дають неймовірні 

пояснення. 

•  Підлітки, які є жертвами булінгу і/або приставань, можуть також почати говорити 

про те, щоб кинути школу, і починають пропускати заходи, в яких приймають участь інші 

учні. 

                 Моя дитина є жертвою булінгу. Що мені робити?  

•  Вислухайте свою дитину і запевніть її, що вона має право бути у безпеці.  

•  Докладно з’ясуйте факти. Занотуйте, що і коли трапилося. 

•  Допоможіть вашій дитині зрозуміти, що є різниця між “донести”, “пліткувати” чи 

“розповісти” і доповісти. Щоб доповісти, потрібна сміливість. Доповідають не для того, 

щоб створити проблеми для іншого учня, а для того, що захистити всіх учнів. 

•  Домовтеся про зустріч для бесіди з учителем вашої дитини/підлітка, іншим 

вчителем, якому ваша дитина/підліток довіряє, або директором чи заступником директора 

школи. 

•  Хоча це й важко, намагайтеся зберігати спокій, щоб ви могли підтримати вашу 

дитину і запланувати разом з нею порядок дій. 

•  Дотримуйтеся свого плану. Слідкуйте за поведінкою вашої дитини. Якщо ваші 

зустрічі з персоналом школи не допомогли зупинити булінг, прийдіть до школи ще раз і 

поговоріть з директором. Виконуйте ті кроки, що були узгоджені на зустрічі. 

•  Поговоріть з інструктором або тренером, якщо булінг має місце під час 

позашкільної діяльності чи спортивних заходів. 

•  Зверніться до поліції, якщо булінг містить кримінальну поведінку, таку як напад із 

сексуальною метою або застосування зброї, або якщо загроза безпеці вашої дитини 

знаходиться у самій громаді, а не у школі. 

               Як я можу допомогти своїй дитині справитися із булінгом? 

         Співпрацюючи зі школою, щоб допомогти своїй дитині чи підлітку подолати 

проблему булінгу, ви показуєте власним прикладом і відкрито заявляєте, що булінг – це 

погано. 

           Незалежно від віку, ви можете допомогти, заохочуючи свою дитину говорити з 

вами про булінг і даючи такі поради: 

•  Зберігай спокій і обійди ситуацію. 

•  Розкажи дорослому, якому ти довіряєш – вчителю, директору, водію шкільного 

автобуса чи завідувачці їдальні про те, що трапилося, або повідом про це анонімно. 



•  Поговори про це із своїми братами чи сестрами, або з друзями, щоб тобі не 

здавалося, що ти одинокий. 

           Чи може бути, що моя дитина є нападником булінгу  проти інших? 

          Діти, які знущаються з інших, часом це роблять і вдома, і в школі. Придивляйтеся і 

прислухайтеся до того, що відбувається у вашій власній родині. Чи є ознаки того, що 

хтось з ваших дітей постійно ображає і залякує свого брата чи сестру? 

          Діти, які знущаються з інших, іноді можуть бути агресивними і погано поводитися 

вдома, вони  можуть не виявляти поваги до домашніх правил. Якщо вас тривожить 

можливість того, що ваша дитина може бути нападником булінгу проти інших, 

приглядайтеся до того, як вона взаємодіє з братами чи сестрами і з друзями, коли вони 

приходять до вас додому. Якщо вона видається агресивною, не ладнає з іншими або не 

виявляє емпатії – це також можуть бути ознаки того, що вона займається булінгом інших 

у школі. 

            Діти, які фізично знущаються з інших учнів, також можуть приходити додому із 

синцями, подряпинами і порваним одягом. У них раптом може з’явитися більше грошей 

на витрати, ніж звичайно, або ж нові речі, які вони, зазвичай, не могли б собі дозволити. 

Вони також можуть “грубо говорити” про інших учнів. 

            Поведінка булінгу може розвиватися протягом тривалого часу в результаті великих 

змін, втрат чи негативних переживань у житті дитини чи підлітка. Чи хтось із ваших дітей 

нещодавно мав переживання такого роду? 

           Подумайте про те, як проблеми і конфлікти вирішуються у вашому домі. Чи ви 

розмовляєте про проблеми з позитивної точки вирішення як одна родина? Важливим 

засобом попередження булінгу є подати гарний особистий приклад і показати своїй 

дитині, як долати труднощі без використання сили чи агресії. 

         Також важливо розповісти своїм дітям, що таке булінг. Ви повинні описати різні 

типи булінгу і пояснити, що це є болючим і шкідливим. Дайте своїй дитині знати, що 

булінг – це погано, і що за будь-яких обставин це є неприпустимою поведінкою. 

           Емпатія – це здатність розуміти і поділяти емоції, які переживає інша особа. Вона 

розвивається у пізньому підлітковому віці і зазвичай не досягає повного  

розвитку аж до початку повноліття. У дитинстві проста форма емпатії з’являється, коли 

діти починають відчувати смуток, коли бачать, що інші люди засмучені.  

                       Як школи реагують на булінг та інші інциденти? 

           Для учнів, які знущаються з інших, незалежно від того, чи це відбувається особисто 

чи в Інтернеті, можуть бути різні наслідки. 

           При вирішенні проблем з булінгом директори використовують підхід прогресивних 

дисциплінарних заходів. Політика щодо прогресивних дисциплінарних заходів дозволяє 



директорові школи вибирати з цілого спектру варіантів для вирішення проблем поведінки 

і допомоги учневі зробити висновки зі своєї поведінки.  

 Це можуть бути: 

•  вибачення за образливе або неввічливе зауваження 

•  перегляд планів на майбутнє щодо цього учня 

•  зустріч з батьками чи опікунами 

•  консультація з психологом стосовно контролю гнівом 

•  тимчасове звільнення учня від занять  

           У більш серйозних випадках директор може рекомендувати виключення учня зі 

школи, якщо такий учень раніше підлягав тимчасовому звільненню від занять за булінг і 

продовжує являти собою неприпустимий ризик для безпеки іншої особи. Ці правила 

стосуються учнів як початкових, так і середніх шкіл. 

            Прогресивні дисциплінарні заходи допомагають запобігти подальшому 

погіршенню неналежної поведінки і негативному впливу на всіх учнів і сприйняття ними 

понять безпеки і школи. Це також заохочує позитивну поведінку учнів і допомагає учневі 

взяти на себе відповідальність за свою власну поведінку і навчитися більш позитивним 

способам взаємодії з іншими. 

            Школи нададуть підтримку всім учням, які задіяні в інциденті булінгу: учням, які є 

об’єктами булінгу, учням, які виявляють поведінку булінгу, а також тим, що є свідками 

такої поведінки. 

           Директори шкіл повинні звернутися до батьків чи опікунів учнів, які були жертвами 

булінгу, а також його винуватцями, і розповісти їм: 

•  що трапилося 

•  якої шкоди було завдано учневі 

•  які кроки було здійснено для гарантування безпеки учня, включно з 

дисциплінарними заходами у відповідь на такий інцидент 

•  яку підтримку буде надано учневі у відповідь на інцидент 

Крім того: 

•  директори повинні запросити батьків на обговорення того, які засоби підтримки 

надаються їх дитині. 

 

 

 



           Якщо моя дитина є жертвою булінгу, що я можу чекати від школи? 

               Школа повинна має методику, що дозволяє вам, учням та іншим людям анонімно 

повідомляти про інциденти булінгу.(написати листа до «Скриньки довіри» в психологічну 

службу, або на адресу школи)  

             Кожен страждає у разі булінгу, і кожен може допомогти йому запобігти.  

              У 85 відсотках випадків булінг відбувається у присутності свідків. Те, що вони 

бачать, впливає на свідків. Хоча свідки можуть боятися і не бажають вплутуватися, тому 

що самі бояться стати мішенню або ще більше погіршити ситуацію для жертви булінгу, 

вони можуть повідомити про булінг анонімно.   

            Ви можете допомогти своїй дитині зрозуміти, що булінг є неприпустимим, і що 

вона може допомогти його зупинити, коли повідомить про нього дорослому або зробить 

це анонімно. 

             Виховання здорових стосунків може допомогти зупинити булінг. 

         Попередження булінгу та втручання у разі такого інциденту – це більше, ніж просто 

його припинення. 

           Це сприяє також розвитку здорових стосунків. Здорові стосунки передбачають 

взаємодію між людьми на основі взаємної поваги, чи то особисто, чи через Інтернет. 

Метою є надання допомоги у забезпеченні того, щоб усі учні мали здорові, безпечні, 

засновані на взаємній повазі і доброзичливі стосунки з усіма людьми в їх житті.  

         Вчителі, батьки та інші дорослі надають підтримку і дають особистий приклад дітям, 

показуючи їм, якими мають бути здорові стосунки. Позитивні стосунки дітей з іншими 

дітьми залежать від позитивних стосунків із дорослими.  

          Учні, які здатні підтримувати здорові стосунки, навряд чи будуть знущатися з 

інших, скоріше вони будуть підтримувати учнів, які є об’єктом булінгу, і будуть більш 

здатними досягти своїх цілей в освіті. Пропагування здорових стосунків є головним 

способом запобігання булінгу і створення безпечної і приязної атмосфери у школі. 

Позитивна шкільна атмосфера і безпечне середовище для навчання і викладання є 

необхідними  для академічної успішності учнів. 
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М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІД  29.09.14 № 1/9-498

Департаменти (управління) освіти 
і науки обласних та Київської міської 

державних адміністрацій

Щодо впровадж ення Порядку розгляду  
звернень та повідомлень з приводу  
жорстокого поводження з дітьми  
або загрози його вчинення

Надсилаємо наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 
року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 
жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», який зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 10.09.2014 за № 1105/25882.

Просимо довести зазначений наказ до керівників навчальних закладів та забезпечити дотри
мання Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми 
або загрози його вчинення педагогічними працівниками

Додаток: на д арк.

Заступник Міністра Павло Полянський
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШ НІХ СПРАВ УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Від 19.08.2014

НАКАЗ
м. Київ

№ 564/836/945/577

Про затвердження Порядку розгляду 
звернень та повідомлень з приводу  
жорстокого поводження з дітьми  
або загрози його вчинення

Відповідно до статті ю  Закону України «Про охорону дитинства» та з метою забезпечення най
кращого врахування потреб дітей, які постраждали від жорстокого поводження,

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження 

з дітьми або загрози його вчинення, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім'ї 

та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
охорони здоров'я України від іб січня 2004 року № 5/34/24/п «Про затвердження Порядку розгляду 
звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 
вчинення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 року за № 99/8698.

3. Департаменту сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціаль
ної політики України (Козуб Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодав
ством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розпо

ділу обов'язків.

Міністр соціальної 
політики України Л. Л. Денісова

Міністр внутрішніх 
справ України

Міністр освіти і 
науки України

Міністр охорони 
здоров'я України

А. Б. Аваков

С. М. Квіт

О. С. Мусій
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України 
19 серпня 2014 року № 564/836/945/577

Порядок
розгляду звернень та повідом лень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення

I. Загальні положення
1. Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності 

та найкраще забезпечення ї ї  інтересів.
Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного, сексуального, економічного та психо

логічного насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження з нею, залучення до найгірших 
форм дитячої праці, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють, а також вживає необхідних 
заходів для забезпечення прав дітей, які стали свідками у кримінальному провадженні.

2. Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного механізму взаємодії служб 
у справах Дітей, закладів соціального захисту дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо
лоді, органів внутрішніх справ, закладів освіти, закладів охорони здоров'я (далі — суб'єкти).

3. Цей Порядок розроблено відповідно до Конвенції про права дитини, Конвенції Міжнарод
ної організації праці «Про заборону та негайні д ії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», 
Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, 
Сімейного, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, Кодексу Украї
ни про адміністративні правопорушення, Законів України «Про Загальнодержавну програму «На
ціональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», 
«Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про міліцію», «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні установи, для дітей», «Про захист суспільної моралі» та інших 
нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей.

4. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у таких значеннях:
• жорстоке поводження з дитиною — будь-які форми фізичного, психологічного, сексуаль

ного або економічного насильства над дитиною в сім’ї  або поза нею, у тому числі: втягнення ди
тини в заняття проституцією або примушування ї ї  до зайняття проституцією з використанням 
обману, шантажу чи уразливого стану дитини або із застосуванням чи погрозою застосуван
ня насильства; примушування дітей до участі у створенні творів, зображень, кіно- та відеопро- 
дукції, комп'ютерних програм або інших предметів порнографічного характеру; ситуації, за яких 
дитина стала свідком кримінального правопорушення, внаслідок чого існує загроза ї ї  життю 
або здоров’ю; статеві зносини та розпусні дії з дитиною з використанням: примусу, сили, погрози, довіри, 
авторитету чи впливу на дитину, особливо вразливої для дитини ситуації, зокрема з причини розумової 
чи фізичної неспроможності або залежного середовища, у тому числі в сім’ї; будь-які незаконні угоди 
щодо дитини, зокрема: вербування, переміщення, переховування, передача або додержання дитини, 
вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини;

• забезпечення найкращих інтересів дитини — комплекс заходів, спрямованих на захист прав 
та забезпечення повноцінного життя, виховання і розвитку дитини.

II. Порядок подання
та реєстрації звернень та повідомлень

1. Звернення про факти жорстокого поводження з дітьми або загрозу їх вчинення можуть подавати
ся до будь-якого суб'єкта, визначеного у пункті 2 розділу І цього Порядку, в усній або письмовій формі 
за місцем проживання (перебування) дитини самою дитиною, батьками, одним із батьків дитини або 
особою/особами, які їх замінюють, будь-якими фізичними та юридичними особами.

Повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує 
загроза його вчинення (додаток і) оформлюється суб'єктами, яким стало відомо про зазначені фак
ти при виконанні своїх функціональних обов’язків, письмово та надсилається до служби у справах 
дітей і органу внутрішніх справ за місцем проживання (перебування) дитини.

2. Усі звернення та повідомлення з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози щодо 
його вчинення реєструються суб'єктами, до яких надійшла інформація, у журналі обліку звернень
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та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення (додаток 2) та про
тягом однієї доби направляються до служби у справах дітей і органу внутрішніх справ за місцем 
проживання (перебування) дитини.

III. Розгляд звернень та повідомлень з приводу жорстокого  
поводження з дітьми або загрози його вчинення

1. Координатором заходів щодо захисту дітей від жорстокого поводження з ними або загрози 
його вчинення є служба у справах дітей.

Якщо у зверненні (повідомленні) вбачається ознака кримінального правопорушення чи загроза 
щодо його вчинення, інформація терміново після ї ї  отримання передається органу внутрішніх справ 
для вжиття відповідних заходів.

У разі необхідності суб'єкти організовують надання невідкладної медичної (викликають швидку до
помогу), психологічної та інших видів допомоги дитині, яка постраждала від жорстокого поводження.

Усі суб'єкти в межах компетенції долучаються до вжиття невідкладних заходів з ліквідації 
наслідків жорстокого поводження з дитиною або загрози його вчинення.

У разі загрози вчинення жорстокого поводження з дитиною суб'єкти забезпечують ужиття необ
хідних заходів щодо ї ї  усунення.

2. Служби у справах дітей:
• здійснюють приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо 

дитини;
• ведуть облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з жорстоким 

поводженням з ними або загрозою щодо його вчинення;
• координують діяльність суб'єктів при вирішенні питань соціального захисту дітей, які постраж

дали від жорстокого поводження;
• забезпечують надання необхідної допомоги дитині, яка постраждала від жорстокого пово

дження, у взаємодії з іншими суб'єктами та з урахуванням найкращих інтересів Дитини;
• направляють дитину до закладів охорони здоров'я для обстеження стану ї ї  здоров'я, надання 

дитині необхідної медичної допомоги, у тому числі лікування в стаціонарі, та документування фак
тів жорстокого поводження з нею;

• у разі необхідності представляють (у тому числі в судах) інтереси дітей, які постраждали 
від жорстокого поводження або стосовно яких існує загроза його вчинення.

3. Органи внутрішніх справ:
• здійснюють прийняття інформації про факти жорстокого поводження з дітьми або загрозу 

щодо їх вчинення цілодобово. Заяви та повідомлення зобов'язані приймати всі працівники органів 
внутрішніх справ;

• у разі неможливості подання письмової заяви працівник органу внутрішніх справ повинен скласти 
протокол усної заяви або рапорт про факт жорстокого поводження з дитиною (загрозу його вчинення), 
у якому зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові постраждало!'дитини, інформація про особу, яка жор
стоко поводилася з дитиною чи реально мала такий намір, час і місце випадку, інші необхідні обставини;

• при отриманні інформації про факт жорстокого поводження з дитиною (загрозу його вчинен
ня) працівник органу внутрішніх справ уживає заходів щодо ї ї  внесення до журналу Єдиного обліку 
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

• усі заяви, повідомлення, протоколи усної заяви, рапорти про факти жорстокого поводження 
з дітьми (загрозу його вчинення) розглядає керівництво органу внутрішніх справ та надає письмові 
резолюції працівникам уповноваженого підрозділу органу внутрішніх справ щодо необхідних за
ходів для подальшого прийняття рішення згідно із законодавством;

• після отримання заяви, повідомлення, складання протоколу усної заяви або рапорту про факт 
жорстокого поводження з дитиною (загрозу його вчинення) працівник органу внутрішніх справ 
за наявності ознак кримінального правопорушення доповідає про це начальникові слідчого підроз
ділу для внесення слідчими відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
та інформує начальника органу внутрішніх справ;

• за результатами розгляду звернення, повідомлення про факт жорстокого поводження з дити
ною (загрозу щодо його вчинення) працівники уповноваженого підрозділу органу внутрішніх справ 
зобов'язані поінформувати батьків дитини або осіб, які їх замінюють (якщо не вони є винуватцями 
жорстокого поводження з дитиною або загрози його вчинення), службу у справах дітей та у разі 
потреби органи прокуратури та суд.
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4. Заклади освіти:
• здійснюють приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо 

дитини;
• терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби 

у справах дітей, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи за
грозу його вчинення;

• у межах компетенції вживають заходів щодо виявлення і припинення фактів жорстокого 
поводження з дітьми або загрози його вчинення в закладах освіти;

• організовують роботу психологічної служби системи освіти з дітьми, які постраждали від жор
стокого поводження;

• проводять роз'яснювальну роботу з батьками та іншими учасниками навчально-виховного' 
процесу із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми.

Б. Заклади охорони здоров'я:
• здійснюють приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо 

дитини;
• терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби 

у справах дітей, органів внутрішніх справ за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я про ви
падок жорстокого поводження з дитиною чи загрозу його вчинення;

• цілодобово здійснюють прийняття дітей, які постраждали від жорстокого поводження, нада
ють їм необхідну медичну, психологічну (за наявності в закладі охорони здоров'я психолога) допо
могу та документують факти жорстокого поводження з дітьми;

• при обстеженні дитини медичні працівники звертають увагу на ушкодження, що могли 
виникнути внаслідок жорстокого поводження з нею, повідомляють про це лікаря, який надає дитині 
первинну медичну допомогу, забезпечують подання інформації до служби у справах дітей та органу 
внутрішніх справ;

• проводять лікування дітей, які постраждали від жорстокого поводження, та надають психоло
гічну допомогу (за наявності в закладі охорони здоров'я психолога).

6. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
• здійснюють приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо дитини;
• терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби 

у справах дітей, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реаль
ну загрозу його вчинення;

• здійснюють екстрене втручання, надають необхідні соціальні послуги дітям, які постраждали 
від жорстокого поводження або стосовно яких існує загроза його вчинення, та забезпечують соці
альний супровід сімей; у яких проживають такі діти;

• направляють у разі потреби сім'ї (або одного з членів сім'ї) з дитиною, яка постраждала 
від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення, до центру соціально- 
психологічної допомоги.

Заступник директора Департаменту 
сімейної, тендерної політики та 
протидії торгівлі людьми — 
начальник відділу запобігання 
домашньому насильству 
Міністерства соціальної політики України

Начальник Управління кримінальної 
міліції у справах дітей
Міністерства внутрішніх справ України О. О. Лазаренко

Заступник директора Департаменту 
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України В. О. Карбишев

В.о. директора Департаменту 
медичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я України А. В. Терещенко

Л. І. Козуб
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Додаток і 
до Порядку розгляду 

звернень та повідомлень 
з приводу жорстокого поводження 

з дітьми або загрози його вчинення 
(пункті розділу II)

(найменування органу, установи, закладу, який(а) надсилає повідомлення)

ЗАРЕЄСТРОВАНО
В ІД  /  / 2 0 __ року
№ ________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про дитину, яка постраж дала від жорстокого поводження  

або стосовно якої існує загроза його вчинення

Інформацію  отримано:
□  анонімно; □  від дитини; □  від батьків дитини, осіб, які їх замінюють; □  від інших фізичних 

осіб; □  від підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань; □  від служби у справах дітей;
□  органу внутрішніх справ; □  центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; □  закладу освіти;
□  закладу охорони здоров'я_________________________________________________________________

(найменування органу, установи, закладу)

(прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини, яка постраждала від жорстокого пово
дження або стосовно якої існує загроза його вчинення)

Проживає/перебуває за ад р есо ю :_______________________________________________________
Зміст повідомлення: _______________________________________________________
Вжиті за х о д и :___________________________________________________________________________
До повідомлення додано документи (за наявності)_____________________________________ .

(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка надсилає повідомлення)

Дата надсилання повідомлення_________________ Телефон____________
(підпис)

Додаток 2 
до Порядку розгляду 

звернень та повідомлень 
з приводу жорстокого 

поводжень з дітьми або 
загрози його вчинення 

(пункт 3 розділу II)

Ж урнал обліку звернень та повідомлень про жорсотке 
поводження з дітьми або загрозу його вчинення

№
з/п

Дата 
отримання 
заяви або 

повідомлення

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

та місце 
проживання 

дитини, щодо 
якої надійшла 

заява чи 
повідомлення

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

та місце 
проживання 
особи,яка 

вчинила жорстке 
поводження 3 

дитиною або від 
якої існує загроза 

його вчинення

Стислий зміст 
заяви або 

повідомлення

Вжиті 
заходи 

ЩОДО 
захисту 
прав та 

інтересів 
дитини

Дата, час та 
суб'єкт, якому 
направлено 

повідомлення

Примітки

1 2 3 4 5 б 7 8

в освіті дитини ! С О Ц І А Л Ь Н И Й

№ 1 (97), січень 2015 |П Е Д А ГО Г  111



ДОКУМЕНТИ

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІД 28.10.14 № 1/9-557

Департаменти (управління) освіти 
і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти, 
Київський університет ім. Б. Грінченка

М етодичні р еком енд ації щодо 
взаєм одії педагогічних працівників у  навчальних  
заклад ах та взаєм одії з інш ими органами і служ бами  
щодо захисту прав дітей

Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо взаємодії 
педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо 
захисту прав дітей.

Просимо довести їх до відома керівників навчальних закладів, працівників психологічної служби 
системи освіти та педагогічних працівників.

Додаток: на 19 арк.

Заступник Міністра
керівник апарату О. С. Дніпров

Додаток 
до листа Міністерства 
освіти і науки України 

від 28.10.14 №1/9-557

М етодичні реком ендації щодо 
взаєм одії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії 

з інш ими органами і служ бами щодо захисту прав дітей

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та Конвенції ООН про права дитини, 
кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності та най
краще забезпечення ї ї  інтересів.

Проблема соціально-правового захисту дітей є актуальною для України особливо сьогодні, в 
часи складної ситуації на Сході України, політичної, економічної та соціальної нестабільності.

Держава здійснює захист дитини від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого по
водження з нею, залучення до найгірших форм дитячої праці, у тому числі з боку батьків або осіб, які 
їх замінюють, в першу чергу, на законодавчому рівні.

Дитина — правовий статус особи до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається ди
тина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотир
надцяти до вісімнадцяти років.

„ і С З Ц ІА П Ь Н И Й і
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Законні представники дитини — батьки, усиновителі, батьки-зихователі, прийомні батьки, патро- 
натні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, інші особи, які виконують функції 
опікунів і піклувальників.

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 — д ії із застосуванням фізичної сили стосовно дитини, направ
лені на спричинення їй фізичного страждання, що заборонені законом. Фізичне насильство в сім'ї 
передбачає умисне нанесення одним членом іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може приз
вести до смерті, порушення фізичного або психічного здоров'я, посягання на його честь і гідність.

Сексуальне насильство або розбещення — протиправне посягання однієї особи на статеву недо
торканість іншої, д ії 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, критики, маніпуляцій, що може призвести 
до виникнення у дитини пригніченого або хронічного тривожного стану, затримки чи відставання 
психоемоційного, когнітивного, соціального та фізичного розвитку тощо.

Наводимо перелік ознак, які можуть вказувати на жорстоке поводження з дитиною та потребу
ють негайного реагування.

Ознаками психологічного насильства можуть бути:
• замкнутість, тривожність, страх, або навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризико

вана, зухвала поведінка;
• неврівноважена поведінка;
• агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;
• уповільнене мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань відповідно до віку (наприк

лад, невміння читати, писати, рахувати);
• синдром «маленького дорослого» (надмірна зрілість та відповідальність);
• уникання однолітків, бажання спілкуватися та гратися зі значно молодшими дітьми;
• занижена самооцінка, наявність почуття провини;
• швидка стомлюваність, знижена спроможність до концентрації уваги;
• демонстрація страху перед появою батьків та/або необхідністю йти додому, небажання йти додому;
• схильність до «мандрів», бродяжництва;
• депресивні розлади;
• спроби самогубства;
• вживання алкоголю, наркотичних речовин;
• наявність стресоподібних розладів психіки, психосоматичних хвороб;
• насильство стосовно тварин чи інших живих істот;
• приналежність батьків, осіб, які їх замінюють, до деструктивних релігійних сект.
Ознаками фізичного насильства можуть бути:
• повідомлення дитини, що батьки, інші члени сім'ї застосовують до неї, або іншої дитини фі

зичне насильство, погрожують вигнати з дому, перемістити до іншого місця проживання (віддати 
до інтернатного закладу, влаштувати до лікарні, помешкання інших родичів тощо), про наявність 
небезпеки з боку тварин, що утримуються у неї вдома;

• прагнення дитини приховати травми та обставини їх отримання (відмова дитини роздягатись; 
носити одяг, що не відповідає сезону);

• зміщення суглобів (вивихи), переломи кісток, гематоми, подряпини;
• синці на тих частинах тіла, на яких вони не повинні з’являтися, коли дитина грається (наприк

лад, на щоках, очах, губах, вухах, сідницях, передпліччях, стегнах, кінчиках пальців тощо);
• рвані рани і переломи в області обличчя, травматична втрата зубів;
• травми ока (крововиливи, відшарування сітківки тощо);
• забиті місця на тілі, голові або сідницях, які мають виразні контури предмета (наприклад, 

пряжки ременя, лозини);
• скарги дитини на головний біль, біль у животі, зовнішні запалення органів сечовивідної 

і статевої систем;
• рани і синці у різних фазах загоєння на різних частинах тіла (наприклад, на спині та грудях одночасно);
• сліди від укусів;
• незвичні опіки (цигаркою або гарячим посудом).

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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Ознаками економічного насильства, занедбання дитини можуть бути:
• постійне голодування через нестачу їжі;
• вага дитини в значній мірі не відповідає ї ї  віковій нормі (за визначенням медичного працівника);
• часті запізнення до школи, брудний одяг, одягання не за погодою;

- • пропуски занять у школі;
• втомлений і хворобливий вигляд;
• загальна занедбаність;
• нестача необхідного медичного лікування (дитину не водять до лікаря), неліковані зуби;
• залишення дитини батьками під наглядом незнайомих осіб (в тому числі, які перебувають 

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння);
• залишення дитини дошкільного віку без догляду впродовж тривалого часу як у помешканні, 

так і на вулиці, в тому числі із сторонніми особами;
• відсутність іграшок, книжок, розваг тощо;
• антисанітарні умови проживання, відсутність постільної білизни (або постільна білизна рвана 

та брудна), засобів гігієни;
• нігті, волосся у дитини нестрижені і брудні;
• у дитини постійні інфекції, спричинені браком гігієни;
• залучення дитини до трудової діяльності (з порушенням чинного законодавства);
• дитина жебракує, втікає з дому;
• відставання дитини в розвитку (фізичному, емоційному розвитку): розвитку дрібної моторики, 

пізнавальних здібностей, соціальних навичок та навичок міжособистісного спілкування) внаслідок 
педагогічної занедбаності.

Ознаками сексуального насильства можуть бути:
• знання термінології та жаргону, зазвичай не властивих дітям відповідного віку;
• захворювання, що передаються статевим шляхом;
• синдром «брудного тіла»: постійне настирливе перебування у ванній, під душем;
• уникнення контактів з ровесниками;
• дитяча або підліткова проституція;
• вагітність;
• вчинення сексуальних злочинів;
• сексуальні домагання до дітей, підлітків, дорослих;
• нерозбірлива та/або активна сексуальна поведінка;
• створення та реалізація дитиною сексуальних сценаріїв в іграх за допомогою іграшок та ляльок;
• відсутність догляду за собою;
• боязнь чоловіків, конкретних людей;
• синці на внутрішній стороні стегон, на грудях і сідницях, людські укуси.
Педагогічним працівникам доцільно звертати увагу на ознаки, що вказують на ймовірність 

виникнення ризиків для життя, здоров'я та розвитку дитини.
Зокрема до таких ризиків, можна крім іншого віднести ситуації, коли батьки або особи, які їх замінюють:
• не цікавляться навчальною діяльністю дитини, вихованням в дошкільному навчальному зак

ладі (не відвідують батьківських зборів, не контактують з педагогами закладу, не готують дитину 
до участі у позаурочних та позашкільних заходах);

• під час відвідування навчального закладу перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під 
дією наркотичних речовин. Наявні повідомлення дітей, осіб, знайомих із сім'єю„про факти надмір
ного вживання алкоголю, наркотичних речовин, схильності до азартних ігор та відвідування ігрових 
клубів;

• систематично проявляють агресивну поведінку до працівників закладу освіти, батьків інших дітей;
• ігнорують рекомендації працівників закладу освіти щодо виховання дитини, що призводить 

або може призвести до затримки ї ї  розвитку, погіршення емоційного стану, здоров'я, соціальної ізо
ляції та інших несприятливих наслідків;

• не дотримуються санітарно-гігієнічних норм та правил безпечної поведінки (що призводить 
до виникнення ризику інфікування дитини);

• мають ознаки пригніченого психоемоційного стану, розладів психічного здоров'я, суїцидаль- 
ної поведінки, що ускладнює процес догляду та виховання дитини;

• не забезпечують необхідного медичного догляду за дитиною, що може призвести до серйоз
них порушень здоров'я;

• жорстоко поводяться з членами сім'ї (одним із батьків, іншою дитиною, іншою особою), 
з домашніми тваринами;
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• допускають перебування в помешканні, де проживає дитина, сторонніх осіб, схильних до вжи
вання алкоголю, наркотичних речовин;

• не забезпечують дитину кишеньковими коштами;
• перекладають відповідальність за догляд за молодшими дітьми на інших.
Діти мають:
• знижену здатність контролювати свою поведінку;
• демонстративну хоробрість;
• агресію стосовно інших дітей або дорослих;
• ознаки бродяжницва;
• бажання і змогу перебувати у вечірній і нічний час на вулиці без супроводу дорослих, відвіду

вати комп'ютерний клуб.
За визначенням Закону України «Про соціальні послуги» складними визначаються такі життєві обставини, 

що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати само
стійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку із станом здоров'я, самотність, сирітство, 
безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки 
в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо).

Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, — діти, які потрапили в обставини, що по
рушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, у подоланні наслідків яких вони потребують 
допомоги (проживають у сім'ях, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від вико
нання батьківських обов'язків; залишилися без батьківського піклування; систематично самовільно 
залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексу
ального або економічного насильства; розлучені із сім'єю та не є громадянами України).

Відповідно до Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 
надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затверджено
го постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 896, до сімей (осіб), які перебу
вають у складних життєвих обставинах, належать сім'ї (особи), які не можуть самостійно подолати 
або мінімізувати негативний вплив, зокрема, таких обставин:

1) жорстоке поводження з дитиною в сім'ї;
2) відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім'ї (особи);
3) відсутність житла, призначеного та придатного для проживання;
4) відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяття 

під варту одного з членів сім'ї (особи), насильство в сім'ї (у тому числі щодо дитини);
5) тривала хвороба, встановлена інвалідність (у тому числі дітей), вроджені вади фізичного та пси

хічного розвитку, малозабезпеченість, безробіття одного з членів сім’ї  (особи), що негативно впливає 
на виконання батьківських обов'язків, призводить до неналежного утримання дитини та догляду за нею;

6) спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї  (особа) частково або повністю не має здатнос
ті чи можливості самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті;

7) ухиляння батьків від виконання обов'язків з виховання дитини;
8) відібрання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав;
9) стихійне лихо;
ю ) дискримінація осіб та/або груп осіб.
Насильство в сім'ї — будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 

спрямування одного члена сім’ї  стосовно іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні 
права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його 
фізичному чи психічному здоров'ю (стаття і Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»).

Недбале ставлення до дитини передбачає таку поведінку батьків (осіб, які їх замінюють), яка приз
водить до свідомого або неусвідомленого незадоволення дорослими життєво важливих потреб 
дитини, пов'язаних з ї ї  виживанням, здоров'ям та повноцінним розвитком.

Бездоглядність — відсутність або недостатність контролю за поведінкою або заняттями дітей 
і підлітків, виховного впливу на них з боку батьків або осіб, які їх замінюють.

Законом України «Про освіту» та іншими нормативними документами встановлюються права 
та обов’язки учнів та вчителів. Дотримуючись їх, можна досягти врегулювання конфліктів між цими 
сторонами та дотримання і контролю закону з обох сторін.

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 
№ 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 
поводження з дітьми або загрози його вчинення», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
10.09.2014 за № 1105/25882) заклади освіти:

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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• здійснюють приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого поводження щодо дитини;
• терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби 

у справах дітей, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи за^ 
грози його вчинення;

• у межах компетенції вживають заходів щодо виявлення і припинення фактів жорстокого 
поводження з дітьми або загрози його вчинення в закладах освіти;

• організовують роботу психологічної служби системи освіти з дітьми, які постраждали від жор
стокого поводження;

проводять роз'яснювальну роботу з батьками та іншими учасниками навчально-виховного про
цесу із запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми.

Згідно зі статтями 21, 22 Закону «Про освіту» соціальні педагоги та практичні психологи є головною 
ланкою в структурі психологічної служби системи освіти і їхня діяльність регламентується Положен
ням про психологічну службу системи освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти 
і науки України від 02.07.2009 № біб та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 
2009 року за № 687/16703.

Завдання соціального педагога — допомога загальноосвітньому навчальному закладу в:
а) формуванні в учнів комплексу знань, навичок та вмінь, необхідних для: самопізнання, доціль

ного розвитку власної інтенційної спрямованості, засвоєння норм соціальної поведінки, гармоніза
ції внутрішньоособистісних та загальносуспільних інтересів, уміння вибудовувати загальноприй- 
нятливий стиль своїх стосунків із навколишніми

б) соціально-педагогічній корекції поведінки вихованців, доцільній вибірковості їхніх соціальних зв'язків;
в) соціально-педагогічній профілактиці девіантної поведінки підлітків;
г) координації взаємодії різноманітних соціальних інститутів у ході розв'язання найгостріших 

соціальних проблем;
д) можливій реабілітації несприятливого соціуму.
В загальноосвітніх навчальних закладах, де відсутня посада соціального педагога (практичного пси

холога) ці обов'язки покладаються на заступників директора.
Педагогічні працівники, медичний та господарсько-обслуговуючий персонал навчального 

закладу при виявленні ознак чи факторів, що можуть вказувати на складні життєві обставини, жор
стоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, передають соці
альному педагогу/практичному психологу, а у разі їх відсутності заступникові директора (класному 
керівнику) чи безпосередньо керівникові навчального закладу (директорові) інформацію про дити
ну з метою планування подальших дій щодо ї ї  захисту.

У випадках виникнення підозри щодо жорстокого поводження з дитиною або якщо є реальна загроза 
його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших працівників навчального закладу або інших осіб 
пропонуємо працівникові психологічної служби діяти в такий спосіб.

Працівник психологічної служби (практичний психолог, соціальний педагог) може запросити на 
зустріч.дитину, стосовно якої поступила інформація про жорстоке поводження щодо неї. Зустріч 
може проходити у кабінеті психолога, соціального педагога чи в окремому приміщенні.

При зустрічі, варто познайомити дитину з темою сьогоднішньої розмови, уникаючи таких сугес
тивних слів як: «важкий», «страшний», «насильство» і т.д.

Основною метою бесіди з дитиною — є отримання повного обсягу інформації про те, що відбу
лося в ході спонтанної розповіді дитини.

Під час розмови фахівець має сидіти поруч із дитиною, не допускаючи розділення столом; спіл
куючись з дитиною необхідно демонструвати повагу щодо неї, намагатись створити атмосферу 
довіри (наприклад пригостити дитину чаєм).

У процесі розмови фахівець повинен з'ясувати терміни подій які відбулися з дитиною та отрима
ти їх опис для цього варто ставити цілеспрямовані запитання про насильство:

a. про характер насильства, якщо воно було;
b. часу і обставин;
c. про людину, що заподіяла насильство;
сі. з'ясувати місце події;
е. опис оточення;
(. коли це трапилося, у який час — уранці, вдень, увечері, вночі, у яку пору року і т.д.
Якщо дитині важко розказувати про події, які вона пережила, необхідно запропонувати відтворити 

травмуючу ситуацію за допомогою, наприклад, малюнку; за допомогою предметів, наприклад, ляльок.
На при кінці бесіди необхідно емоційно підтримати дитину (заспокоїти), подякувати за розпо

відь, не зважаючи на отримані результати.
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Якщо дитина підтвердила, що пережила жорстоке ставлення, необхідно провести документу
вання отриманих від неї фактів за протоколом (що додається і-Н ).

Після заповнення протоколу, працівнику психологічної служби необхідно віддати його оригінал 
директору навчального закладу чи його заступнику, копію протоколу необхідно залишити у себе.

Працівник психологічної служби повинен дотримуватись принципу конфіденційності щодо ди- 
тини-жертви, особливо у межах навчального закладу.

Працівнику психологічної служби необхідно провести зустріч з батьками (чи опікунами) 
постраждалої дитини, провести зустріч з батьками учнів-кривдників (якщо інцидент насильства 
відбувся серед учнів).

Скласти план психологічної реабілітації жертви та ї ї  кривдника, особливо, якщо останнім 
виступає інший учень (учні) закладу. За необхідності потрібно залучити фахівця з місцевого центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Протокол про отримання відомостей  
про вчинення насильства над дитиною  або реальну загрозу його вчинення

№
п/п Зміст інформації Заповнюється працівником психологічної служби

1 Дата і точний час події (Короткий опис)
2 Місце події — Було вчинено насильство в сім’ї;

— було вчинено насильство в умовах навчального закладу;
— існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;
— існує реальна загроза вчинення насильства в умовах навчального 
закладу.
(Необхідне підкреслити)

3 Учасники події
4 Жертва<жертви) (Стать, ПІБ, клас, школа, навчальний заклад)

4Л Нападник(и), кривдник (Стать, ПІБ, клас, школа, навчальний заклад; якщо дорослий — опи
сати прикмети)

4.2 Співучасники (ПІБ, клас, школа, навчальний заклад; якщо дорослий — описати 
прикмети, стать)

4-3 Свідки (Стать, ПІБ, клас, школа, навчальний заклад; якщо дорослий — опи
сати прикмети)

Б Вид насильства — Фізичне;
— психологічне;
— сексуальне;
— економічне. 
(Необхідне підкреслити)

б Потерпіла(ий, і) по
требує допомоги

— Медичної;
— психологічної;
— психолого-соціальної реабілітації;
— юридичної;
— відвідування працівника соціальної служби;
— інше (вказати)
(Необхідне підкреслити)

7 Ужиті заходи — Надано медичну, психологічну, юридичну допомогу;
— рекомендовано направити до ц&нтру медико-соціальної реабілі
тації, кризового центру для жертв насильства в сім’ї та інше вказати). 
(Необхідне підкреслити)

8 Про цей випадок проінформовано .
8.1 Директора навчального за

кладу або його заступника
(ПІБ, посада, дата, час)

3 цим протоколом озна
йомлений, копію одержав

(Підпис, дата, час)

8.2 Батьки або особи що їх замінюють (ПІБ, дата, час, телефон)
3 цим протоколом озна
йомлений, копію одержав

(Підпис, дата, час)

8.3 Копію протоколу надіслано (Кримінальна міліція у справах дітей, опікунська рада точно; точна 
назва, дата)

9 Цей протокол зберігається 
у працівника служби і не під
лягає знищенню чи вилучен
ню протягом п'яти років

(Дата і час складання протоколу; особистий підпис працівника 
служби)

У випадках, коли працівник психологічної служби став свідком жорстокого поводження з дити
ною в умовах навчального закладу (з боку однолітків, з боку інших працівників навчального закладу 
або інших осіб), рекомендується наступний порядок дій.
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Вжити заходів для припинення насильства або жорстокого поводження.
Забороняється застосовувати фізичну силу до’учасників інциденту.
Якомога швидше повідомити представника служби охорони навчального закладу, вчителів, 

інших дорослих.
Після припинення інциденту у разі необхідності необхідно надати постраждалому першу 

медичну допомогу: супроводити дитину для обстеження стану ї ї  здоров'я до медичного пункту 
закладу, а у разі необхідності — до відповідного закладу охорони здоров'я з метою надання медич
ної допомоги і документування фактів жорстокого поводження.

В кабінеті психолога чи соціального педагога (в окремому приміщенні) провести первинне опи
тування учасників інциденту: жертви, кривдника чи кривдників, свідків. Скласти протокол 2-Н 
(додається).

З метою надання первинної психологічної допомоги, з'ясування обставин ситуації жорстоко
го поводження і документування фактів, спочатку необхідно провести зустріч з постраждалою 
дитиною якщо ї ї  фізичний стан це дозволяє. Фахівцеві сл.ід терпляче вислухати розповідь дитини 
та запротоколювати ї ї  інтерпретацію подій.

Працівнику психологічної служби в цій ситуації недоречно:

• бути нетерплячим та перебивати опитуваних;
• намагатися завершити думки учасників інциденту, їх висловлювання;
• втрачати зоровий контакт з учасниками інциденту, жестами та рухами тіла демонструвати 

неуважність;
• відповідати недоладно;
• змінювати предмет розмови;
• залякувати постраждалу дитину (в тому числі тим, що ї ї  родичів буде суворо покарано, якщо 

дитина постраждала від жорстокого поводження з боку рідних людей);
• залякувати інших учасників інциденту — нападника, свідків;
• критикувати учасників інциденту або глузувати з них;
• виносити оцінні судження на адресу учасників інциденту.
Після проведеного опитування постраждалого не залишати його наодинці (доручити постраж- 

далого до приходу батьків класному керівнику, вихователю, іншому педагогічному працівнику).
Провести бесіду з кривдником дитини і внести його бачення подій до протоколу — 2-Н.
При спілкуванні з кривдником фахівцю психологічної служби доречно представитися, пояснити 

доцільність даної бесіди; попередити про необхідність складення.протоколу; розмовляти спокійно, 
демонструючи врівноваженість; дотримуватися позиції: «Я виконую свої обов'язки»; уникати оцін
них суджень, засуджувати, намагатися «виховувати».

Розмову слід проводити таким чином, щоб вона була для винуватця (винуватців) сигналом, що 
він не може розраховувати на подальшу безкарність.

Провести співбесіду (співбесіди) з учасниками (свідками) інциденту. Співбесіди відбуваються з 
кожним учасником окремо. їх результати заносяться до протоколу.

Оформлений належним чином Протокол — 2-Н з підписом працівника психологічної служби по
дається керівництву навчального закладу і підписується. У разі відмови від підпису працівник пси
хологічної служби у графі б.і фіксує: «від підпису відмовився (відмовилась)», ставить дату і час.

Копію цього протоколу працівник психологічної служби надає за вимогвю батькам або особам, 
що їх замінюють, законним представникам всіх учасників інциденту або представникам правоохо
ронних органів, фіксуючи дату і час видачі копії.

Протокол зберігається у працівника служби протягом п'яти років і є документом суворої звітності.
Якщо дитина зазнала жорстокого поводження з боку працівників закладу, з боку учнів закладу — 

адміністрація навчального закладу на цій підставі зобов'язана провести службове розслідування, 
притягнути до дисциплінарної відповідальності винних і обов'язково повідомити про виявлений 
факт насильства.

У навчальних закладах із означеної проблеми ведеться відповідна документація, зразки бланку 
повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує 
загроза його вчинення та журналу обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження 
з дітьми або загрозу його вчинення, затверджені наказом від 19.08.2014 № 564/863/945/577. який 
направлений для впровадження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 
поводження з дітьми або загрози його вчинення (лист МОН від 29.09.14 № 1/9-498)-

і С О Ц І А Л Ь Н И Й  і
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Працівнику психологічної служби (практичному психологу, соціальному педагогу) необхідно 
скласти план роботи з психологічної реабілітації постраждалих та кривдника (кривдників), якщо 
останнім є інший учень або співробітник навчального закладу.

Протокол — 2-Н  
дій працівника психологічної служ би у  випадку, коли він стає 

свідком насильства або жорстокого поводження з дитиною
№ Зміст інформації Заповнюється працівником психологічної служби
1 Що спостерігав працівник служби 

особисто в якості свідка події
(Короткий опис)

2 Дата і точний час події
3 Місце події
4 Учасники події
4-і Жертва (жертви) (Стать, ПІБ, клас, школа, навчальний заклад)
4-2 Нападник (и), кривдник: (Стать, ПІБ, клас, школа, навчальний заклад; якщо — дорослий 

— описати прикмети)
4-3 Співучасники (Стать, ПІП, клас, школа, навчальний заклад; якщо — дорослий 

— описати прикмети)
4-4 Свідки (ПІБ, клас, школа, навчальний заклад; якщо — дорослий — 

описати прикмети, стать)
5 Що зробив працівник служби 

для припинення насильства або 
жорсткого поводження і це можуть 
підтвердити свідки

(Короткий опис)

б Про цей випадок проінформовано
бл Директора навчального закладу або 

його заступника:
(ПІБ, посада, дата, час)

3 цим протоколом ознайомлений, 
копію одержав:

(Підпис, дата, час)

6.2 Батьки або особи, що їх замінюють (ПІБ, дата, час, телефон)
3 цим протоколом ознайомлений, 
копію одержав

(Підпис, дата, час)

6-3 Копію протоколу надіслано (Міліція у справах дітей, опікунська рада і т. п.; точна назва, 
дата)

7 Цей протокол зберігається у 
працівника служби і не підлягає 
знищенню чи вилученню протягом 
п'яти років

(Дата і час складання протоколу; особистий підпис працівника 
служби)

Основними питаннями які потребують міжвідомчої взаємодії є: .
— робота у випадках виявлення факту та розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстоко

го поводження з дітьми або загрози його вчинення;
— робота з дітьми, які мають проблеми у поведінці (делінквентна, девіантна поведінка);
— робота з дітьми, схильними до проявів суїцидальної поведінки;
— робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;
— робота з дітьми з особливими освітніми потребами;
— робота з батьками, які ухиляються від належного виконання своїх батьківських обов’язків;
— робота з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо.
і. Органи опіки та піклування.
Відповідно до статті п Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціаль

ного захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від із січня 2005 року 
№ 2342-ІУ) органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міста Києва, ви
конавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавле
них батьківського піклування, покладено на служби у справах дітей.
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Піклування — влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї 
громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми 
з метою забезпечення їх.виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного 
кодексу України).

Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те 
повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток дитини, 
яка знаходяться під їх опікою, піклуванням.

Оформлення над дитиною опіки та піклування, права та обов'язки опікунів, піклувальників регу
люються Сімейним і Цивільним кодексами України.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування над дітьми 
віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка, піклування вста
новлюється органами опіки та піклування або судом.

Комісія з питань захисту прав дітей: координація роботи щодо підготовки проектів рішень 
та інших документів щодо захисту прав дітей, організації профілактичних заходів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Про затвердження Типово
го положення про комісію з питань захисту прав дитини» Комісія відповідно до покладених на неї завдань: .

• розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка 
опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, який складається за затвердженою формою;

• розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема: ре
єстрація народження дитини, батьки якої невідомі; надання дозволу бабі, діду, іншим родичам 
дитини забрати ї ї  з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зроби
ли батьки дитини; позбавлення та поновлення батьківських прав; вирішення спорів між батьками 
щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини; вирішення спорів між батьками щодо визна
чення місця проживання дитини; участь одного з батьків у вихованні дитини; побачення з дитиною 
матері, батька, які позбавлені батьківських прав; визначення форми влаштування дитини-сироти 
та дитини, позбавленої батьківського піклування; встановлення і припинення опіки, піклування; утри
мання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімей
ного типу та виконання покладених на них обов'язків; збереження майна, право власності на яке або 
право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; розгляд 
звернень дітей.щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з ви
ховання або щодо зловживання ними своїми правами; інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

2. Служби у справах дітей.
Служба у справах дітей проводить свою діяльність у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 2007 № ю68 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей».
Співпраця органів освіти, навчальних закладів із службою у справах дітей відбувається стосовно 

таких категорій дітей, як: бездоглядні; безпритульні; діти-сироти і діти, які залишилися без піклу
вання батьків; діти, які проживають у сім'ях, де батьки або особи, котрі їх замінюють, ухиляються 
від виконання батьківських обов'язків; діти, стосовно яких учинено насильство. Планування та 
спільні рейди щодо обстеження житлово-побутових умов проживання дитини, підготовка відпо
відних висновків, подання.

До служби у справах дітей звертаються у разі виявлення фактів щодо:
• відсутності у дитини свідоцтва про народження, порудіення прав дитини на житло, майно, 

отримання загальної середньої освіти та інших прав;
• смерті батьків;
• залишення дитини без батьківського піклування внаслідок направлення батьків або закон

них представників на довготривале стаціонарне лікування, невідкладної госпіталізації, ув'язнення, 
зникнення безвісти, від'їзду на заробітки на тривалий термін тощо;

• фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною, систематич
ного недбалого ставлення до дитини з боку батьків, осіб, які їх замінюють, в тому числі залишення 
дитини без догляду або у ситуації небезпеки;

• залежності батьків, осіб, які їх замінюють, від алкоголю, наркотичних речовин, азартних ігор;
• наявності у батьків дитини, осіб, які їх замінюють, ознак розладів психічного здоров'я, що впли

вають на їхню спроможність забезпечити належний догляд за дитиною;
• експлуатації дитини, втягнення ї ї  до жебракування, заохочення до вживання алкоголю, нарко

тичних речовин;

20 І ПЕДАГОГ І № 1 (97), січень 2015 Майбутнє країни



ДОКУМЕНТИ

• проживання дитини в антисанітарних умовах, що може призвести до погіршення стану 
ї ї  здоров'я;

• частих випадків перебування в помешканні, де проживає дитина, сторонніх осіб з метою вжи
вання алкоголю, наркотичних речовин;

• занедбаного зовнішнього вигляду дитини;
• систематичного недотримання батьками, особами, які їх замінюють, санітарно-гігієнічних 

норм (брудні шкіра, волосся, одяг, білизна дитини);
• недостатнього харчування дитини;
• залишення дитиною постійного сімейного помешкання без згоди батьків, осіб, які їх замінюють;
• самовільного залишення дитиною навчального закладу (систематичні порушення шкільної 

дисципліни);
самостійного проживання дитини в помешканні без дорослих.
3. Кримінальна міліція у справах дітей. .
На виконання статті б Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні уста

нови для дітей», пункту п Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого 
Указом Президента України від об квітня 2011 року № 383 та згідно наказу Міністерства внутрішніх 
справ України від 19.12.2012 р. № 1176 «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів 
кримінальної міліції у справах дітей « (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. 
за № 121/22653) працює Кримінальна міліція у справах дітей.

До повноважень Кримінальної міліції у справах дітей належить організація та здійснення заходів щодо:
• профілактики з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання 

вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень;
• індивідуальної профілактики з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні правопору

шення, були засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, звільненими зі спеціаль
них виховних установ;

• ужиття заходів щодо недопущення рецидивної злочинності серед дітей;
• установлення місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення;
• розкриття кримінальних правопорушень, учинених дітьми;
• виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми, учинення стосовно них 

насильства, у тому числі батьками, законними представниками;
• організація надання правової та психологічної допомоги дітям, які є потерпілими в криміналь

ному провадженні чи стали свідками кримінального правопорушення.
Навчальні заклади повідомляють відділ кримінальної міліції у справах дітей у разі виявлення 

фактів про те, що: батьки дитини, інші особи залучають дитину до праці, яка є шкідливою для ї ї  
здоров’я, заважає навчанню, пов'язана з продажем алкоголю, наркотичних речовин тощо; батьки 
дитини, інші особи заохочують дитину до вживання алкоголю, наркотичних речовин; батьки дити
ни, інші особи втягують або примушують дитину до жебракування, крадіжок тощо; дитина зазнає 
фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства.

4 . Органи охорони здоров'я.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. № 1364 «Про затвер

дження Типового положення про відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації» 
відділ охорони здоров'я організовує відповідно до законодавства роботу з охорони материн
ства дитинства, контролює стан здоров'я дітей та забезпечує в установленому законодавством 
порядку розгляд звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в закладах охорони 
здоров'я.

Керівник навчального закладу направляє дитину до закладу охорони здоров'я у супроводі педа
гогічного працівника (класного керівника, вихователя, вчителя або медичної сестри) у разі виявлен
ня потреби дитини у негайному чи додатковому медичному огляді або лікуванні.

5. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від і серпня 2013 р. № 573 «Про затверджен

ня Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» Центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді:

• здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життє
вих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей 
опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб,
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які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших 
форм дитячої праці;

• проводить оцінку потреб дитини, сім'ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових 
умов за згодою сім'ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

• здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: за
безпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, 
постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді 
та членів їх сімей; здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ ви
конання покарань; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до .самостійного життя; інформує насе
лення про форми сімейного виховання дітей-сиріТ та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим бать
ківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, 
прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; здійснює соціальне супроводжен
ня прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного 
життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних 
закладів;

• інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги 
і послуг;

• проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітниць
ку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя 
шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

• впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг 
на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює про
філактику соціального сирітства;

• узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали сто
совно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому 
органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення;

• дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи 
з сім'ями, дітьми та молоддю;

• забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Органи освіти та навчальні заклади звертаються до Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді для вирішення питань щодо дітей, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з 
інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорсто
ким ставленням у сім'ї.

Працівники психологічної служби системи освіти України, реалізуючи заходи спільно з представ
никами інших органів і служб у справах дітей, діють виключно в межах повноважень, визначених 
Положенням про'психологічну службу системи освіти.

Будь-які додаткові відомості та інформація про клієнтів психологічної служби можуть надавати
ся представникам органів і служб виключно з дозволу керівника (директора) навчального закладу 
в узагальненій формі із забезпеченням принципу конфіденційності.

У зв'язку з проведенням АТО на території певних областей, районів, міст соціальні педагоги, керу
ючись статтею з Конвенції ООН про права дитини, у взаємодії із службою у справах дітей, центра
ми соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрами реабілітації, притулками, кримінальною 
міліцією у справах дітей, опікунськими радами тощо, вживає заходів для оперативного вирішення 
питань, які пов'язані із індивідуальною ситуацією дитини.

Керівникам психологічних служб різних рівнів у наступному навчальному році необхідно забез
печити супервізію (професійних супровід) діяльності практичних психологів І соціальних педагогів, 
які працюватимуть із вказаною категорією дітей.

У цій роботі варто користуватися листом, який Міністерство направило до органів управління 
освітою обласних та Київської міської державної адміністрації з переліком методичної літератури 
та посібників, якими можна скористатися при здійсненні обстеження для встановлення віку дити
ни, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту (лист МОН від 24.04.14 
№ 1/9-222).
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№ 127, зареєстрованого в Мін'юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції, що додаєть
ся), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703.

18. Наказ Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 «Про затвердження Положен
ня про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти » (Із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 489 від 29.06.2006) Зареєстровано в Мі
ністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за № 659/4880.

19. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх Справ України, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року 
№ 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жор
стокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», який зареєстрований в Міністерстві юс
тиції України 10.09.2014 за № 1105/25882).

20. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2012 № 1176 «Про затвердження Інструк
ції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей « (зареєстрований в Мініс
терстві юстиції України 15 січня 2013 р. за № 121/22653).

21. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження форм 
обліку соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (за
реєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2014 р. за № 1076/25853).

22. Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 27 «Про Порядок ведення 
службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» зареє
стровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2014 р. за № 216/24993 (із змінами, внесеними згід
но з наказом Мінсоцполітики № 387 від 16.06.2014). .
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КОЛІР І ПРОСТІР 
У ВИХОВАННІ д и т и н и
Інтерв'ю із Сергієм Радченком

В алентина С Н ІГУЛ Ь С Ь К А , керівник проекту «Соціальний педагог»

і§ ?  •

Якось під час чергового круглого столу про проблеми сучасної сім’ї  і школи я була 
вражена виступом одного доповідача. І розпочав він його ніби з риторичного 
запитання: «Якими б ми хотіли бачити своїх дітей на порозі самостійного життя?» 
Сам же і відповів: «Такими, які знають декілька мов, бо нині без цього ніяк. Готовими 
до того, що доведеться протягом життя змінити декілька професій, а це потребує 
вміння швидко засвоювати нові знання. Бути на «ти» із сучасними інформаційними 
технологіями, адже без них не крокуватимеш у ногу із часом. Уміти швидко адапту
ватися в багатонаціональному середовищі, володіти комунікативними навичками. 
І готувати їх до цього повинні батьки. З допомогою школи, звичайно»...

Запам'яталася та доповідь, бо йшлося в ній 
про те, що дитину має виховувати все, що ї ї  оточує; 
про те, що навколишній світ повинен бути зруч
ним, таким, щоб вона привчалася до самостій
ності. І навів приклад: ось маленька дитинка йде 
до дитячого садка. Хто їй відчиняє вхідні двері? 
Звісно ж, дорослий. А мусить сама. Тож і двері слід 
придумати такі, щоб і дорослий, і дитина могли 
їх відчинити. Це лунало по-новому. Тому і за
пам’ятався той виступ..

Прізвище доповідача мені добре запям'яталося. 
І за кілька місяців знову привернуло увагу. Коли 
підбивали підсумки пілотного конкурсу «Разом! 
Партнерство навчальних закладів і родин», 
перше місце отримали Ольга і Сергій Радченки — 
автори проекту «Колір і організація простору 
дитячого інтер'єру як фактор психологічної 
підтримки вихованців дитячого будинку сі
мейного типу».

Погодьтеся, тема дещо незвична. Тож про проект 
і його особливостями говоримо із Сергієм Радчен
ком.

— Сергію  Ю рійовичу, у  чом у суть вашого  
проекту? І як виникла ця ідея?

— В основі проекту дуже проста ідея — за до
помогою змін в оформленні й у правильній органі
зації простору відповідно до віку дитини та потреб 
ї ї  розвитку можна вирішувати складні навчальні 
і навіть виховні завдання з формування майбут
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ньої особистості. Наш проект став практичним 
втіленням та перевіркою кількох базових прин
ципів формування дитячого житлового простору 
як складової загального середовища, у якому рос
те та розвивається дитина.

Але я пропоную детально поговорити про 
проект в останній частині нашої розмови. Адже 
він став завершенням досить кропіткої багаторіч
ної роботи, що почалася випадково, поступово 
перетворюючись на захоплення із багаторічними 
спостереженнями, різноманітними тестами, «пі- 
лотними» проектами та несподіваними і ц ікави
ми висновками.

— Із чого все починалося?

— Наш .подружній тандем не належав до спе
ціалістів, які в силу професії, посади чи діяльнос
ті повинні займатися чи вихованням і навчанням 
дітей раннього віку (психологи, вихователі, педа- 
гоги-предметники), чи створенням для цього від
повідних умов (архітектори, дизайнери, педіатри, 
дієтологи тощо). Але, як часто трапляється, лан
цюжок випадкових подій раптом підказав нам 
ідею і низку пов'язаних з нею питань, пошуки від
повіді на які поступово вийшли за межі епізодич
них внутрішньосімейних обговорень.

Під час чергового переїзду в кінці 90-х років 
ми з дружиною вирішили приділити серйозну ува
гу дизайну квартири, а особливо дитячій кімнаті.

Майбутнє країни —
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із часом з'ясувалося, що відсутня системна ін
формація про те, яку роль відіграє простір як чин
ник розвитку особистості дитини. І якщо такий 
вплив є, то чи можна створити ідеальний простір, 
у якому дитина відчувала б себе комфортно, спо
кійно і впевнено. Простір, у якому б повноцінно 
розкривалися закладені природою здібності і ви
никали нові, де було б цікаво дізнаватися щось 
нове і корисне. Простір, у якому б робилися перші 
кроки у формуванні характеру, а в подальшому і 
повноцінної особистості.

ш а У науці є розуміння впливу середовища 
€  €  і просторового оточення на розвиток ди-
* * тини, проте чіткого, системного викладу 

механізму такого впливу і принципів організації 
дитячого простору, як це не дивно, немає.

в освіті дитини!

І тут нас очікував абсолютно несподіваний 
сюрприз. Як тільки зі всієї зібраної інформації 
почала викристалізовуватися певна системність, 
виявилося, що наші власні діти провели своє 
раннє дитинство практично в ідеальних умовах. 
Як у самому житлі, так і за його межами — у дворі, 
у місці проживання (селі із соціальною інфра
структурою, якої часто не було тоді в багатьох 
великих містах), на лоні природи, у різноманітно
му та привабливому ландшафті, в оточенні людей, 
тобто соціумі, оптимальному за своїми масшта
бами і можливостями спілкування для маленької 
дитини.

У якийсь момент наші фрагментарні спосте
реження стали потроху структуруватися в певну 
систему і вимагали більш глибокого осмислення.

Скоро з'явилася можливість робити свого роду 
пілотні проекти на прохання знайомих, у яких є 
немовлята.

С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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Існують різні методики навчання, зокрема і до
сить відомі — Монтессорі, Далтона, Вальдорфська 
школа тощо. Але, по-перше, вони роблять акцент 
на певних аспектах навчання: візуальному сприй
нятті, дотиковому контакті, розвивальних іграх і 
заняттях, організації навчального процесу тощо. 
По-друге, вони стосуються дітей старших з-х ро
ків. По-третє, ці методики не стільки описують 
середовище чи приміщення, де все це повинно 
відбуватися, скільки їх оснащення і наповнення, 
тобто навчально-дидактичний матеріал, корисні 
предмети, іграшки і наочні посібники. Вони роз
раховані на застосування переважно в спеціально 
обладнаних школах, де класи чи зони наповнені 
спеціально виготовленими засобами навчання 
для різних вікових груп.

Два жвавих підлітки ніби ставили запитання, 
кидаючи виклик батькам: «А зможете придума
ти щось таке, що б стимулювало нас до навчання, 
до виконання домашніх завдань, хорошої поведінки, 
читання книжок і взагалі до всебічного розвитку?». 
І ми взялися до справи. Діти активно обговорю
вали разом із дорослими, яким має бути дизайн 
кімнати.

Основний акцент ми зробили на кольорах, 
вони, за спільним задумом, повинні сприяти кон
центрації уваги, створювати спокійну, але робочу 
атмосферу. Успіхи в навчанні нібито підтверджу
вали, що ми не помилилися. Проте резерви в по
ліпшенні успішності й поведінки були, і не малі.

У квартирі (особливо невеликій, одно-, двокім
натній) чи будинку можна реалізувати лише деякі 
практичні прийоми із цих систем. Винятком є, напев
не, лише досить відома в країнах колишнього СРСР 
система Нікітіних, розроблена і реалізована саме в 
сімейному житлі. Вона робила акцент на фізично
му розвитку дитини, розвивальних іграх і заняттях. 
Також всі ці методики передбачали саме навчання, 
набуття і розвиток різнобічних навичок і здібностей. 
Проте там чи дуже мало, чи взагалі не йшлося про 
формування якостей майбутньої особистості.

До того ж майже всі науковці згодні з тим, що 
для дитини найважливішими є перші три роки 
життя. М. Ібука, успішний японський бізнесмен, 
узагалі назвав свою книжку «Після трьох уже пізно», 
яка стала бестселером у багатьох країнах. І напи
сав він ї ї  саме через незадоволеність системою на
вчання і специфічною ситуацією у власній сім’ї.
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Але тепер наповнювати ці проекти було наба
гато складніше, ніж просто підбирати кольорові 
поєднання, як це було на початку нашого захоп
лення.

Простір був розділений на зони, кожна зона 
набувала своєї кольорової гами і отримувала 
необхідні елементи, зокрема меблеві, виготовле
ні за нашими рекомендаціями. Продумано було, 
кажучи сучасною мовою, мультимедійне напо
внення кімнати, більше з акцентом на «аудіо», 
ніж на «відео», придбані касети і диски з казками 
і піснями, зокрема й на іноземних мовах. І не 
просто були придбані, а за певними принципів. 
Пропонувалися також варіанти подальших транс
формацій цих приміщень, враховуючи те, що їхні 
мешканці підростатимуть. І малюки почали осво
ювати свої простори.

І все спрацювало! Хоча через виробничу зайня
тість довелося на декілька років відкласти наше 
сімейне захоплення, ці діти завжди перебували 
під пильною увагою. Вони тішили батьків успіха
ми в малюванні, співах і музиці, із задоволенням 
займалися спортом, ходили в садочки, їздили по
дорожувати, спілкувалися із зарубіжними ровес
никами. Загалом, були нормальними щасливи
ми дітьми щасливих батьків. А один «підшефний» 
хлопчик у б років удостоївся персональної вистав
ки у Львівському художньому музеї, а напередод
ні семиріччя — у самому Парижі! Проте завдання 
виховати з нього художника взагалі не ставилося!

Такі новини підштовхнули нас до нового 
раунду спілкування зі спеціалістами-педагогами та 
психологами. Крім реальних підсумків пілотних про
ектів, у нас також були результати нескладних тестів 
у другому класі звичайної школи, за допомогою яких 
ми перевірили кольорове сприйняття дітей і його 
зв'язок з успіхами в навчанні. І цей зв'язок — прямий 
та беззаперечний! Також дуже цікавий матеріал ми 
отримали із творів на тему «Моя кімната».

Незабаром нам запропонували підготувати 
публікацію з коротким викладом нашої концепції 
(стаття «Дитяча кімната — простір для розвитку» 
вийшла в газеті «Дзеркало тижня», № 26 від 15—
22 липня гоп), а потім провести і майстер-класи 
на досить масштабних, зокрема і міжнародних, 
конференціях педагогів і шкільних психологів.

«Бойове хрещення» відбулося.

— Що Ви розумієте під поняттям «середови
ще прож ивання» і «простір»?

— Загальновідомо, що на формування особис
тості впливає чимало чинників, які мають комп
лексний вплив. Виділити з них важливі чи менш

важливі досить складно. Але оскільки у фокусі на
шої уваги перебуває саме оточення дитини, то про
понуємо згрупувати ключові чинники приблизно 
наступним чином, розділивши їх на «макро» і «мі- 
кро» рівні:

• Географічне і природне макросередовище: 
населений пункт, регіон, територія, клімат, ланд
шафт, природні ресурси.

• Макрообставини соціального характеру: 
держава, політичний устрій, ідеологія і релігія, 
загальний рівень соціально-економічного і куль
турного розвитку суспільства, економічна ситуа
ція в конкретний період часу.

• Навчальні заклади: дошкільні, шкільні, поза
шкільні, зокрема музикальні, спортивні, художні 
тощо.

• Генетика (спадковість).
• Сім'я — атмосфера в ній, відносини між чле

нами сім'ї; ставлення до дитини, рівень добробу
ту, традиції, спосіб життя тощо.

• Мікросередовище — житло, двір, вулиця.

На частину цих чинників і обставин наш вплив 
не розповсюджується. Серед деяких із них — 
ми маємо можливість вибору, нехай навіть част
кового. Але частина з них, зокрема на макрорівні, 
знаходиться під нашим повним контролем. У ре
зультаті, у кожній із цих частин ми отримуємо голо- 
воломку-конструктор, із якого спочатку складеться 
навколишнє середовище, а потім весь процес ї ї  ви
ховання.

— Чи існую тьякщ о неабсолю тно ідеальні,то  
хоча б близькі до ідеалу навколиш нє середо
вище, обставини і життєвий простір? Якщо так, 
то чи можна їх створити на територіях нашого 
проживання?

— Суть нашого підходу в тому, що створити умо
ви для повноцінного розвитку дитини можна прак
тично в будь-якій квартирі, виходячи зі своїх можли
востей, бюджету, місця проживання й оточення.

Щоб все це розробити, далеко ходити не тре
ба. Варто просто роздивитися і розпочати зі сво
го житла. Де б ви не жили, що б не було у дворі 
і на вулиці, яким би не був уряд, V своєму домі — 
ви хазяїн. Із всього того, що формує простір, умови 
життя і так чи інакше впливає на становлення осо
бистості дитини, під вашим повним контролем 
перебуває будинок чи квартира, під частковим — 
двір і вулиця. От із них і варто починати.

Ґ  \
/ /  Кажуть, що світ не змінити. Проте змінити 
\ \  найближче оточення дійсно реально.

„  і С О Ц І А Л Ь Н И Й ,
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— Чому це так важливо?

— Кожне нове покоління живе в зовсім інших 
умовах. А скільки ж всього змінилося в нашо
му житті за останнє десятиріччя кінця XX століт
тя! І для того, щоб нині діти знайшли гідне місце 
у «світлому новому світі», потрібні зовсім інші під
ходи до їхнього розвитку і виховання.

* Адже теперішній час, а тим більше майбут
нє, вимагають від дітей та їхніх батьків набага
то більшого, ніж ще 15—20 років тому. Звичайно, 

1  за тієї умови, що батьки не лише хочуть бачити
своїх дітей щасливими й успішними у загально
прийнятому розумінні, а й готові докласти до цьо
го чималих власних зусиль.

Резервів багато, але найочевидніших два — 
активніше використовувати дошкільні роки, зок
рема і період немовляти, й інтенсифікувати шкіль
не навчання.

Проте особливого сенсу давати знання в ран
ньому віці немає, адже багато що (якщо не все) 
забудеться. Вивчити ж у школі у два рази більше, 
ніж попередні покоління, також практично не
можливо. Теоретично, так, але у що тоді перетво
ряться шкільні роки?

Наприклад, серйозно обговорюються плани 
про відміну домашніх завдань, особливо для учнів 
шкіл з повним днем перебування, тобто з ранку 
до вечора. У великих містах такий режим трапля
ється дедалі частіше. У дитини повинно бути ба
гато вільного часу, він точно так само потрібний 
для розвитку і виховання, як школа і навчання.

Що ж робити?
Ми вважаємо, що треба задіяти перший резерв, 

тобто розвиток в ранньому віці, але зробивши 
акцент не на досить модному нині «прискоренні» 
та «накачці» знаннями. До того ж із перших місяців 
життя і до 5—6 років:

Перше, розвивати здатність до сприйняття 
довкілля у всьому його розмаїтті, а отже, здатність 
до навчання;

Друге, через високий рівень рухливості заклас
ти основи здоров'я і фізичного розвитку;

Третє, формувати характер і особливості 
особистості;

Четверте, визначити і підтримувати схильність 
і ознаки тих чи інших талантів;

П'яте, привчати до життя в колективі і суспіль
стві;

Шосте, установити, користуючись мовою 
інформатики, низку ключових програм. Передусім 
мовну, фізкультурну, природно-екологічну, музич
ну, естетичну, комунікативну і певною мірою мо
ральну.

Слід створити умови, за яких дитина б розви
валася нібито природно, самостійно, без особ
ливого примусу, у своєму ритмі, сприятливому 
оточенні, виходячи з якихось своїх, закладених 
природою і генетикою, внутрішніх установок, 
які батькам ще треба буде розпізнати.

Тому найближче оточення (середовище про
живання) дитини набуває набагато більшого зна
чення, ніж у минуле десятиліття. І воно повинне 
розпочати ефективно працювати з перших днів 
після народження. І готуватися до цього слід за
вчасно, і займатися цим треба постійно.

До закінчення школи основну час
тину життя дитина проведе в двох ти
пах простору — житлі (будинок чи квартира 
з прилеглою територією) і різноманітних закла
дах, призначених для дітей. А таких закладів 
і просторів немало, їх перелік набагато більший, 
ніж школи та дитячі садки:

• дитячі театри;
• дитяча медицина: клініки 

поліклініки, санаторії, спецшколи;
• дитячі музеї (це нове сло

во в музейній справі);
• дитячі центри, студії, 

гуртки тощо;
• дитячі кафе, шкільні 

їдальні тощо;
• дитячі спортивні шко

ли, секції, фітнес-клуби тощо;
• дитячі бібліотеки;
• станції юних техніків;
• дитячі парки й атракціони;
• дитячі майданчики;
• дитячі музикальні шко

ли, школи мистецтв тощо;
• дитячі комп'ютерні клуби.
Очевидно, цей перелік мож

на продовжувати.

Зважаючи на життєві реалії, до нього також 
треба додати дитячі будинки? включаючи і бу
динки- малятка, дитячі виправні заклади (вони, 
на жаль, також не пустують). У мешканців «позасі- 
мейних» просторів немає поділу на житло і заклад. 
Усе ж хочеться зробити акцент на слові «дитячі» 
в їхніх назвах. Напевно, це має бути домінантою, 
якщо замислитися про майбутню еволюцію і пер
спективи тимчасових мешканців. Адже переваж
на більшість дитячих об'єктів знаходиться в зовсім 
не передбачених для цього приміщеннях, присто
сованих нашвидкоруч. І можна багато чого змі
нити, але приміщення орендоване або виділене 
місцевою владою на певний термін. Звісно, інвес
тувати в такий об'єкт у таких умовах абсолютно 
невигідно, хоч воно десятиріччями й не ремонту
валося.

в освіті дитини! С О Ц І А Л Ь Н И Й
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— Тож д авайте детальніш е зупиним ося  
на м атеріальном у оточенні дитини і ї ї  присто
сованості до умов прож ивання і розвитку.

— Насправді, питання ширше. Складається 
враження, що взагалі все середовище нашого 
проживання не проектувалося з урахуванням 
присутності в ньому дітей, особливо наймен
ших, ВІД  1,5 року І ДО  З—4 -Х- Але вони уже досить 
самостійні, упевнено стоять на ногах у прямо
му сенсі цих слів і готові до активного засвоєння 
навичок спілкування.

Хочу звернути увагу на один цікавий факт. 
Упевнений, що переважній більшості проектантів, 
будівельників, архітекторів, дизайнерів ще в ди
тинстві доводилося ознайомлюватися з чудовою 
інструкцією з проектування приміщень і найріз
номанітніших предметів для маленьких людей. 
Усі ми ї ї  точно читали! Просто тоді не здогадува
лися, що це саме інструкція чи, принаймі, мето
дичні рекомендації. Це книжка «Гулівер в країні 
велетнів». Саме в країну велетнів, спроектовану 
великими і дорослими людьми, потрапляє ди
тина з перших місяців життя. Давайте ж подиви
мося навколо очима дитини і спробуємо відчути, 
із якими незручностями вона стикається з перших 
самостійних кроків в оточенні.

З одного боку, найближче оточення дитини 
повинне відігравати важливу роль у ї ї  розвитку 
уже з перших місяців життя. А з іншого — навіть 
ті складові цього оточення, що створювались 
спеціально для дітей, за винятком лише від
далено відповідають своєму призначенню. 
Ось тут і виникають розбіжності. Простір, який

повинен прииняти дитину і відразу ж залучитися 
до ї ї  розвитку, насправді зовсім до цього не гото
вий.

Проблема в тому, що «дитячий світ» проекту
вався і будувався дорослими. Очевидно, що вони 
виходили з багатьох міркувань (зокрема і науко
вих), технічних норм і реалій конкретного історич
ного періоду. Та в результаті виявилося, що саме 
«дитяча складова» потрапила під дію «залишково
го принципу», використовуючи поширену лексику 
бюджетного, проектувального і будівельного про
цесів. -

л * Матеріальний світ, світ будівель і насе- 
€ €  лених пунктів проектувався дорослими
* * передусім для зручності самих дорослих. 

Та вони якимось яином забули, що поряд 
із ними будуть жити діти.

V ___________________________________________^

Нині багато говорять (на жаль, не так багато 
роблять) про адаптацію середовища проживання 
під потреби людей з обмеженими можливостями. 
Проте до того ж слід сконцентруватися і на при
стосуванні цього середовища під потреби дітей. 
Через вік і зріст їхні можливості також обмежені.

Чи доводилося вам бачити в громадському міс
ці, наприклад, на вокзалі, в аеропорту, у кафе, тор
говельному центрі, спортзалі тощо умивальник 
для дитини 2—4 років? Дитячі, тобто низько розта
шовані, і невеликі умивальники можна побачити 
хіба що в дитячих садках. У місцях громадського 
харчування їх точно немає. Правда, у деяких за
кладах швидкого харчування, таких улюблених 
для дітей, трапляються дитячі столики. Відсутні 
також і сушарки для рук на відповідній висоті 
(40—50 см). Щоб дитина могла сама відкрутити 
кран, помити руки і з цікавістю спробувати авто
матику для сушіння рук. Я такого не бачив ніде! 
Зате багато разів спостерігав, скільки незручнос- 
тей викликає процедура миття рук: дитину бе
руть під пахву однією рукою, піднімають на рівень 
умивальника, якось намагаються прилаштувати 
ї ї  руки під кран, другою рукою відкривають кран, 
беруть мило чи додають рідке мило з диспенсе- 
ра тощо. Очевидно, що умивальник дуже швидко 
стане небажаним об'єктом, а миття рук — ледь 
не тілесним покаранням.

а » Абсолютно точно можна стверджува- 
€  €  ти, що і вдома малюків підстерігає при-
* * близно така сама екзекуція декілька разів 

на день.

„  і С О Ц ІА Л Ь Н И Й .

28 І ПЕДАГОГ І № 1 (97)>січень 2015 Майбутнє країни —



Фо
то

 
з: 

йе
пі

ие
гд

.ги
 

дг
-р

Іу
иі

Гі
кі

па
.ІІ

уф
иг

па
І.с

от
ІНТЕРВ'Ю

'#1\

Навряд чи це сприяє розвитку важливої гігієніч
ної звички, швидше, це викличе стійке небажання 
мати чисті руки. Нагадування «Вимий руки!» до
водиться чути за різних обставинах. Але ж нічого 
складного немає в тому, щоб:

• узяти маленьку раковину;
• установити умивальник нижче, скажімо, 

на висоті 30—40 см;
• кран розмістити не в центрі, а на будь-якому 

боці умивальника, щоб дитині не довелося наги
натися і дотягуватися, а просто підійти до крану 
і відкрити його;

• мило можна налити в пляшечку з дозатором 
у формі якого-небудь симпатичного привітного 
звірятка.

Окрім миття рук, треба ще привчати і до чищен
ня зубів. А дівчаток ще й до догляду за волоссям. 
А отже, повинно бути низько закріплене дзеркало. 
А як щодо того, щоб у душовій кабінці розмістити 
кран нижче, щоб і дитина могла самостійно ним ко
ристуватися? Тим більше, що можливість опустити 
нижче душовий шланг на закріплювальній планці 
уже передбачена, треба лише купити 
і встановити цю планку.

Дитина швидко вчиться і зви
кає робити те, що їй зручно і да
ється з першого-другого разу.
І, зверніть увагу, робить це із 
задоволенням і без нагаду
вань. Навіть дуже маленька 
дитина відразу ж засвоїть про
цес миття рук. Без нагадувань, 
заставлянь і незручностей. Ви 
думаєте, що дитина не зможе 
сама відкрутити-закрутити кран? 
Але ж вона уже з комп'ютером 
вільно обходиться!

Діти у всьому наслідують стар
ших. І якщо є належні умови (у цьо
му випадку проектно-технічні), то

така операція легко засвоюється і невимушено 
переходить у звичку.

Так і чую можливі скептичні заперечення: 
«Навіщо робити умивальник і душ для дитини, 
якщо ними будуть користуватися всього декілька 
років? Адже це свого роду інвестиційні витрати». 
Але це мізер порівняно з усіма іншими витрата
ми, що пов'язані з присутністю дитини в домі, 
на придбання різноманітних матеріально-техніч
них ресурсів, зокрема одноразових чи на зовсім 
короткий час використання. І ці витрати сприяють 
розвитку самостійності та прищепленню важли
вих навичок і звичок.

Зверніть увагу на такі звичайні речі, як сходи 
і двері. Жодні двері дитина 1,5—2 років сама відчи
нити не зможе, особливо якщо вони відчиняються 
«на себе». Навіть у дитячий садок. Усі двері зробле
ні для дорослих. Вам, напевне, доводилося прохо
дити через ворота яких-небудь замків, величних 
соборів чи неприступних фортець. Приблизно 
так, як ми, дорослі, відчуваємо дискомфорт перед 
масивністю цих гігантських, оббитих залізом сту
лок, діти зупиняються перед звичайними двери
ма, що вищі за них в п'ять-шість разів.

Лише в одному місці (у дуже далекому зару
біжжі, і то в дитячому садку) я знайшов потрібне 
рішення — маленькі двері, висотою до і метра 
із ручкою на висоті 30—50 см, але поряд зі звичай
ними дверима для дорослих. Уявили? І в які двері 
заходили б усі діти? Звичайно ж, у маленькі. При
чому самі, без підказок дорослих. Батьки підво
зили їх на машинах чи підводили до хвіртки (зви
чайно ж, до маленької), а далі уже діти бігли самі 
до «своїх» дверей.

Аза більшістю дверей — сходи. Поспостерігай
те, як малюк, який тільки навчився ходити, 

долає сходи, наприклад, у під'їзді. Його 
за руку повинен тягнути наверх хто- 

небудь із дорослих. А це може бути 
не лише некомфортно, а й боляче. 
До того ж кожна сходинка да

ється зі значними зусиллями. 
Улітку, у коротеньких штанцях 
чи спідниці ще якось виходить. 
А зимою в теплому комбінезо

ні чи довгій шубці? Подолав- 
14 ши дві-три сходинки, дити

на вимагає взяти ї ї  на руки. 
А у мами, наприклад, обидві 

руки зайняті сумками. І вона 
відразу ж починає виховувати: 

«Давай, старайся, ти уже 
великий, повинен усе ро

бити сам. Дивися, твій 
товариш уже сам хо-

в освіті дит ини! С О Ц ІА Л Ь Н И
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дить». Та дитина і зовсім не проти йти самостійно, 
вона для того і почала ходити кілька місяців тому. 
Просто той, хто проектував ці сходи, не врахував, 
що по них будуть ходити маленькі діти. А треба 
було б з одного боку сходів із однієї сходинки в 
15—20 см зробити дві напівсходинки по 7 - ю  см, 
ніби проклавши цеглинку між двома сходинка
ми. Дитина легко б пішла сама, без сторонньої 
допомоги. Додаткові низькі поручні висотою 
в 4 0 —50 см лише сприяли б цьому. Між іншим, 
такі напівсходинки оцінили б і бабусі та дідусі. 
Саме зі сходів розпочалося знайомство Гулівера 
з Країною велетнів: «Сходинок було всього чоти
ри, зате кожна з них набагато вища за мене. Тільки 
ставши навшпиньки і високо піднявши руку, я міг 
ледь дотягтися до краю нижньої сходинки. Нічо
го було і сподіватися піднятися по таких сходах». 
Кінець кінцем, Гуліверу поталанило. Усе, що йому 
було необхідно, робилось спеціально під ньо
го, за індивідуальним проектом чи спецзамов- 
ленням — меблі, будинок-ящик, драбини, човен 
із парусом тощо.

Співвідношення розмірів меблів 
до зросту дитини до 2-х років

Навіть у лялькових і дитячих театрах крісла 
підігнані для дорослих. Зазвичай на виставах 
діти сидять на колінах у дорослих. Це ж незручно 
і дорослим, і дітям! Чи привчить це до театру, 
не кажучи вже про любов до театрального мис
тецтва?

Педагоги і дитячі психологи часто повторю
ють фразу: «Особистість починається тоді, коли 
дитина каже „Я сам!"». Але перш ніж вона виго
лосить цю фразу, вона повинна побачити, як ро
биться те, чого від неї хочуть. А умови повинні 
бути створені такі, щоб можна було це зробити 
легко і без незручностей. У такому просторі ди
тина швидше звикає виявляти самостійність, 
а це — відправна точка у розвитку особистості.

Якщо хочете привчити дитину до чогось корис
ного і необхідного, то просто створіть для цього 
умови, організуйте приміщення (простір), напов
ніть його предметами, відповідних розмірів, по
кажіть, що треба зробити, і обов'язково похваліть 
за старання.

Розвиток звички застилати ліжко передбачає 
співрозмірність ліжка і всіх спальних аксесуарів 
дитині. Нехай у вашої дитини буде повноцінна 
за ї ї  зростом шафа для одягу — з плічками, по
личками, ящичками — і вона відразу ж зрозуміє, 
що від неї вимагають. Уміння вправлятися з оде
жею все-таки є найважливішими навичками, не
обхідними щоденно.

Місце для іграшок (назвемо це «складом») 
протягом декількох років буде центральним міс
цем у дитячому просторі. І приділити йому треба 
не менше уваги, ніж складу матеріально-тех
нічних цінностей чи комплектувальних деталей 
на будь-якому виробництві. Тут дитина повинна 
отримати перші практичні заняття зі «складсько
го менеджменту», простіше кажучи, розвивати 
навички і звичку підтримувати порядок. Іграшки 
будуть складені, якщо дитина зможе їх покласти, 
наприклад, у невеликі скриньки на коліщатах, 
а потім закотити їх під ліжко. Процес пере
сування цих скриньок сам по собі буде ціка
вим для діток. Такі скриньки також забезпе
чать зручне транспортування іграшок в інші 
кімнати чи на кухню. Якщо місця достатньо, 
зробіть стелажі — але не вище зросту дитини, 
щоб вона могла сама управлятися із розстанов
кою і завантаженням-вивантаженням. Пізніше, 
можна додавати другий чи третій поверхи цих 
стелажів і полиць.

Наші власні діти народилися в другій по
ловині 1980-х — в епоху тотальної відсутності 
необхідного, тим більше в сільській місцевості. 
Тому майже все в домі було саморобним, 
але відповідало розміра^м кімнати і зросту 
дітей. Маленька кімната* маленькі меблі — 
ліжечка, полички, спортивний куточок, сто
лик і стільчики. І цей простір виявився зруч
ним, комфортним і привабливим. Діти самі 
розпоряджалися в ньому, тобто були самостій
ними.

Ще раз звернемо увагу. Будь-які методики 
навчання та розвитку передбачають самостійну 
роботу в тій чи іншій формі. Завдання можна по
ставити навіть як формування звички до свідомої 
самостійної роботи. А от навколишній простір 
у переважній більшості випадків не лише цьому 
не сприяє, а навіть відіграє зовсім протилежну 
роль.

І С О Ц ІА Л Ь Н И Й ,
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Прочитайте про Гулівера ще раз. Відчуйте себе 
в його стані. Подивіться навкруги очима дитини 
і ви знайдете багато цікавих підказок навіть для 
невеликої квартири. Ваше завдання — підготува
ти житловий простір до перебування в ньому ди
тини, проявивши любов і увагу. Саме таку роль в 
книжці зіграла Глюмдальклич — турботлива няня 
і вірна подруга Гулівера.

— Так із чого ж починати перетворення  
власної квартири?

— Усе залежить від віку дитини. Можна виді
лити два основні періоди в розробці дизайну жит
лового дитячого простору і його втілення в бла
гоустрій помешкання. Перший період стосується 
раннього віку дитини, від народження і приблизно 
до з—4 років. У цей час за всі ідеї і рішення з орга
нізації простору і його оформлення відповідають 
батьки та інші члени родини. І цей період, у свою 
чергу, можна розбити на кілька етапів за віком 
дитини та ї ї  фізичними можливостями і потре
бами розвитку — від народження до 5—7 місяців 
(дитина ще в колисці), від півроку до року — «пов
зунковий» період, ВІД  1 ДО 1,5 року тощо. До речі, 
цікаве запитання: «Де краще зробити перший 
крок?». І чому це дуже важливо?

Під час другого періоду роль дитини в дизай
нерських роботах починає і повинна зростати. Про
стір має ставати більш індивідуальним, мати чіткий 
відбиток маленької людини, що проживає в ньому.

Запропонуйте дитині самій зробити проект 
інтер'єру. Наш досвід засвідчує, що б— 7-річні діти 
вже можуть робити досить свідомий і конструк
тивний вибір, наслідуючи свої внутрішні почут
тя та життєвий досвід. Рекомендуємо віддати 
перевагу саме книжково-журнальному пошуку, 
а не комп'ютерному. Тож сходіть разом із дити
ною в бібліотеку. А учні початкових класів школи 
можуть це зробити і самостійно. Особливо, якщо 
це буде перше відвідання такого надзвичайно

в освіті дит ини!

важливого закладу культури. Але журналів із ди
зайну в дитячих бібліотеках немає, то ж треба буде 
«віришити питання» з бібліотекою для дорослих. 
Уже сам вихід у «сховище знань» може викликати 
інтерес дитини, у майбутньому бажано з'являтися 
тут частіше. А перший дизайнерський досвід сві
домого перетворення середовища проживання, 
самостійного прийняття рішень) про його зміну 
може бути першим кроком до формування нама
гань і умінь змінювати навколишній світ на краще. 
Адже таких рішень в житті треба буде немало.

Якщо вже йдеться про книжки та бібліоте
ки, то можу сказати — наш наступний проект 
обов'язково буде пов'язаний із бібліотекою для ді
тей. Книжка нині майже остаточно програє зма
гання за увагу дитини комп'ютеру, ігровій при
ставці та телевізору. І ця поразка вже набрала рис 
дуже серйозного соціального явища, наслідки 
якого надзвичайно бентежать педагогів, психоло
гів і навіть психіатрів, не кажучи вже про батьків.

л
Хочете привчити дитину до книжки — 
створіть для цього відповідний простір.

______________________ _____________________ )

Для перегляду телевізора чи гри на комп'ютері 
простір створюється за кілька секунд — тре
ба лише підключитись до розетки та ввімкнути, 
і звичка вже практично сформована. А от з книж
кою все набагато важче. До речі, пропоную на
ступне цікаве запитання: «Якою має бути перша 
книжка?». Переконлива відповідь у нас є. І справа 
не стільки в ї ї  назві, скільки в належному просторі 
і добре структурованій підготовці до знайомства 
з нею, що може відбутися, наприклад, у спеціаль
ній «кімнаті першої книжки» (чи куточку). Але про 
це після завершення нашого наступного проекту.
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— Але вже час повертатися до «призового» 
проекту.

— Його ідея виникла після одного з наших 
виступів на заході, організованому Центром со
ціальних служб для сім’ї, дітей і молоді в м. Смілі 
Черкаської області для батьків, які створили дитячі 
будинки сімейного типу. Мати однієї такої сім'ї 
знайшла в нашому виступі підказки для власних 
дизайнерських пошуків.

У дитячому будинку, крім СВОЇХ 3 -Х  синів, 
було ще 7  вихованців —  4  ХЛО ПЧИКИ І З дівчинки. 
Вік — від 8 до іб років. Як пояснювали батьки і як 
пізніше з'ясувалося, дитячі кімнати, призначені 
для навчання, ігор і сну, мали досить хаотичне ко
льорове наповнення. Батьки пробували підібрати 
гармонійне оформлення кімнат, виходячи з кольо
ру стін. Проте бажаного результату не досягли. Від
чувалося, що така дисгармонійність інтер’єру має 
вплив і на поведінку дітей. Особливо на прийом
них. які і без того мають складний життєвий досвід.

Ураховуючи реальні умови проживання сім'ї, 
побажання батьків і дітей, а також принципи 
організації дитячого простору, ми визначили такі 
основні завдання:

• створити загальну атмосферу домашнього 
комфорту і затишку;

• знайти в інтер'єрі поєднання індивідуального
1 загального;

• створити кожному особистий простір, ком
фортний для нього, і зберегти риси індивідуаль
ності;

• підвищити життєвий тонус у вихованців, 
передусім у прийомних дітей;

• вирішення повинне бути малозатратним 
в часі і коштах, а також легкореалізованим.

Також як супутні завдання визначено такі:
• знайти шляхи розвитку інтересу дітей до чи

тання;
• стимулювати у них звичку до порядку;
• залучити дітей до проекту як різновиду твор

чого заняття;
• стимулювати творчість. Виявляється, що в 

дітей відсутні навички і звички до рукоділля, на
віть у дівчаток. Це й зрозуміло, враховуючи умови, 
у яких вони жили до того, як вступили до дитячого 
будинку сімейного типу.

Для повної реалізації проекту знадобилося 
З місяці. Сам проект був розроблений за кілька 
днів, більшість часу знадобилася на звичайний 
ремонт — придбання матеріалів, фарбування стін, 
перестановку меблів, остаточне оформлення.

Розпочали ми з «аудиту кольору» всіх 4-х кімнат, 
у яких жили діти. Кожна дитина пройшла кольоровий 
тест Люшера, який у декого виявив не зовсім спри
ятливі внутрішні стани — чітко виявилися тривога, 
нервозність, депресивність, особливо у молодших.

На основі зібраної інформації і додаткових тес
тових завдань ми визначили групи дітей за кольо
ровими показниками і підібрали для кожної гру
пи свої кольорові рішення. До того ж для кожної 
дитини було сформовано ї ї  особистий простір, 
що поступово набував індивідуального оформ
лення. Перефарбовані стіни у двох кімнатах, ме
блі, що були там, переставлено так, щоб вони 
більш гармонійно «вписувалися» в кольорову гаму 
кімнати. Завершили оформлення штори і килими.

На фарбування стін пішло 20 літрів фарби і дві 
пляшки колоранту.

Через три місяці після завершення роботи 
батьки в поведінці дітей і в загальній атмосфері 
сім’ї  виокремили зміни, безпосередньо пов'язані 
з реалізованим проектом разом із іншими вихов
ними заходами і зусиллями:

• Діти з великою цікавістю поставилися 
до змін і взяли в них активну участь.

• Діти стали урівноваженішими, спокійніши
ми, веселішими та оптимістичнішими. Власне, 
це і було основною метою запропонованих ін- 
тер’єрних трансформацій, як засобу психологічної 
корекції.

• Атмосфера в домі, передусім у кімнатах хлоп
чиків, стала доброзичливою. Очевидно, це зале
жить від зменшення конкуренції за місце і простір, 
що досить характерно для хлопчиків-підлітків.

• У кімнатах поліпшився порядок, діти поча
ли прибирати. Якщо раніше робочі столи і шафи 
для одягу були об’єднані у дві окремі, не зв'язані 
між собою зони, то тепер у кожного з'явився свій 
чітко структурований простір — спальне місце, 
робочий стіл, шафа для одягу. І в кожного з'явилася 
можливість самостійно оформити цю зону, нада
ти їй індивідуальності. У дітей стало формувати
ся особливе ставлення як до особистого, так і до 
загального простору в кімнатах. Навіть дещо змі
нився розпорядок дня, він став чітким і структу- 
рованим, менше метушні, характерної для досить 
великої групи підлітків.

• В узголів’ях ліжок з'явилися полички для кни
жок і світильники.

• У сім’ї  практикуються вечірні збори для об
говорення підсумків тижня. Тепер такі зустрічі 
набули спокійної атмосфери, стали змістовними,
і, на думку батьків, навіть більш романтичними.

Підсумковий кольоровий тест підтвердив 
позитивну динаміку у внутрішніх психологіч
них «налаштуваннях» вихованців, особливо тих, 
хто цього потребував. «Налаштування» зсунули
ся в бік оптимістичності, під час тестування се
ред вибраних зникли проблемні й депресивні 
кольори. Це підтверджувало внутрішню збалан
сованість і позитивне, повноцінне життєве нала
штування. Саме це і було початковою метою про
екту.
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покоління г
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як суб'єкти освіти впродовж життя
Гал и н а Л А К Т Ю Н О В А , доктор педагогічних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу виховних систем у педагогічній освіті 
_______________ ___________  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Згідно з теорією поколінь, що набуває дедалі ширшого визнання у соціологів, пси
хологів, фахівців менеджменту, маркетингу і поступово засвідчує свою значущість 
у представників педагогіки, покоління 2 об'єднує всіх тих, хто народився, починаючи 
з 1991 р„ тобто у той період, коли в розвинених країнах з'явився загальнодоступний 
Інтернет.

Як відомо, починаючи з гооі р., цифрові тех
нології набувають значного поширення в інших 
країнах, змінюючи не лише засоби комунікації, 
а й світовий контекст загалом.

ОТЖ Е,
.

з урахуванням різних термінів і меж по
ширення нових засобів комунікації в Україні 
до покоління 2 належать ті, хто народився 
не раніше середини іддо-х рр.

1 І

Узагальнивши часові розбіжності у появі Ін- 
тернету в різних країнах, можна стверджувати, 
що покоління 2, яких іноді на Заході називають ще 
«сіідіїаі паі:іУЄ5» — людьми, які народилися із циф
ровими технологіями, — це підлітки і молоді люди 
ВІД  11 ДО 23 років.

Якщо спробувати відповісти на важливе 
запитання: «Чим відрізняються представники 
покоління 2  від інших поколінь?», то особливості, пе
редусім, обумовлені тим фактом, що нові покоління 
юнаків і дівчат з дитинства ознайомлені з цифрови
ми технологіями, вони народилися з іРасі та в іРНопе 
і сприймають їх як складову свого життя.

Наразі дослідження характерних рис і особли
востей представників покоління 2 здійснюються 
передусім на замовлення компаній, які зацікав
лені в тому, щоб підготуватися до продажу своєї 
продукції у майбутньому потенційним покупцям. 
Окрім того, сьогоднішніми школярами і студента
ми цікавляться роботодавці.

Якими ж є представники «зетів»?

Згідно з результатами одного із небагатьох 
досліджень ПОКОЛІННЯ 2, ЩО було здійснено РОСІІ5 
Сгоир, його представники налаштовані на життя 
без турбот, для свого задоволення.

Вони не хочуть за прикладом своїх батьків 
жити, щоб працювати, а планують працювати, 
щоб жити.

Мати гнучкий графік зайнятості, мінімум ча
сових витрат, щоб дістатися до місця роботи, 
чи можливість працювати вдома. Це те, що при
ваблює «зетів».

Порівняно з батьками, вони мають значно ви
щий рівень вимог. «Зети» прагнуть щастя, яке ро
зуміють як досягнення фізичного, психологічного 
й побутового комфорту, персональної свободи, 
можливостей для цікавих подорожей світом.

в освіті дитини! С З Ц І А Л Ь Н И Й
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Той факт, що подорожувати вони б хотіли не 
самі, а з друзями чи з родиною, свідчить про ха
рактерні для значної частини «зетів» хороші взає
мини з рідними і найближчим оточенням.

Вони амбіційні, мають розвинене почуття влас
ної гідності і претендують на роль лідерів, готові 
брати участь у волонтерських програмах, але не 
будуть лояльними до роботодавців і без вагань 
приймуть цікавіші пропозиції.

Для них має значення наявність відповідаль
ності й харизми у керівника.

Представники покоління 2 цікавляться інно
ваціями, отримують задоволення від ситуацій, 
які потребують креативності, навіть якщо йдеться 
про вирішення складних завдань.

Вони з дитинства можуть виконувати різні дії 
одночасно: слухати музику, пити каву й відповіда
ти на повідомлення чи відслідковувати інформа
цію за допомогою ґаджетів.

«Зети» не можуть довго очікувати чи концен
трувати свою увагу на монотонній роботі, адже 
вона не викликає у них зацікавленості. Вони на
лаштовані на набуття й збереження своєї фізичної 
форми; віддають перевагу «зеленим технологіям». 
Як вимогливі покупці, застосовують досить склад
ну процедуру, що передбачає порівняння якіс
них характеристик, консультування на форумах 
і в соціальних мережах.

Ще одна новатенденція, що набуває пош ирен
ня у сучасних умовах і потребує врахування, — 
це зростання кількості молодих людей, які не хо
чуть ставати дорослими і брати повну відпові
дальність на себе за все, що з ними відбувається. 
Казкова повість про Пітера Пена (хлопчика, 
який не хотів дорослішати) виявлялася певною 
мірою не лише через фантазію, а й через перед
бачення.

Наведені характеристики «зетів», на нашу 
думку, дають змогу визначити деякі стратегії 
реалізації принципу «освіта впродовж життя» з 
урахуванням особливостей представників но
вих поколінь. Зрозуміло, що вони налаштовані 
на оновлення знань, які їм цікаві, уміють шукати 
інформацію й користуватися нею для вирішен
ня «прикладних завдань». З огляду на це, мож
на прогнозувати, що представники покоління 2 
стануть активними користувачами різних видів 
формальної, неформальної, інформальної осві
ти і самоосвіти.

Досвід Майдану засвідчив, що неформаль
на освіта типу вільного вуличного університету 
також відповідає запиту нових поколінь. Пер

спективи є і в професійного туризму, що спів
відноситься з цінностями молодих, дає змогу 
одночасно побачити «нові світи» й отримати 
нові знання.

ОТЖ Е,

Покоління 2 ставить нові вимоги до ви
кладачів, які повинні бути на рівні не лише 
у знанні предмета, а й сучасних технологій.

І І.
УГ' ' ~Д̂ іц #  ГЛ

Нормою педагогічної діяльності мають стати 
принципи педагогіки співпраці, що сприяли гу
манізації і демократизації системи освіти в епоху 
перебудови і були закладені Шалвою Амонаш- 
вілі, Софією Лисенковою, Віктором Шаталовим. 
Певна річ, що підґрунтям педагогіки співпраці 
стали педагогічні ідеї Антона Макаренка і Василя 
Сухомлинського.

Як засвідчила практика, результатом педаго
гіки співпраці є розвиток креативності, допит
ливості, інтересу до процесу пізнання, здатності 
бачити речі з різних сторін. Навчання без при
мушування, використання елементів змагання 
у навчальному процесі, постановка складних 
завдань, розв'язання яких потребує колективних 
дій і творчого підходу, рефлексивність як на рівні 
особистості, так і на рівні колективу — це саме ті 
компоненти, без яких неможливо досягти успіху 
у навчанні покоління 2.

В організації освіти чільне місце має посісти 
проектне навчання, виконання завдань, що пе
редбачають навчання через набуття індивідуаль
ного й колективного досвіду конкретних дій 
і діяльності, роботу над помилками і вміння дося
гати поставленої мети.

,  і С О Ц І А Л Ь Н И Й ,
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БЛАГОДІЙНІСТЬ 
У ШКОЛІ

Ганна ЛАШ КО , соціальний педагог гімназії № 48, м. Київ

Нині в арсеналі соціального педагога розмаїття напрямів. Зважаючи на виклики 
часу, хочеться зосередити увагу на благодійності. Світ і наше оточення дедалі біль
ше потребує допомоги та підтримки. Дехто ж має високий резерв власної енергії, 
яку хоче віддати іншому, а тому спрямовує ї ї  на благодійність. Соціальному педаго
гові слід лише підтримати ці благі пориви...

Це чудовий напрям діяльності соціального 
педагога, адже він охоплює широкий спектр за
гальнолюдських цінностей: любов до ближнього, 
милосердя, сприяння активності до громадських 
ініціатив, альтруїзм та відповідальність тощо.

Кожен творить благо на основі власного уяв
лення про те, у якій формі і для кого його необ
хідно створити. Що з цього приводу думають учні, 
я продемонструю на базі столичної гімназії № 48.

екті лідерів районної ради старшокласників «Ви  
не одні». У межах а кц ії відбувався збір листів, 
книжок та засобів особистої гігієни для поране
них бійців, які перебувають на лікуванні у ш пи
талі м. Ірпінь.

Учні гімназії передали більше 50 комплектів 
засобів особистої гігієни, продуктів харчування, 
що були доставлені у вересні 2014 року до Район
ної ради старшокласників «Ш арм».

У межах проведення Всеукраїнської благо
дійної акції «Ви не одні», з метою підтримки 95-ї 
аеромобільної бригади бійців АТО, за підтрим
ки батьківської ради гімназії 
придбано ю  комплектів 
термобілизни та 200 
пар теплих шкарпе- ^
ток. Також учні ак- 
тивно долучилися 
до участі у Всеу
країнській акції 
«Л ист пора
н е н о м у »  
та про-

Діти, батьки та вчителі зібрали кошти, при
дбали ліки для поранених, які нині перебувають 
у Головному військовому клінічному госпіталі 
м. Києва. Також учителі гімназії придбали ліки та 
передали їх до центру допомоги пораненим.

Під час традиційного Дня солодкого печива вся 
гімназійна громада (учні, батьки, учителі), долу

чившись до участі у IX Всеукраїнській благодій
ній акції «Серце до серця», зібрали кошти 

для придбання медичного обладнан
ня Науково-практичному медич
ному центру дитячої кардіології та 
кардіохірургії Міністерства охорони 
здоров'я України — дитячої лікарні 
«Охматдит».

У грудні 2013 року учні, батьки та 
вчителі гімназії вчетверте взяли 

участь у VII Всеукраїнському кон
курсі благодійних проектів «До

бро починається з тебе»: 
збирали подарунки — іграш

ки, канцтовари, речі та 
книжки. Учні ю -го  класу 
на чолі із соціальним педа

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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гогом відвідали спеціалізовану школу-інтернат 
№ 15 для дітей з наслідками поліомієліту та цере
бральним паралічем (проспект Перемоги, пз) та 
Київський міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (вул. Довженка, 2) з метою до
ставки зібраних речей.

Крім цих установ, із якими ми співпрацює
мо, були й інші заклади: міський притулок № і 
для неповнолітніх КМДА та міський центр у спра
вах жінок КМДА. Також наші діти брали участь

в акції «Діти за ґратами». До вечірньої школи № і 
були доставлені необхідні канцтовари та художня 
література для створення бібліотеки неповноліт
нім, які перебувають у СІЗО. Удруге гімназія бере 
участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний 
вчинок».

СЛІД ЗАЗНАЧИТИ,

що соціальний педагог повинен уміти 
заповнювати реєстраційні картки, робити 
детальний опис соціальних проектів та під
тримувати зв’язки з громадськістю для того, 
щоб соціальний проект був конкурентно- 
здатним.

Отже, функції соціального педагога, зокрема 
координаційно-організаційна та посередниць
ка, відіграють ключову роль, якщо виконуються 
в повному обсязі. Креативність в оформленні ого
лошень, уміння доносити інформацію до відома 
батьків, учителів, учнів та громади, делегувати 
обов'язки, контролювати процес і не допускати за 
межі дедлайну (крайнього терміну) залежить від 
досвіду та особистісних напрацювань.

Робота соціального педагога багатогранна 
та цікава, а процес та результат розпочатої справи 
залежить від нас самих. Робіть добро та залучайте 
інших до благородної справи — благодійності!
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ДІТИ ЗІ СТАТУСОМ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ 
ОСОБИ
Діяльність соціального педагога 
у навчальному закладі

Л ю д м и л а  ТР ЕТИ Н Н ІК О В А , методист Чернігівського обласного центру 
___ _____________________________________________________практичної психології і соціальної роботи

Нині у країні виникла гостра необхідність у розширенні спектру соціальних, психоло
гічних послуг, підвищенні рівня професійних можливостей спеціалістів психологічної 
служби системи освіти для забезпечення якісного соціально-психологічного супро
воду навчально-виховного процесу.

Як і раніше, вразливими групами населення 
залишаються діти із соціально незахищених кате
горій. Проте з'являються й нові для українського 
суспільства категорії: сім'ї, члени яких загинули 
або були поранені під час трагічних подій, сім'ї вій
ськовослужбовців, сім'ї, які вимушено стають внут
рішніми мігрантами. Надзвичайної уваги з боку фа
хівців психологічної служби потребують діти із сімей, 
у яких загинули рідні та близькі, друзі, знайомі.

Для зменшення негативних зовнішніх впливів 
на дитину та подолання негативних психологічних 
наслідків подій, що відбуваються в країні, для всіх 
учасників навчально-виховного процесу необхід
на тісна співпраця адміністрації навчального за
кладу, педагогічних працівників із фахівцями пси
хологічної служби. Лише в тандемі можна досягти 
дійсно позитивних результатів для дитини.

УВАГА!

Нині часто використовують неправильно 
визначені статуси для людей, які вимушені 
мігрувати (переселитися) з території свого по
стійного проживання у зв'язку із зовнішніми 
обставинами. Така плутанина ускладнює ор
ганізацію процесу для задоволення соціаль
них потреб людей.

в освіті дитини!

Для ефективної організації соціально-педаго- 
гічної роботи спеціалісту необхідно знати статус 
людини, якій надається допомога.

Біженець — це особа, яка не є гром адяни
ном України і внаслідок обґрунтованих побою
вань стала жертвою переслідувань за ознаками 
раси, віросповідання, національності, громадян
ства (підданства), належності до соціальної групи 
або політичних переконань, перебуває за межами 
країни своєї громадянської належності... (Закон 
України «Про біженців та осіб, які потребують до
даткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 
№ зб7і-\/І).

Мігрант — це людина, що свідомо та з влас
ної волі перетинає державні чи адміністративно- 
територіальні кордони з метою зміни місця про
живання або без такої зміни.

Внутрішньо переміщеною особою є громадя
нин України, що постійно проживає на терито
рії України, якого змусили чи який самостійно 
покинув своє місце проживання у результаті 
або з метою уникнення негативних наслід
ків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, масових пору
шень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру (ст. і
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Проекту Закону України про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб».

У своїй роботі з дітьми, сім'ї яких стали виму
шеними внутрішніми мігрантами, доречно ке
руватись Порядком взаємодії суб'єктів соціаль
ної роботи із сім'ями, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, затвердженим наказом 
№ 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 
Міністерства сім'ї, молоді та спорту України, 
Міністерства охорони здоров'я України, Мініс
терства освіти і науки України, Міністерства 
праці, Міністерства транспорту України, Мініс
терства внутрішніх справ та Держдепартаменту 
з питань виконання покарань.

Коди складних життєвих ситуацій, які вико
ристовують у своїй роботі суб'єкти соціальної 
роботи відповідно до вищезазначеного нака
зу, збігаються' із кодами, якими користується 
соціальний педагог. Це, у свою чергу, полегшує 
співпрацю та гарантує конфіденційність у роботі 
з дітьми, сім'ї яких потрапили у складні життєві 
обставини.

■<

З метою оперативного налагодження соціаль
но-педагогічної роботи та своєчасного надання 
необхідної допомоги дитині соціальному педа
гогу необхідно відстежувати момент ї ї  відвідання 
навчального закладу, а це можливе лише за спів
праці з адміністрацією закладу.

Якщо в навчальному закладі з’явилася дити
на, сім'я якої потрапила в складні життєві обста
вини, соціальний педагог повинен першочергово 
вивчити базові потреби дитини: чи забезпечена 
вона одягом відповідно до сезону, чи регулярно 
харчується, чи перебуває в безпеці.

В обов'язковому порядку комісією навчального 
закладу проводиться обстеження умов прожи
вання дитини.

Під час обстеження складається акт обстеження 
матеріально-побутових умов проживання дитини. 
Рекомендуємо проводити обстеження комісією, 
до складу якої входять представники закладу, 
у якому навчається та виховується дитина. За
звичай до складу комісії обов'язково включають 
заступника директора з навчально-виховної 
роботи, соціального педагога, класного керівника 
дитини, громадського інспектора з охорони ди
тинства. За бажанням адміністрації навчально
го закладу або за відсутності фахівців до складу 
комісії можуть входити голова та члени бать
ківського комітету школи, заступник директора 
з науково-методичної роботи.

На основі акта та висновків, зроблених під час 
обстеження, планується подальша соціально-пси- 
холого-педагогічна допомога дитині та ї ї  родині 
із залученням до робочої групи всіх необхідних 
спеціалістів.

Окрім працівників системи освіти, до групи, 
за потребою, можуть входити представники дер
жавних установ (органів виконавчої влади, охоро
ни здоров'я, районних (міських) центрів соціаль
них служб для сім'ї, дітей та молоді) та громад
ських організацій, благодійних фондів, що ма
ють спеціальну підготовку з питань захисту прав 
дитини в мікрорайоні та області. Найчастіше 
до міждисциплінарної групи від державних уста
нов залучають таких фахівців:

• працівників психологічної служби системи 
освіти (соціальних педагогів, практичних психо
логів);

• педагогічних працівників (заступників ди
ректора з виховної роботи, класних керівників, 
громадських інспекторів з охорони дитинства);

• працівників відділів освіти (представників 
органів опіки та піклування); .

• працівників служби у справах дітей;
• працівників кримінальної міліції у справах 

дітей;
• медичних працівників.

ВАЖ ЛИВО!

Соціальний педагог в обов’язковому по
рядку повинен здійснювати соціально- 
педагогічний патронаж дітей-переселенців.
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На базі навчального закладу соціально-педаго- 
гічний патронаж включає:

• виявлення дітей, які потребують соціаль
но-педагогічної та/або психологічної допомоги 
і вивчення потреб дітей та їхніх родин. За осно
ву можна взяти «Модель оцінки потреб дитини 
і ї ї  родини», розроблену Департаментом охорони 
здоров'я Об'єднаного Королівства Великобританії 
та Північної Ірландії;

• розробку індивідуального плану соціально- 
педагогічного супроводу дитини;

• сприяння в адаптації дітей-переселенців 
до нових умов навчання та проживання через 
проведення тренінгів на підвищення рівня адап- 
тивності дітей, розвиток комунікативних навичок, 
самопрезентації; ознайомлення дітей із місцеви

м и  звичаями та традиціями);
• представлення законних прав та інтересів 

дітей цієї категорії у виконавчих органах та судо
вих органах влади;

• відновлення та підтримку сімейних зв'язків 
дитини;

• залучення постраждалих дітей до участі 
в діяльності позашкільних навчальних закладів 
з метою створення умов для їхньої самореаліза- 
ції, розвитку творчих здібностей, зняття емоційної 
напруженості;

• проведення діагностичної і корекційно-від- 
новлювальної роботи з дітьми, виходячи з індиві
дуальних характеристик дитини;

• співпрацю із соціальними службами з метою 
надання гуманітарної, матеріальної, соціальної 
допомоги;

• створення бази контактів, куди можна звер
нутися по допомогу: для відновлення докумен
тів; отримання всіх видів державної соціальної 
підтримки (пенсії, допомоги); отримання ме
дичного обслуговування; для працевлаштуван
ня; влаштування дітей на навчання та виховання 
в дошкільні, шкільні, позашкільні навчальні закла
ди, гуртки, секції; отримання психологічної допо
моги; отримання гуманітарної допомоги.

У вирішенні цього питання соціальному пе
дагогові стане в нагоді Дорожня карта для лю 
дей, переміщених у межах країни, для вирішен
ня питань соціального захисту та забезпечення 
першочергових потреб, що розроблена Міністер
ством соціальної політики України (ЬПр://ш\мш. 
тізр.докиа).

Важливими напрямами в роботі соціального 
педагога з дітьми, які належать до категорії внут
рішньо переміщених осіб, залишаються:

• формування здорового способу життя і сві
домого ставлення до власного здоров'я через 
реалізацію профілактичних і превентивних прог
рам. Тут у нагоді стане впровадження профі

в освіті дитини!

лактичної Програми Міністерства освіти і науки 
України «Сприяння просвітницькій роботі «рів
ний — рівному» серед молоді України щодо здо
рового способу життя» (для учнів 5—п-х кла
сів). У проведенні протинаркотичної профілак
тичної роботи допоможе інформаційно-освітня 
протиалкогольна програма «Відверта розмова» 
для учнів 7—9-х класів та їхніх батьків; Українсько- 
німецький соціальний проект «Раіг РІау — Чес
на Гра» допоможе у формуванні відповідальної 
поведінки та профілактики соціально-небезпеч- 
них захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ/ 
СНІДу; на розвиток статевого виховання учнів
ської молоді спрямований модуль «Дорослішай 
на здоров'я!» Програми Міністерства освіти і на
уки України «Сприяння просвітницькій роботі 
„рівний — рівному"» серед молоді України щодо 
здорового способу життя» (для учнів 9—п -х  класів 
та учнів професійно-технічних навчальних закла
дів);

• профілактика девіантної поведінки, насилля 
та конфліктів у навчальному закладі;

• проведення корекційно-розвивальної робо
ти з дітьми, схильними до девіантної поведінки;

• профілактична робота з учасниками на
вчально-виховного процесу щодо запобігання 
суїцидальним тенденціям та діям серед учнівської 
молоді;

• забезпечення та психологічний супровід 
підготовки учнів до профільного та професій
ного самовизначення і життєвої самореалізації 
(Програмно-методичний комплекс забезпечен
ня професійного самовизначення учнів старшої 
школи в умовах профільного навчання містить 
навчальні програми «Побудова кар'єри» (9,17, 35, 
70 год) для учнів ю —п -х  кл.). Комплекс схвале
ний МОН України для використання в загаль
ноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО 
№ 14.1/12-Г-954, № 14.1/12-Г-953, № 14.1/12-Г-952, 
№ і4 .і/і2 -Г -9 5 і від 23.06.2014). Слід приділити 
увагу різноманітності світу професій та донести 
до дітей інформацію про те, які професії корис
туються попитом на сучасному ринку праці.

У навчальних закладах серед учнів, педаго
гічних працівників та батьківської громадськості 
необхідно систематично проводити інформаційні 
заходи з метою формування толерантного став
лення суспільства до дітей, сім'ї яких опинилися 
в складних життєвих обставинах (наприклад, 
«Вчимося бути толерантними», «Ми всі однакові», 
«Твори добро», «Чужих дітей не буває»).

У межах психологічної просвіти педагогіч
них працівників практичні психологи, соціальні 
педагоги на нарадах при директорові, засідан
нях педагогічної ради, методичних об'єднань, 
психолого-педагогічних семінарах, психоло
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гічних, соціально-педагогічних тренінгах. п си - 
холого-педагогічних практикумах, на заняттях 
школи педагогічної майстерності повинні на
давати інформацію про особливості соціальної 
адаптації та активності дітей, які мають ста
тус внутрішньо переміщеної особи. Доречним 
буде акцентувати увагу вчителів на створенні 
цими дітьми соціальних зв’язків з однолітка
ми, однокласниками, їхньому рівні самооцін
ки, навичках самовираження (конструктивних 
та деструктивних), усвідомленні цінності свого 
здоров'я, життя та відповідальності за власні 
вчинки.

УВАГА!

Важливим у роботі соціального педагога 
є ознайомлення та роз'яснення нових зако
нодавчих ініціатив уряду щодо захисту прав 
дитини.

Особливо це стосується необхідності відсте- 
ження нових законів та інших нормативно-право- 
вих актів, які зараз активно приймаються з метою 
захисту та надання допомоги особам у складних 
життєвих обставинах. •

Саме тому соціальному педагогові слід по
ширювати інформацію про наявність та спектр

діяльності державних установ та громадських 
організацій, де можна отримати допомогу серед 
педагогічних працівників та батьківської громад
ськості.

Подібна інформація може бути розміщена в ку
точку соціального педагога, практичного психо
лога, на стенді для інформування батьків та дітей. 
Основна умова розміщення такої інформації — 
загальний доступ до неї дітей, представників 
батьківської громадськості, педагогів.

Джерелами офіційноїта методичної інформації 
для спеціаліста можуть стати:

• веб-сайти структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації;

• сайт Міністерства соціальної політики 
України;

• обласний та районні центри соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді;

• обласний координаційний центр допомоги 
громадянам України, які перемістилися з районів 
проведення антитерористичної операції та тим
часово окупованої території;

• обласний центр практичної психології 
і соціальної роботи.

Для налагодження ефективної консультаційної 
роботи з дітьми та сім'ями вимушених внутріш
ніх мігрантів працівники психологічної служби 
можуть створити консультативний пункт на базі 
навчального закладу або на рівні району, куди за 
потреби зможуть звертатися діти зі шкіл, у яких 
відсутні працівники психологічної служби.
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НАСИЛЬСТВО: 
ПРО ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ...
Як запобігти насиллю в сім'ї та у школі

Тетяна К АТКО ВА, соціальний педагог ЗОШ І—III ст. № 114, м. Кривий Ріг, 
____  Дніпропетровська обл.

/ V

Б'є — значить любить. Не дарма саме в українському суспільстві виникло таке 
прислів'я. На жаль, саме в нашій країні фізичне і психологічне насильство в сім'ї про
довжує поширюватися, і явище це непоодиноке. Саме тому соціальному педагогові 
часто доводиться вирішувати проблему насильства.

ВАЖ ЛИВО!

Насильство — це дії, які здійснює одна або 
кілька осіб, спрямовані на досягнення пев
ної мети; наносять шкоду (фізичну, моральну, 
матеріальну) іншій людині; порушують права 
і свободи цієї особи; роблять неможливим 
ефективний самозахист потерпілих від на
сильства (той, хто чинить насильство, у біль
шості випадків має переваги).

Установлено, що:
• насильство в тій чи іншій формі скоюється 

у кожній четвертій українській родині;
• щ орічно близько 2 МЛН дітей у ВІЦІ ДО 14 років 

потерпають від побиття батьками;
• для ю  %  цих дітей результатом стає смерть, 

а для 2 тис. — самогубство;
• понад 50 тис. дітей протягом року йдуть 

із дому, рятуючись від власних батьків, а 25 тис. 
неповнолітніх перебувають у розшуку.

У 55 %  випадків, коли чоловіки б'ють своїх парт
нерок, вони також ображають і своїх дітей, тому 
діти втікають на вулицю.

ЗВЕРНІТЬ УВ А ГУ!

Практично всі бездомні д іти  — жертви 
домашнього насильства.

Серед малолітніх убивць більшість засуджена 
за розправу над чоловіками, що знущалися над їх
німи матерями.

Основна причина жорстокого поводження 
з дітьми — внутрішня агресивність, тобто емоцій
ний стан, що виникає як реакція на переживання 
нездоланності якихось бар'єрів або недоступність 
чогось бажаного.

Американський лікар С. Кемп і його співробіт
ники в 1962 р. описали «синдром побитої дитини»:

• зламані кістки;
• кровотечі;
• садна;
• синці.

Учений-психолог Д. Гілл розділив дітей — жертв 
жорстокого поводження на кілька вікових груп:

• перша — від і до 2 років;
• друга — від з ДО 9 років (кількість випадків 

подвоюється);
• третя — від 9 до 15 років (частота знову зни

жується, поки не досягається вихідний рівень, 
а після іб років поступово зовсім зникає). .

Види насильства над дітьми в сім'ї:
• фізичне насильство;
• нехтування;
• психологічне жорстоке поводження;
• сексуальне насильство.

Фізичне насильство — це навмисне нанесен
ня травм і/або ушкоджень дитині, які викликають 
серйозні (потребують медичної допомоги) пору
шення фізичного, психічного здоров’я, відставання 
у розвитку.

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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А також залучення дитини до вживання ал
коголю, наркотиків, токсичних речовин. Фізичне 
насильство над дитиною можуть вчиняти батьки, 
особи, які їх замінюють, або інші дорослі.

Найчастіше це відбувається в сім'ях, де:
• переконані, що фізичне покарання є мето

дом виховання дітей;
• батьки (або один із них) є алкоголіками,, нар

команами, токсикоманами;
• батьки (або один із них) мають психічні 

захворювання;
• порушений емоційно-психологічний клімат 

сім’ї  (часті сварки, скандали, відсутність поваги 
одне до одного);

• батьки перебувають в стані стресу у зв'язку 
зі смертю близьких, хворобою, втратою роботи, 
економічною кризою тощо;

• батьки висувають надмірні вимоги до дітей, 
що не відповідають їхньому віку та рівню роз
витку;

• діти мають особливості: недоношеність 
в анамнезі, наявність соматичних або психічних 
захворювань.

НА Ж АЛЬ,

найчастіше фізичного насильства в сім'ї 
зазнають діти, які мають фізичні або психіч
ні відхилення, недоношені, із малою вагою 
тіла при народженні, адже зазвичай вони 
більш дратівливі, плачуть, мають менш 
привабливий вигляд.

РОЗПІЗНАННЯ Ф А К ТУ ФІЗИЧНОГО  
Н АСИ ЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ

Характер пошкоджень: синці, садна, рани, слі
ди від ударів ременем, укусів, припікання гарячи
ми предметами, сигаретами на обличчі, тілі, кін
цівках; опіки гарячими рідинами рук і ніг у вигляді 
рукавички або шкарпетки (від занурення в гарячу 
воду), а також на сідницях; ушкодження і перело
ми кісток, припухлість і болючість суглобів; виби
ті і розхитані зуби, розриви або порізи у роті, на 
губах; ділянки облисіння, синці на голові; пошко
дження внутрішніх органів.

Психологічне (емоційне) насильство — це пос
тійні або періодичні словесні образи дитини, 
загроза з боку батьків, опікунів, учителів, принижен
ня ї ї  людської гідності, звинувачення в тому, у чому 
вона не винна, демонстрація нелюбові, ненависті 
до дитини, постійна неправда, обман дитини.

До психологічного насильства належать:
• погрози дитині, які виявляються у словесній 

формі без застосування фізичної сили;
• образа і приниження ї ї  гідності;
• відкрите несприйняття і постійна критика;
• позбавлення дитини необхідної стимуляції, 

ігнорування ї ї  основних потреб у безпечному ото
ченні, батьківській любові;

• ставлення до дитини надмірних вимог, 
що не відповідають ї ї  віку чи можливостям;

• одноразовий грубий психічний вплив, що спри
чиняє виникнення в дитини психічної травми;

• навмисна ізоляція дитини, позбавлення 
ї ї  соціальних контактів;

• залучення дитини або заохочення до анти
соціальної чи деструктивної поведінки (алкого
лізм, наркоманія тощо).

Групи ризику дітей з емоційного насильства:
• діти від небажаної вагітності, схожі на нелю

бих родичів дружини або чоловіка;
• діти раннього віку;
• діти-інваліди, діти зі спадковими захворю

ваннями або іншими особливостями;
• діти із сімей з деспотичним, авторитарним 

стилем виховання і взаємин;
• діти із сімей, де внутрішньосімейне насиль

ство є стилем життя;
• діти, батьки (або один із батьків) яких вжива

ють алкоголь, наркотики, страждають депресією;
• діти, сім'ї яких мають багато соціально- 

економічних і психологічних проблем.

Особливості поведінки дорослих, які здійсню
ють емоційне насильство: не втішають дитину, 
коли потрібно; публічно ображають, лають, при
нижують, висміюють дитину; порівнюють з ін
шими дітьми не на ї ї  користь, постійно критично 
ставляться до неї; звинувачують у всіх своїх не
вдачах, роблять з дитини цапа-відбувайла.

„  і С О Ц ІА Л Ь Н И Й  і
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Сексуальне насильство найчастіше відбувається 
в сім'ях, де:

• патріархально-авторитарний устрій;
• погані взаємини дитини з батьками, особливо 

з матір'ю;
• конфліктні відносини між батьками;
• мати дитини надмірно зайнята на роботі;
• дитина довгий час жила без рідного батька;

Підлітковий вік: утечі з дому; суїцидальні спроби; 
делінквентна поведінка; уживання алкоголю, 
наркотиків.

Домашнє насильство — це повторюваний 
зі збільшенням частоти цикл: фізичної, словесної, 
моральної та економічної образи з метою конт
ролю, залякування, навіювання почуття страху.

Найчастіше нехтують основними потребами 
дітей батьки або особи, які їх замінюють: алкого
ліки, наркомани; особи із психічними розладами; 
юні батьки, які не мають досвіду і навичок батьків
ства; особи з низьким соціально-економічним рів
нем життя; особи, які мають хронічні захворювання, 
інвалідність, розумову відсталість; особи, які пере
несли жорстоке поводження в дитинстві; соціально 
ізольовані.

• замість рідного батька — вітчим або спів
мешканець матері;

• мати має хронічне захворювання або інва
лідність і довго лежить у лікарні;

• батьки (або один із них) є алкоголіками, нар
команами, токсикоманами;

• батьки (або один із них) мають психічні за
хворювання;

• мати в дитинстві піддавалася сексуальному 
насильству тощо.

Наслідки зневаги:
• дитина не росте, не набирає ваги або втрачає її;
• дитина постійно голодує, жебракує або краде

їжу;
• немає відповідного одягу;
• відсутнє житло;
• немає щеплень, потребує послуг зубного 

лікаря, страждає шкірними захворюваннями, пе- 
дикульозом;

• дитина не відвідує/прогулює школу або нав
паки приходить занадто рано і йде зі школи за
надто пізно;

• дитина значно пізніше решти дітей починає 
читати, писати, важко засвоює новий матеріал;

• висока стомлюваність, апатія, відхилення 
в поведінці, схильність до вандалізму.

Індикатори сексуального насильства:
• дитина виявляє дивні (химерні, занадто 

складні або незвичні сексуальні пізнання або дії);
• сексуально чіпляється до дітей, підлітків, 

дорослих;
• скаржиться на свербіж, запалення, біль в об

ласті геніталій;
• скаржиться на фізичне нездоров'я (у дівча

ток — вагітність);
• дитина заражена хворобами, що передаються 

статевим шляхом;
• страх перед оприлюдненням сексуальних 

відносин через безпорадність і звикання, а також 
загрози з боку кривдника.

Сексуальне насильство над дітьми американські 
дослідники визначають як будь-який сексуаль
ний досвід між дитиною до і8 років та людиною, 
яка старша за неї. Це залучення залежних, психічно 
і фізіологічно незрілих дітей і підлітків у сексуальні 
дії, що порушують суспільні табу сімейних ролей, 
які вони ще не можуть повністю зрозуміти і на які 
не в змозі дати осмисленої згоди. Сексуальне на
сильство розглядається як варіант особливо жор
стокого поводження з дітьми.

Особливості психічного стану та поведінки  
д итини, які даю ть зм огу запідозрити фізичне  
насильство (залежно від віку дитини)

Молодший шкільний вік: прагнення приховати 
причину ушкоджень і травм; самотність, відсут
ність друзів; острах йти додому після школи.

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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Ц икл насильства в сім ’ї  має три фази:
1. Напруженість — окремі спалахи образ. Жінки 

зазвичай реагують спокійно, намагаючись розряди
ти обстановку або захистити своє становище в сім'ї. 
Обидва партнери можуть виправдовувати поведін
ку чоловіка його реакцією на стрес через негаразди 
на роботі, фінансові проблеми тощо. Зі зростанням 
напруженості здатність жінки балансувати стає 
дедалі слабшою. Саме на цій стадії для жінок необ
хідно знайти підтримку і допомогу.

2. Гостре насильство — сплеск напруженості 
в найнегативнішій формі. Напади гніву настільки 
сильні, що кривдник не може заперечувати їх іс
нування, а жінка не може їх нейтралізувати. Од
нак жінка зазвичай заздалегідь відчуває набли
ження такої ситуації, тоді зростає страх і депресія. 
А гостре насильство існує тому, що чоловік вибирає 
насильницький спосіб відносин. Після цього зазви
чай настає заперечення серйозності інциденту, звер
нення в міліцію, по медичну допомогу. На цій стадії 
жінці необхідно допомогти усвідомити, що очікува
ного акту насильства можна і необхідно уникнути: 
піти з дому, заховатися, покликати на допомогу друзів.

3. «Медовий місяць». У цьому періоді чоловік 
може бути добрим, люблячим, винним, обіцяти 
ніколи не повторювати насильство або звинува
чувати жінку в тому, що це вона його спровоку
вала. У цей період жінка щаслива, вірить, що ця 
людина зміниться. Це час, коли жінці важче всього 
піти, але необхідно пам’ятати: те, що сталося од
ного разу, швидше за все, буде продовжуватися 
з поступовим підсиленням.

Тендерне насилля є серйозною перешкодою 
для рівності жінок та чоловіків та є порушенням 
прав людини. Акти тендерного насилля нерідко 
здійснюються близькими знайомими жертв.

Пам'ятка для жінок
1. Не розповсюджуй насилля. Будь гідною!
2. Не дозволяй іншим кривдити та принижу

вати себе!
3. Ти сильна особистість, ти зможеш це припи

нити, головне діяти!

Загальні ознаки насилля:
невміння зосередитися; 
проблеми з пам'яттю; 
низька самооцінка; 
відсутність самоповаги; 
недовіра до дорослих; 
поганий настрій;
непояснювальні приступи агресії, гніву; 
постійне відчуття сорому, страху, провини; 
депресія.

Якщо ти переживаєш жорстоке поводження 
або твої знайомі переживають це, обов'язково звер
тайся до спеціалістів!

УВАГА!
Д ії педагогів при виявленні 

фактів насильства в сім ’ї:
• приймають заяви і повідомлення про ви

падки насильства в сім'ї та жорстокого пово
дження з дітьми, інформують про це у відповідні 
органи;

• уживають заходів для виявлення та при
пинення зазначених фактів у навчальних за
кладах, притягують до дисциплінарної відпо
відальності співробітників, учнів та інших осіб, 
які допустили жорстоке поводження з дітьми;

• проводять попереджувальну роботу з 
батьками з метою недопущення фактів насиль
ства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми, 
роз'яснюють про можливість отримання психо
логічної і правової допомоги в центрах соціаль
них служб для сім'ї, дітей та молоді;

• організовують роботу з батьками щодо 
роз'яснення наслідків жорстокого поводження 
з дітьми в сім'ях, а також найближчим оточен
ням дитини, яка постраждала від жорстокого 
поводження або потерпає від реальної загрози 
його вчинення;

беруть участь у комісійному інспектуванні 
зазначених сімей.

В ідповідальність за вчинення насильства
Згідно зі ст. 173-2 К о дексу У кр аїн и  про а д м і

ністр ативн і пр авопоруш ення — умисне вчи
нення будь-яких дій фізичного, психологічного 
чи економічного характеру (застосування фізич
ного насильства, що не завдало фізичного болю 
і тілесних ушкоджень, погрози, образи чи пере
слідування, позбавлення житла, їжі, одягу, інш о
го майна або коштів, на які потерпілий має пе
редбачене законом право, тощо), унаслідок чого 
була завдана шкода фізичному або психічному 
здоров'ю потерпілого, а також невиконання 
захисного припису особою, стосовно якої він 
винесений, не проходження, корекційної прог
рами особою, яка вчинила насильство в сім'ї, 
ТЯГНУТЬ ЗА СОБОЮ :

• накладання штрафу від і-го  до з-х неопо
датковуваних мінімумів доходів громадян або ви
правні роботи на строк до і місяця з відрахуван
ням 20 %  заробітної плати;

• у разі, якщо застосування цих заходів буде 
визнано недостатнім, — адміністративний арешт 
на термін до 5-ти діб;

• ті ж дії, учинені особою, на яку протягом 1-ГО 
року було накладено адміністративне стягнення 
за одне з порушень, передбачених ч. і цієї стат
ті, тягнуть за собою накладення штрафу від 5-ти 
до ю -ти  неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправні роботи на строк від і-го
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до 2-х місяців з відрахуванням 20 %  заробітної НАСИЛЬСТВО В СІМ ’Ї
плати, у разі, якщо застосування цих заходів буде Батьківська просвіта. 7-й клас
визнано недостатнім, — адміністративний арешт Жорстоке поводження з дітьми в сім'ї —
на строк до 15-ти діб. не рідкість. Часто, плутаючи методи виховання

Відповідальність за вчинення насильства із звичайним насильством, батьки намагаються
передбачена статтями Кримінального кодексу бути «розпорядниками» життя власної дитини.
України: умисне вбивство, умисні тілесні уш ко- Насильство в сім'ї набуло таких масштабів і гли-
дження, погроза вбивством, незаконне позбав- бин, що вже загрожує безпеці особи, суспільства
лення волі, зґвалтування тощо. та держави загалом.

Тест «Насильство»
Клас_________.
Інструкція. Давайте відповіді «так» або «ні».

1. Чи карають фізично твоїх друзів їхні батьки?
2. Чи ображають тебе брат/сестра?
3. Чи було так, що батьки ставилися до тебе 

байдуже?
4- Чи було так, що близькі родичі ставилися 

до тебе байдуже?
5. Чи лають тебе твої батьки?
6. Чи можеш ти сказати про свою родину, 

що вона неприязно ставиться до тебе?
7. Чи траплялося так, що вдома з тебе насміха

лися?
8. Чи є в тебе знайомі, чиї батьки знущаються, 

постійно ображають їх?
9. Чи були ви вдома свідками насильства 

(фізичних ушкоджень)? Батьки вважають, що їхня справа — карати,
а дитини — коритися. Але вони забувають 

Соціальний диктант або зовсім не замислюються про те, що особис-
«Н асильство у сім ’ї» тість не може сформуватися за умов сімейного

Усі загальнолюдські проблеми починаються рабства, 
із сім'ї, яка формує світоглядні орієнтири та систе- Насильство в сім’ї  — це не специфічно україн
к у  цінностей молодого покоління. Тому знання своїх ське явище, а загальне, можливо, навіть світове. 
прав та повага до прав інших людей допомагає нам Жорстоке поводження з дітьми в сім'ї — не така 
запобігти багатьом сімейним конфліктам. вже й рідкість.

Найбільше потерпають від насильства в сім'ї 
жінки та діти. Так склалося, що традиційно жінка Мозковий штурм «Н асильство — це ...» 
не була рівноправною у сім'ї — вона фізично слабша. На фліпчарті записати висловлювання учнів 
Чоловік, який вважався годувальником, часто міг про те, що таке насильство? 
сварити жінку і навіть бити, а що вже говорити
про дітей? Усі ми переносимо свій гнів саме на них. Інформаційне повідомлення *
Жорстоке поводження з дітьми і зневага до їхніх Найчастіше лише фізичне насильство ми вва- 
інтересів можуть мати різні види і форми, але їх- жаємо насильством. Нам складно припустити, 
нім наслідком завжди є серйозна шкода для здоров'я, як часто ми самі демонструємо насильство 
розвитку та соціалізації дитини, нерідко — загроза або стаємо його жертвами. 
ї ї  життю чи навіть смерть. Виявляється, насильство — це ще й:

Насильство в сім'ї — це будь які умисні дії • погроза нанесення собі або іншому тілесних 
фізичного, сексуального, психологічного чи еконо- ушкоджень;
мічного спрямування одного члена сім'ї щодо іншого, • невиразні погрози типу: «Ти в мене дограєшся!»; 
якщо ці дії порушують конституційні права і свободи • погрози піти, забрати дітей, не давати гро- 
іншого члена сім'ї як людини та громадянина і завда- шей, подати на розлучення, розповісти про щось; 
ють йому моральної, фізичної чи психічної шкоди. • заподіяння шкоди домашнім тваринам

(щоб «помститися» партнеру);
Творче завдання: що можна змінити у відноси- • ламання та знищення особистих речей; 

нах у твоїй сім’ї, щоб зробити їх рівноправними, • використання брутальних слів, лайка; 
дружніми, запобігти насиллю? принижування, ображання, постійне зосе-

р§дження уваги на недоліках;

в освіті дит ини! .. . і п^гі 'пгп'г і де№ 1 (97), січень 2015 |П Е Д Д іО Г  | 45



СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ПРАКТИКА

• контролювання обмеження в спілкуванні, 
стеження;

• заборона лягати спати або насильне позбав
лення сну;

• звинувачення в усіх проблемах;
• приниження почуттів, дій;
• поводження з ним (нею) як із прислугою;
• ігнорування.

Нескладно зазначити, що все це не рідкість 
у наших сім’ях. Ми не розглядаємо це як щось 
особливе. Така поводилися наші батьки, батьки 
їхніх батьків. Так поведінка стала для нас звичай
ною. І часто ми просто не замислюємося над тим, 
як це може впливати на нас самих і наших дітей.

Коли виникає конфлікт, дорослі часто так 
захоплюються ним, що думають лише про те, 
як би відстояти свою позицію, їм однаково, що 
відбувається в навколишньому світі. Д іти, без
умовно, не можуть бути сторонніми спостері
гачами.

Насильство має серйозні негативні соціальні 
наслідки. Воно породжує агресивність, безладдя, 
острах турботи, відчуття провини, відчуття при
душення волі, відсутність самоповаги, нав'язливі 
спогади, напади страху, депресії, фобії, смуток, 
роздуми про самогубство, самозвинувачення, 
втрату довіри до людей, втрату віри в щось, нар
котичну/алкогольну залежність, помсту.

Приниження — це постійне джерело психоло
гічних травм.

Як часто батьки опускають дитину з високо
го рівня самооцінки на нижчий простими сло
вами: «дурень», «телепень», «бовдур» тощо. Осо
бистість знецінюється. Особливо небезпечно 
робити це у присутності сторонніх. У всіх випад
ках такі слова-«ярлики» глибоко проникають 
у душу дитини. У неї з'являються оцінні суджен
ня: «Я поганий(а)», «Я нерозумний(а)», «Нікому 
я не можу подобатися». Спочатку дитина думає

так про себе зрідка, потім дедалі частіше, потім 
це перетворюється у впевненість і стає нормою 
поведінки. Оточення бачать нас зазвичай так, 
як ми бачимо себе.

ЗВЕРНІТЬ УВ А ГУ!

Скільки батьків вважає, що суворе вихо
вання підготує дитину до суворого життя!

Найпоширеніший вид насильства в сім'ї —
це тілесне покарання, яке не є формою дисциплі
нарного виховання дитини. Якщо доросла людина 
вдарила іншу дорослу людину — це насильство, 
агресія. Якщо батько вдарив свою дитину — це чо
мусь вважається «виховним» процесом.

Чому ж усе-таки існує розмежування у сприй
нятті удару дорослої людини, нанесеного іншому 
дорослому, і удару дорослої людини, нанесеного 
дитині? Чому у випадку агресії до дитини суспіль
ство поблажливе і не засуджує самоправних бать
ків? Тому що в нашому суспільстві тілесне пока
рання Дитини сприймається як дещо нормальне, 
помилково вважається методом дисциплінарно
го виховання дитини.

Дитина, яку б’ють удома, — це дитина, яка за
знає жорстокого кривдження, незалежно від заяв 
батьків про те, що вони нібито намагалися ви
правити погану поведінку дитини, або про те, що 
сама дитина спровокувала тілесне покарання. 
«Він(вона) мене не слухав(ла)», «він(вона) погано 
поводився(лася)». «він(вона) не зробив(ла) того, 
що повинен(на) зробити», — ці причини не мо
жуть виправдати жорстокого поводження. Дис
циплінарне виховання дитини заперечує методи, 
наслідком яких є завдання фізичного і психологіч
ного болю.

Типи жорстокого поводження  
батьків із дітьми

«Дитина-мішень» — дитину вважають або 
надто пасивною, або дуже активною, тому вона 
стає об'єктом агресії в сім'ї.

«Критична ситуація» (збіг обставин) — втрата 
роботи, розлука з коханим тощо можуть виклика
ти спалахи жорстокого поводження.

«Відсутність навичок батьківства та мате
ринства» — батьки не готові до тієї відповідаль
ності, яку накладає на них батьківство і материн
ство, і не мають інших стратегій поведінки, окрім 
крику, залякування, побиття.
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з.

«Неосвічений батько» — відсутність елемен
тарних знань про вікові особливості розвитку 
дітей і невміння враховувати особливості дитячої 
психіки.

«Модель домашнього насильства» — жорсто
ке поводження частіше відзначається у батьків, 
які в дитинстві самі піддавалися насильству 
або були свідками жорстокого ставлення.

«Сімейні стереотипи» — порушення традицій
них схем поведінки жорстоко карається батьками 
(підліткова вагітність, порушення традицій сім'ї, 
етичні порушення тощо).

Емоційні реакц ії дітей  
на насильство або жорстокість

1. Почуття провини за постійне насильство.
2. Постійне збудження, спалахи агресивності.
3. Переживання.
4 - Страх бути покинутим.
5. Надмірна потреба в увазі дорослих.
6. Страх тілесних ушкоджень.
7. Сором.

Дослідж ення проявів жорстокості 
в дитячо-батьківських відносинах

1. Коли ти не слухаєшся батьків, вони найчас
тіше:

а) кричать на тебе — і8 % ;
б) намагаються вмовити, переконати — 20 %\
в) ображаються і чекають твоєї реакції — б %\
г) дають потиличника — і  % \
ґ) не звертають на тебе уваги — о %;
д) лякають побиттям, ременем — б %;
е) можуть вдарити, побити — з %;
є) намагаються пояснити, що ти не правий — •

23 % ;
ж) інше — з % .

2. Часто в стресовому стані батьки можуть 
проявити агресію («відірватися», «розрядитися») 
на тобі?

а) так, часто — 2 %;
б) іноді — то %;
в) важко сказати — 8 %\
г) ніколи — 24 %]
ґ) інше — п % .

3. Вкажи причини, які, на твою думку, найбільш 
часто викликають гнів батьків:

а) прагнення тебе виховати — д %\
б) у стресовій ситуації (що не залежить від 

твоєї...) — з %\
в) сварка батьків — 8 % ;
г) коли ти чогось просиш, вимагаєш — 4 % :
ґ) коли засмучуєш батьків — 9 %;
д) бажання переконати тебе у своїй позиції — 

8 % :
е) не можеш ПОЯСНИТИ — 11 % . 

в освіті дит ини!

4. Як часто з'являється у батьків бажання 
похвалити тебе, обійняти, поцілувати:

а) часто — 39 %;
б) рідко — 19 %;
в) ніколи — і % ;
г) важко сказати — 14 %; 
ґ) інше — о % .

5. Коли ти дуже провинився, який вид покаран
ня обирає

мати:
а) кричить — 12 %]
б) домашній арест — з %\
в) заборона комп'ютера — 12 %;
г) б'є — 2 % ;
ґ) не карає — 12 %; 
батько:
а) кричить — б %;
б) домашній арешт — 4 %;
в) заборона комп'ютера — 4 % ;
г) б'є — з % ;
ґ) не карає — п % .

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Практично кожна травмована дитина 
дає собі таємну клятву в тому, що ніколи 
так не буде поводитися зі своєю дитиною, 
не буде казати образливих слів, бити, при
нижувати її.

Найжахливіше те, що майже всі, ставши 
дорослими, у ситуації сімейного конфлікту пере
конуються, що порушують цю клятву, говорять 
або роблять своїм дітям саме те, що робили їм, 
часто використовують ті самі методи або слова.

Діти бачать, чують і пам^ятають більше, 
ніж вважають дорослі. Нам здається, що ди
тина в цю хвилину не бере участі в конфлікті 
(захоплена грою, дивиться телевізор, перебуває 
в іншій кімнаті тощо). Але насправді діти завж
ди знають, коли їхні батьки сваряться. І якщо діти 
бачили і чули, що батьки сваряться, вони повинні 
почути і побачити, як батьки помирилися.

Існує низка характерних ознак, які допо
магають відрізнити дисциплінарне виховання 
від жорстокого поводження. У результаті дисцип
лінарного виховання дитина усвідомлює свої 
помилки; ї ї  вчать нести відповідальність за свої 
вчинки. Дисциплінарні д ії не породжують у ди
тини страх, страждання, злобу чи відчуття, що ї ї  
не люблять.
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Дисциплінар
не виховання

Жорстоке
поводження

Дитину не засуджують, 
як під час судових розсліду
вань

Дитину за її поведінку 
засуджують і навішують 
на неї ярлик: «Ти — ду
рень, ідіот тощо»

Покарання стосується кон
кретної ситуації, у якій ди
тина провинилася

Батьки згадують ко
лишні помилки дитини, 
а також інші вчинки (на
копичування помилок)

Дисциплінарні дії розвива
ють внутрішню мотивацію 
дитини. Вона чинить так, 
«як потрібно», зі своєї власної 
ініціативи, із самодисциплі
ни, а не внаслідок зовніш
нього контролю

Жорстоке поводжен
ня розвиває зовнішню 
мотивацію дитини. Вона 
переймається лише тим, 
як уникнути покарання

Дитину не принижують і не 
підкоряють собі насильно

Дитина відчуває прини
ження з боку дорослих; 
її примушують підкори
тися

Дитині надають можливість 
вибору покарання. Межі цієї 
можливості дитині відомі

Дитині не пропонують 
альтернативного варіан
та і навіть не дають часу 
подумати над своєю 
помилкою

Дитина вчиться нести від
повідальність за свої вчинки

Дорослий керує реакція
ми і поведінкою дитини

В основі відносин між ди
тиною і дорослим лежать 
принципи поваги й рівності

В основі відносин ле
жить принцип «голов
ний — підлеглий»: вла
да і контроль дорослого 
над дитиною

У дитини розвивається вмін
ня вирішувати проблеми

У дитини розвивається 
відчуття, що лише до
рослі можуть вирішити 
дитячі проблеми

Таке виховання демонструє 
дитині любов і прихильність 
дорослого

Жорстоке поводження 
демонструє ворожість 
дорослого до дитини

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

У сім'ях, де у відносинах із дітьми перева
жає контроль, нехтування дитячими потре
бами, тиск, приниження одне одного, дити
на може вирости агресивною або забитою, 
такою, що не вміє постояти за себе.

Тому ми повинні частіше думати про те, кого ми 
хочемо виховати. Ми увесь час повинні пам'ятати, 
що дитина — це наше дзеркало.

На національному рівні в Україні прийнято 
низку законодавчих та нормативно-правових 
актів, які захищають людину від насильства в сім’ї, 
а також регламентують діяльність правоохорон
ців щодо його запобігання та припинення.

Основні висновки для батьків
• Ніколи не пізно навчити дитину поважа

ти себе, сприймати себе як особистість, цінува
ти. Ніхто не має права принижувати, поводитися 
жорстоко з вашою дитиною.

• Дайте своїй дитині можливість висловитися. 
Уважно вислухайте всю історію.

• Скажіть дитині, що ви хочете їй допомогти 
й не засуджуватимете її.

• Якщо ваша дитина не хоче говорити з вами, 
допоможіть їй знайти когось, кому вона довіряє 
й хто може поговорити з нею.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

У сім'ї дитина пізнає, як взаємодіяти з ін
шими людьми, як ставитися до себе й до ін
ших. як долати труднощі і, загалом, що таке 
життя.

Пам'ятка «Насильство над  дітьми» 
Загальні ознаки насильства над дітьми:
• неможливість зосередитися;
• проблеми з пам’яттю;
• низька самооцінка, відсутність самоповаги, 

ненависть до себе;
• недовіра до дорослих;
• поганий настрій;
• нез’ясовані напади гніву, агресія;
• постійне почуття сорому, страху, збентеження, 

провини;
• депресія тощо.
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Ознаки фізичного насильства:
• синці, укуси, опіки, рубці «невипадкового» 

походження, сліди задухи, що не мають чіткого 
пояснення з боку батьків;

• пошкодження, включаючи переломи;
• низька самооцінка;
• страх іти додому;
• одяг, що приховує синці;
• дитина звинувачує себе у провокації насиль

ника;
• дитина злякана, сердита або зажурена;
• вважає побиття заведеним у сім'ї поряд

ком;
• відчуває хвилювання і страх, коли чує гучні, 

збуджені голоси дорослих;
• схвильованість, неадекватність.

Ознаки емоційного насильства:
• низька самооцінка, дитина відчуває себе 

нелюбою, непотрібною, нікчемною;
• дитина вважає, що батьки принижують, 

критикують її, загрожують покинути;
• дитина засмучена;
• чекає фізичного насильства;
• затримка мовного розвитку і сприйняття;
• невміння мислити логічно, вирішити постав

лене завдання, відчувати причину і наслідок;
• неуважність і недовіра до дорослих;
• агресія до однолітків;
• демонстрація псевдонезалежності як захисту;
• суїцидальні спроби;
• невіра у щирість підтримки, що надається;
• не може внутрішньо відчути успіх.

Особливості поведінки дорослих, що дають 
змогу запідозрити емоційне насильство до власних 
дітей:

• образа, лайка, звинувачення або прилюдне 
приниження дитини;

• відмова у ласці, коли вона дійсно перелякана 
або пригнічена;

• негативна характеристика дитини;
• перекладання на дитину відповідальності 

за свої невдачі;
• відкрите визнання нелюбові або ненависті 

до дитини.

Ознаки сексуального насильства:
• не відповідні віку знання у сфері сексуальних 

стосунків;
• синці, свербіння, кров в області статевих 

органів;
• труднощі під час ходьби і сидіння;
• мастурбація;
• раптові зміни у поведінці дитини;
• поява спокушувальної манери поведінки;

• відсутність апетиту або переїдання;
• розлад сну, нічні кошмари;
• ненависть до свого тіла;
• поступливість до дорослих;
• глибока депресія із частими суїцидальними 

спробами або думками;
• небажання йти додому;
• схильність до правопорушень, прогулювання 

шкільних занять;
• зловживання алкоголем і наркотиками;
• безладні статеві зв'язки;
• венеричні захворювання;
• вагітність тощо.

Пам'ятки для батьків
Увага, батьки! Шановні тата й мами!
У житті людина набуває не лише позитивного, 

а й негативного досвіду.
Добро лікує серце, зло ранить тіло і душу, 

залишаючи рубці і шрами на все життя.
Запам’ятайте ці прості правила в нашому 

непростому житті.

Пам'ятка і
1. Обговорюйте з підлітком питання про допо

могу різних служб в ситуації, пов'язаній із ризиком 
для життя.

2. Ознайомте ї ї  з тими номерами телефонів, 
якими вона повинна скористатися в ситуації, 
пов'язаній із ризиком для життя.

3. Дайте їй ваші робочі номери телефонів, а та
кож номери телефонів людей, яким довіряєте.

4. Виховуйте звичку розповідати вам не лише 
про свої досягнення, а й про тривоги, сумніви, 
страхи.

5. Кожну важку ситуацію не залишайте без уваги, 
аналізуйте разом із нею.

6. Обговорюйте з дитиною приклади винахід
ливості і мужності людей, які зуміли вийти з важ
кої життєвої ситуації.

7. Не іронізуйте над дитиною, якщо у якійсь 
ситуації вона виявиться слабкою фізично і мо
рально. Допоможіть їй, підтримайте її, вкажіть 
можливі шляхи вирішення проблеми.

8. Якщо проблеми пов'язані лише з тим, 
що ваша дитина фізично слабка, запишіть ї ї  в сек
цію і цікавтеся успіхами.

9. Якщо хто-небудь із ваших знайомих і друзів 
викликає у вас побоювання щодо вашої дитини, 
перевірте свої сумніви і не спілкуйтеся більше 
з цією людиною.

то. Не запізнюйтеся з відповідями на питання 
дитини про різні проблеми фізіології, інакше 
на них можуть відповісти інші люди.

п. Намагайтеся зробити так, щоб дитина з ран
нього дитинства виявляла відповідальність 
за свої вчинки й ухвалення рішень.

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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12. Учіть дитину передбачати наслідки своїх 
вчинків. Сформуйте у неї потребу ставити запи
тання типу; що буде, якщо?..

13. Якщо ваша дитина піддалася сексуаль
ному насильству, не поводьтеся так, ніби вона 
зробили щось жахливе, після чого ї ї  життя 
неможливе.

14- Не обговорюйте при дитині те, що сталося, 
зокрема зі сторонніми і чужими людьми.

15. Не формуйте в дитини комплекс провини 
за те, що сталося.

16. Спробуйте переключити увагу дитини з пе
режитої нею ситуації на нові заняття або захоп
лення.

17. Ні в якому разі не залишайте невирішеними 
проблеми, що стосуються збереження фізичного 
і психічного здоров'я дитини.

18. Не йдіть на компроміси зі своєю совістю, 
навіть якщо це раша дитина. Через роки компро
міс може обернутися проти вас.

Пам'ятка 2
Типові ознаки наслідків сексуального 

насильства, що виявляються в пове
дінці:

• замкненість;
• стурбований сон;
• депресія;
• поганий апетит;
• небажання виходити на ву

лицю;
• агресивність і дратівли

вість;
• відчуженість і заперечення 

батьківської ласки;
• прояв страхів, нічні кош

мари;
• пасивність і байдужість;
• зміна в зовнішньому вигляді;
• заперечення друзів і прияте

лів.
Спостерігайте за своєю дитиною!
Прислухайтеся до свого серця і бать

ківського інстинкту!
Консультуйтеся із фахівцями, якщо в чомусь 

сумніваєтеся!
П ам ’ятка з 

для батьків щодо запобігання  
дитячій агресивності

1. Спробуйте зберегти у своїй сім'ї атмосферу 
відвертості і довіри.

2. Не давайте своїй дитині нездійсненних 
обіцянок, надій.

3. Не карайте свою дитину за те, що дозволяєте 
робити собі.

4. Не шантажуйте дитину вашими відносинами.
5. Не бійтеся поділитися з дитиною своїми 

відчуттями і слабостями.

6. Не створюйте відносин із власною дитиною 
залежно від ї ї  успіхів.

7. Пам'ятайте, що дитина — це втілена мож
ливість! Скористайтесь нею так, щоб вона була 
реалізована сповна!

ОТЖ Е,

для подолання дитячої агресії у своє
му педагогічному арсеналі батьки повинні 
мати увагу, співчуття, терпіння, вимогли
вість, чесність, відвертість, обов'язковість, 
доброту, ласку, турботу, довіру, щирість, 
розуміння, почуття гумору, відповідаль
ність, тактовність, дружелюбність, надію 
і кохання.

П ам ’ятка 4
Шановні тата й мами! Уважно про
читайте цю пам'ятку! Для цього 

озбройтеся олівцем і викресліть 
ті пункти, які не стосують

ся виховної системи вашої 
сім’ї. У думках уявіть облич
чя власної дитини, будьте 
чесними перед нею і перед 
собою! Після аналізу поду

майте над тим, що можна ще 
змінити.

Агресивність дитини ви явля
ється, якщо:

• дитину б'ють;
• із дитини знущаються;
• над дитиною злісно жар

тують;
• дитину змушють пере

живати почуття сорому;
• батьки свідомо брешуть;

• батьки п’ють;
• батьки виховують дитину по

двійною мораллю;
• батьки невимогливі і неавторитетні для своєї 

дитини;
• батьки не вміють однаково любити своїх 

дітей;
• батьки не довіряють дитині;
• батьки нацьковують дітей одне проти одного;
• батьки не спілкуються зі своєю дитиною;
• вхід до будинку закритий для друзів дитини;
• батьки виявляють до дитини дріб’язкову 

опіку і турботу;
• батьки живуть своїм життям, де немає місця 

їхній дитині;
• дитина відчуває, що ї ї  не люблять.

, С О Ц ІА Л Ь Н И Й ,
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« С т о п  агр есії підлітків. Зупинімо  
буллінґ як вид насильства»

«Спочатку було Слово...». Нинішня ситуація — 
це результат вчорашніх слів. Слова, що ми гово
римо сьогодні, визначать те, що ми будемо мати 
завтра.

Ми живемо в суспільстві, залежимо від нього, 
хочемо впливати на нього, прагнемо щось отри
мати і щось дати суспільству. Соціальна свідо
мість кожного з нас народжується в результаті 
міжособистісних відносин, формується і реалі
зує себе через них. Тому ми акцентуємо особли
ву увагу на вмінні ненасильницького спілкуван
ня та створення толерантних відносин з іншими 
людьми.

Світовою громадськістю насильство визна
но однією з найбільш розповсюджених у світі 
форм порушення прав людини. Без подолання 
цього соціально-небезпечного явища немож
ливо створити умови для самореалізації люди
ни, розвитку .демократії, реалізації принципів 
рівних прав і можливостей кожного громадя
нина.

Як і для багатьох інших країн світу, ця проблема 
є досить гострою для України.

Поширення проявів насильства в сім'ї не лише 
руйнують гармонію і злагоду в родині та спричи
няють сімейне неблагополуччя, а й виступають 
однією з передумов злочинності в суспільстві 
загалом.

Насильницькі дії з боку членів власної роди
ни завдають серйознішу психологічну та фізичну 
шкоду, ніж аналогічні діяння з боку сторонніх осіб. 
Вони порушують основний принцип життєдіяль
ності родини — безпечне та комфортне існування 
будь-якого ї ї  члена.

Крім того, діти, які виростають у сім'ях, де скою
ється насильство, у майбутньому можуть перено
сити цей негативний досвід у власне життя. Тому

це є суспільною проблемою, яка має вирішуватися 
на рівні держави.

СТАТИСТИКА

За даними останнього дослідження 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, за 
рівнем насильства підлітків стосовно їхніх 
однолітків Україна посідає четверте місце 
в Європі після Росії, Албанії та Білорусі.

Наведена статистика свідчить про потребу ви
рішення проблеми насильства як на всеукраїн
ському, так і на регіональному рівні, особливо 
це стосується дітей та молоді, які дедалі частіше 
стають свідками сімейних конфліктів, об'єктами 
та суб'єктам різних видів насильства, зокрема 
погроз, залякування, приниження, знущання, по
биття, зґвалтування тощо.

ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ

Останнім часом підлітки знайшли собі ще 
один спосіб знущання над однолітками — 
через соціальні мережі.

За дослідженням британського Товариства 
із запобігання жорстокому поводженню із дітьми 
(М5РСС), кожна п’ята дитина впродовж остан
нього року зазнавала приниження у соціальних 
мережах.

Зокрема йдеться про знущання, непристойні 
пропозиції сексуального характеру, кіберпереслі- 
дування та вимоги виглядати й.одягатися певним 
чином. У доповіді №РСС також зазначається, що ба
гатьом користувачам РасеЬоок, Тхл/ІПег та УоиТиЬе 
менше із років — вік, визначений як мінімаль
ний для тих, хто може користуватися цими мере
жами.

Попередні результати дослідження свідчать 
про те, що найпоширенішими формами прини
ження в Інтернеті є знущання та тролінг, що пе
редбачає образливі і зазвичай анонімні вислови 
з метою викликати реакцію дитини.

Шкільне насильство — це вид насильства із за
стосуванням сили (примусу) між дітьми. Насиль
ством є будь-яка поведінка, що порушує права 
іншої людини.

в освіті дитини! С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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Причини конфліктів у дитячому середовищі:
• приниження достоїнства або амбіцій одного 

з дітей;
• психологічна несумісність;
• конфліктна поведінка як норма спілкування 

для одного з учасників.

Дитячі реакції у разі суперництва:
• амбіції;
• самозадоволення;
• заздрощі;
• злорадство;
• захват;
• агресія.
Суперництво ослаблює зв'язок між людьми 

і призводить до ізоляції.

Наслідки шкільного насильства:
• зниження самооцінки у жертви насильства;
• порушення соціальних зв'язків, відокремле

ність;
• низький статус у групі, проблеми у навчанні 

та поведінці;
• підвищення ризику розвитку нервово-пси- 

хічних і поведінкових розладів (невротичні розла
ди, депресія, порушення сну та апетиту, можливе 
формування посттравматичного синдрому);

• порушення розвитку ідентичності у підлітків;
• затяжний стрес, почуття безнадіїта безвиході;
• аутоагресивна поведінка.

Почуття людини, яка спостерігає жорстоке 
ставлення:

• жалість;
• незахищеність;
• ненависть;
• злість;
• страх;
• сором;
• власна провина;
• переляк;
• приниження.

БУЛЛІНҐ ЯК РІЗНОВИД НАСИЛЬСТВА  

УВАГА!
і

Буллінґ (приниження, дискримінація, моб- 
бінґ) — це соціальне явище, яке притаманне 
організованим колективам; довгостроко
вий процес свідомого жорстокого фізичного 
або психічного ставлення з боку окремої ди
тини (групи дітей) до іншої дитини (групи ді
тей).
" А . , . ^

Типи агресивно-насильницьких відносин
Хейзинґ (від англ. — знущання) — це ритуаль

ні знущання, під час яких школярі проходять крізь 
різноманітні випробовування та приниження 
(пересування навприсядки, перебування під хо
лодним дощем без одягу, уживання великої кіль
кості води тощо з метою довести своє право на при
належність до тієї чи іншої групи. Присутній лише 
в ситуації наявності певної закритої групи, до якої 
не можна увійти з власної волі.

Моббінґ (від англ. — грубити, ображати, напа
дати зграєю) — це цькування колективом одино
ких «білих ворон», недоброзичливі або агресивні 
дії з боку групи, спрямовані на одного із членів 
колективу, які відбуваються систематично впро
довж тривалого часу, так званий «цільовий гтси- 
хотерор». Мета — вилучити будь-яким шляхом 
з групи того, хто сприймається як небезпечний 
та можливий конкурент.

Дідівщина — це знущання, які практикуються 
старшими стосовно молодших у так званих групах 
«примусового членства» (групи, із яких не можна 
вийти за власним бажанням). За типом дідівщини 
можуть розвиватися знущання в класному колек
тиві.

Форми шкільного буллінґу
1. Учень (агресор) — учень (жертва).
2. Учень (агресор) — дорослий (жертва).
3. Дорослий (агресор) — учень (жертва)

Типи буллінґу
• Прямий — фізичний (побиття, ляскання, 

тички, щипки тощо) і вербальний (приниження 
непристойними словами, прізвиськами).

• Побічний (соціальна депривація, пересліду
вання).

• Поведінковий (переслідувач примушує жерт
ву переносити непристойні і принижувальні

і С О Ц ІА Л Ь Н И Й ,
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почуття власної гідності, дії; плітки, інтриги, здир- 
ництво, шантаж; бойкоти жертви тощо).

• Кібербуллінґ (переслідування в мережі Інтернет).

Наслідки шкільного буллінґу:
• зниження самооцінки у жертви насильства;
• порушення соціальних зв'язків, ізольованість;
• низький статус у групі, проблеми в навчанні 

й поведінці;
• підвищення ризику розвитку нервово-пси

хічних і поведінкових розладів (невротичні розла
ди. депресія, порушення сну й апетиту, можливе 
формування посттравматичного синдрому);

• порушення в розвитку ідентичності у підлітків;
• затяжний стрес, почуття безнадії і безвихід

ності;
• аутоагресивна поведінка.

Ролі, які грають спостерігачі в ситуації буллінґа:
• жертва;
• буллери;
• послідовники;
• ті, хто схвалює;
• ті, хто пасивно схвалює;
• байдужі свідки;
• потенційні захисники;
• захисники.

МИ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА
Тренінгове заняття. 7-й клас

М ета: формувати в молодіжному середовищі 
позитивний імідж здорової людини, діагностува
ти-форми насильства та виявляти дітей, які пере
бувають у несприятливих умовах, в експеримен
тальній ситуації, ознайомити з різними видами 
насильства.

Завдання: усвідомити факти насильства щодо 
себе та інших, нейтралізувати думку «таке лише 
в мене трапилося», навчити учасників говорити 
про насильство, рекомендації, телефони довіри.

Вік: п —12 років.
Матеріали: аркуші паперу, ножиці, клей, жур

нали, маркери, картинки.
Правила: група формулює правила, за якими 

планує працювати.
Очікування: запис очікувань.

Хід заняття  
1. Вправа «Моє ім ’я»
Назвіть своє ім'я, особливості вашої поведінки 

чи зовнішності, які починаються з тієї самої літери, 
що й ваше ім'я.

2. Гра «Поміняйтеся місцями»
Вправа на активізацію групи. Ведучий про

понує якомога швидше помінятися місцями 
тим, у кого руде волосся, хто любить морозиво 
тощо.

в освіті дитини!

3. Вправа «Колаж почуттів»
Кожній дитині пропонують зробити з картинок 

колаж будь-якого почуття, що стосується насиль
ства. Потім учасники відгадують, яке це почуття, 
як отримана картинка виражає його, хто зобра
жений на колажі — жертва чи людина, яка скої
ла насильницький акт. Якщо діти побачили в цих 
ілюстраціях інші почуття, запропонуйте їм пояс
нити свою думку.

Опитування
Діаграма

Чи караю ть твоїх друзів їхн і батьки?
Твої батьки тебе лаю ть?

в  ~  так;
□  - н і ;
□  — не відповіли;

4. Міні-лекція «Що таке насильство»
Можна ВИДІЛИТИ 4 типи жорстокого поводжен

ня з дітьми.
1. Фізичне насильство — це невипадкове вчи

нення тілесних ушкоджень.
2. Сексуальне насильство — це використання 

людини для отримання сексуального задоволен
ня.

3. Занедбаність — це нездатність батьків або 
особи, яка доглядає за дитиною, забезпечити 
основні потреби дитини в їжі, одязі, житлі.

4 . Психологічне насильство — це відсутність 
у родині доброзичливої, здорової атмосфери, 
що може виявитися у:

— зневазі — послідовній нездатності батьків 
забезпечити дитині необхідну підтримку, увагу, 
турботу;

— жорстокому поводженні — хронічних прини
женнях, образах і висміюваннях дитини, знущанні 
з неї.

5. Груповий малюнок «Н асильство»
Зробити спільний малюнок на задану тему, 

розділити ролі у процесі створення. Спостері
гати, яку стратегію використовує кожна дитина 
для участі в малюванні.

С О Ц ІА Л Ь Н И Й
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6. Вправа «Скульптура»
З учасників тренінгу створити скульптуру 

на тему «Ми проти насильства».

7. Підбиття підсумків  
Прощання «Імпульс по колу»

Якщо тебе розгнівали д ії однокласника  
і в тебе виникло бажання вдарити його, дій 
так:

— зніми напруженість за допомогою: лічби 
до то, умивання, обтирання рук, спрямування 
агресії на неживий предмет;

— підійди до шкільного психолога;
— прийми контрастний душ;
— усвідом наслідки і намагайся, щоб вони 

не стали реальними.

Якщо тебе втягують до бійки, рекомендуємо:
— відійти від людини.
— Сказати про те, що ти відчуваєш у цей 

момент:
Я злий, але відмовляюсь битися з тобою.
Я обурений твоєю поведінкою.
Відійди від мене, я не хочу з тобою розмовляти.
Я бачу, т и  хочеш втягнути  мене в бійку, чи не так?
— Не нападати першим.
— Перевести конфлікту жарт.

Якщо ти став свідком бійки між одноклас
никам и, треба:

— запропонувати продовжити з'ясування від
носин на наступній перерві (є надія, що діти забу
дуть образи й помиряться, також за цей час можна 
сказати вчителю чи психологу, вони допоможуть 
їм у примиренні);

— вияснити причину конфлікту, розповісти 
про можливі наслідки (моральні і фізичні травми);

— викликати вчителя, якщо вищезазначені 
способи не допомагають.

«НІ» НАСИЛЛЮ  І ТЕНДЕРНИМ СТЕРЕОТИПАМ!
Виступ шкільної агітбригади

Команда «Ексклю зив»
(Вихід під музику.)
Разом. Ми команда «Ексклюзив»,
Ми за щастя, здоров'я і позитив!
Учень і. Світ без насильства... Який він насправді?
Учень 2. Безмежний?
Учень з. Щасливий?
Учень 4. Справжній?
Учень 5. На ценелегко відповідь нам дати,
Разом. Але ми маємо що вам сказати.
Учень і. Майбутнє наше — то всесвітня справа
Людських поступків, совісті й ума!
Загинуть від насилля ми не маєм права!
Не слухай тих — що вибору нема!

Учень 2. Людина починається з добра!
Учись по правді і достойно жити,
Не піддавайся, бо це чиясь погана гра,
Вирішуй сам і сам руйнуй стереотипи!

Учень з. Пропагуємо ми всюди,
Щоб почули про це люди:
Ми проти насилля, наркотиків, СНІДу,
Ми проти пияцтва і нікотину.

Учень 4. Ми проти насилля, жорстокості, зла!
В сім'ї щасливій виростають крила!
Родина — це радість, тепло і турбота,
Родина — це дім, де тебе завжди ждуть.

Учень 5. Ми проти бійок, знущань і дискримінації, 
Створюєм фото, відео і презентації,
Флешмоби, конкурси, анкетування, гра —
У школі, в учнів ще ідей гора.
Разом. Життя своє ти бережи!
Насиллю завжди скажем «Ні»!

Учень і. Актуальність проблеми запобігання на
сильству в сім’ї  нині зумовлена не лише збільшен
ням фактів психологічного, фізичного, сексуаль
ного насилля, а й небажанням соціуму розглядати 
це питання відкрито. Думка про те, що насильство 
трапляється лише у проблемних сім'ях, — давно 
стала міфом.

Учень 2. У 90 %  випадків діти стають свідками 
домашнього насильства.

Учень з. ВООЗ визначає насилля як глобаль
ну загрозу здоров'ю. Згідно із соціологічними до
слідженнями, проведеними у різних країнах світу, 
фізичного чи психічного насилля зазнає понад 
зо %  жінок. За даними статистики, у світі кожна 
четверта жінка та кожен десятий чоловік зазнають 
насилля.

Учень 4. Важливе питання, пов'язане з пи
танням прав людини, — це тендерна рівність, 
що означає надання рівних можливостей як чоло
вікам, так і жінкам, участь в усіх сферах суспільно
го і приватного життя. Це не означає, що обидві 
статі однакові, а швидше, що вони рівноправні.

Учень 5. Тендерне насилля є серйозною пере
шкодою для рівності жінок та чоловіків та пору
шенням прав людини.

Учень і. Пам'ятайте, що насильство не є нор
мою життя. Насилля — неприпустима річ у відно
синах людей.

Учень 2. У сім'ї ви маєте право на те, щоб до вас 
ставилися з повагою, не ображали. Ви маєте пра
во на захист, якщо навіть найрідніші люди прини
жують вашу гідність.

Учень з. Поділіться своїми проблемами з учите
лем, класним керівником, психологом, зверніться 
до міліції. Не вірте у погрози з боку кривдників.

і С О Ц ІА Л Ь Н И Й  і
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Учень 4. Знайте, коли вас постійно контролю
ють, принижують, примушують до чогось, вико
ристовують у спілкуванні з вами лайливі слова — 
це насильство, воно карається законом.

Учень 5. Навчаться розрізняти поняття «до
бро» і «зло». Усе, що принижує людську гідність — 
це зло; усе, що звеличує гідність людини — добро.

Учень і. Мій улюблений світ — без насильства, 
Без жорстокості, болю і зла,
Де народом оспівана пісня 
Містить лиш хороші слова.

Учень 2. Мій улюблений світ — без насильства, 
Де немає страждання й війни,
Де розквітла калина барвиста 
Й голосінь не почуєш сумних.

Учень з. Мій улюблений світ — це не казка,
А реальне щасливе життя,
Бо, звільнивши наш світ від насильства,
Можна сміло іти в майбуття.

Учень 4 . 1 коли на теренах країни 
Без страждань заживе кожне місто,
Скажуть люди всієї країни:
Разом. Україна — це світ без насильства!

Пісня
Кто жесток, все видит Бог,
Миру зла исчерпан срок,
Видеть мир хотим другим...
Добрьім, светльїм, озорньїм.

Изменить теченья рек 
Может ньіне человек,
Ничего важнее нет 
Оградить детей от бед.

Припев;
Дети все в мире, против насилия.
Чтоб за спиною, вьіросли крьілья 
Люди, ладони, вверх поднимите 
И заслоните, защитите нас!!!

в освіті дитини!

ЗАХИ СТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА  
ТА Ж ОРСТО КОГО ПОВОДЖ ЕННЯ

Тренінгове заняття. 8-й клас
Мета: ознайомити учнів з інформацією щодо 

заборони всіх форм насильства та жорстокого 
поводження з дітьми: законодавчою базою, базо
вими визначеннями та поняттями, теоретичною 
інформацією, практичними порадами; робота 
над проблемою: «Як себе поводити, що робити, 
якщо насильство вже скоєно?»; розробити 
практичні рекомендації щодо запобігання 
та профілактики насильства та жорстокого пово
дження.

Обладнання
1. Дидактичний матеріал — методичне забез

печення «Правила роботи в групах».
2. Законодавчі документи: «Конвенція ООН», 

«Конституція України», Закони України: «Про охо
рону дитинства», «Про попередження насильства 
в сім'ї», «Про органи і служби у справах неповно
літніх та спеціальні установи для неповнолітніх»,

3. Аркуші паперу, картки відповідей, таблиці, 
фломастери, скотч, ножиці, дошка.

Кількість учасників: 15—20 учнів.

Принципи організації роботи в групі: відпові
дають принципам функціонування груп тренінгу 
гуманістичної спрямованості: відкритість, відпо
відальність, довіра.

Форми роботи: індивідуальна, колективна, ро
бота в парах, спільне обговорення, групова пре
зентація.

Хід заняття
1. Вступне слово тренера (з хв)
Кожному з вас хоча б раз у житті доводилося 

стикатися з гострою проблемою — насильством. 
Воно могло застосовуватися проти вас самих, 
ви могли бути свідком або самі ставали агресо
ром. ,

Сьогодні ми з вами ознайомимося із законодав
чою базою щодо проблеми запобігання насильству 
та заборони всіх форм жорстокого поводження 
з дітьми, розглянемо ситуації, коли ви чи ваші 
близькі зазнали насильство, що роботи в таких 
ситуаціях? Але для початку давайте познайоми
мося.

2. Гра «Знайомство» (5 —ухв)
Мета: допомогти учасникам тренінгу краще 

пізнати одне одного, створити сприятливу атмо
сферу.

Усі по черзі назвуть своє ім'я та одну із рис ха
рактеру, яка найкраще вас виявляється.
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3. Ознайомлення з правилами роботи (з хв)
Мета: організувати групи та створити можли

вості для успішної ефективної роботи.

Запропонувати присутнім встановити прави
ла роботи на тренінговому занятті та обов'язково 
включити до переліку такі правила:

1. Говорити по черзі, коротко, не перебиваючи 
інших.

2. Говорити від себе.
3. Бути позитивними.
4. Бути добровільними.
5. Пам'ятати про конфіденційність.
6. Бути активними.
7. Правило піднятої руки.

4. Очікування «Хмари сподівань» (10—15 хв)
Мета: формувати власну мету діяльності,

мотивацію та .усвідомлення відповідальності 
за досягнення певних результатів.

Запропонувати продовжити речення «Від цьо
го тренінгу я очікую...». Попросити висловлюва
тися лаконічно. «Усі люди на щось сподіваються 
в цьому житті: одні мають позитивні сподівання, а 
інші бачать лише погане. А на що сподіваєтеся ви?»

5. Мозковий штурм «Насильство — це...»
(7 0 —72 Хв)

Мета: з'ясувати, як діти розуміють термін 
«насильство», що воно, на їхню думку, означає.

На фліпчарті записати всі висловлювання 
учнів щодо того, як вони розуміють насильство.

6. Гра «Пересадки» (5 хе)
Мета: активізувати учасників, підготувати 

їх до виконання вправ..

Тренер пропонує учасникам, у яких є, напри
клад, рідна сестра, помінятися місцями. Далі тренер 
говорить: «Встаньте та поміняйтеся місцями всі ті...»:

• у кого гарний настрій;
• у кого у вухах сережки;

• • у кого карі очі;
• у кого оптимістичний характер;
• у кого в наступному місяці День народження;
• хто любить співати;
• у кого є бажання працювати в нашій групі 

далі.
(Формують 5 груп.)

7. Керована лекція «Законодавча база щодо 
захисту дітей та учнів від насильства та жорс
токого поводження» (20—30 хе)

Мета: ознайомити з новим матеріалом, акти
візувати діяльність учителів.

Кожна з груп отримує інформацію про один 
із законів щодо законодавчої бази: Конституцію 
України, Закони України: «Про охорону дитин
ства», «Про попередження насильства в сім'ї», 
«Про органи і служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для неповнолітніх», Кон
венцію ООН. Протягом 7 - ю  хв група ознайом
люється з інформацією, а потім стисло викладає 
матеріал усім присутнім.

8. Вправа «Впізнай» (10—15 хв)
Мета: вирішити складну проблему щодо кож

ного виду та форми жорстокого поводження 
з дітьми та учнями.

Кожна група отримує назву одного із видів жор
стокого поводження: фізичне, сексуальне, психоло
гічне, економічне, нехтування, але назви груп зали
шаються в секреті. Необхідно протягом б хв охарак
теризувати один із видів та презентувати цей вид 
чи форму жорстокого поводження за допомогою 
пісні, малюнка, віршів, інсценування (але без 
фізичного контакту). На презентацію відво
диться з хв.

9. Робота із законодавчою базою щодо захис
ту дітей та учнів від насильства та жорстокого 
поводження (35—40 хе)

Мета: закріпити знання учнів про законодавчу 
базу захисту дітей та учнів від насильства та жор
стокого поводження.

Тренер звертається до схеми та пропонує 
пригадати законодавчу базу про кожен із видів 
чи форми жорстокого поводження. Діти по
чинають плутатися, тому знову пропонується 
продовжити роботу в командах та отримати 
інформацію про закони. Протягом 10 —15 хв гру-
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па відпрацьовує інформацію стосовно одного 
із видів (фізичне, сексуальне, психічне, еконо
мічне, нехтування), а потім, стисло викладає 
матеріал усім присутнім, зупиняючись кон
кретно на назві та основних характеристиках 
закону.

Доречно надати кожному учневі бланк, де для 
себе він позначатиме назву Закону та номери ста
тей, які захистять дитину від насильства та жор
стокого поводження.

то. Інформаційне повідомлення (ю хв)
Мета: надати інформацію щодо подальшо

го поводження дитини, якщо з нею або з кимось 
із ї ї  близьких стався випадок жорстокого пово
дження чи насильства.

Насильство є серйозною проблемою, особливо, 
якщо це домашнє насильство. Дуже часто жорсто
ке поводження в сім'ї та насильство, які скоюють
ся в родині, стають одним із чинників існування та 
поширення торгівлі людьми, провокують суїцид, 
наносять фізичні ушкодження, навіть призводять 
до інвалідності.

Спільним наказом Міністерства України 
у справах сім'ї, дітей та молоді, Міністерства 
внутрішніх справ України була затверджена Ін
струкція щодо порядку взаємодії управлінь (від
ділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах 
неповнолітніх, центрів соціальних служб для 
молоді та органів внутрішніх справ з питань 
здійснення заходів щодо запобігання насиль
ству в сім'ї.

Відповідно до постанови, прийняття, облік 
і розгляд заяв здійснюється за місцем проживан
ня постраждалого від насильства в сім'ї або чле
на сім’ї, до якого існує реальна загроза здійснення 
насильства. Надавати заяву можна: у службу 
у справах неповнолітніх та органи опіки і піклу
вання, у відділ у справах сім'ї та молоді, міліцію 
(службу дільничних інспекторів та кримінальну 
міліцію у справах неповнолітніх органу внутрішніх 
справ).

Скажіть, до кого передусім ви можете звернути
ся, якщо з вами, вашими близькими, із друзями тра
пився або загрожує факт насильства?

Усна заява викладається заявником та запи
сується посадовою особою відповідного органу, 
а письмова — надсилається поштою, подається 
особисто або передається через іншу особу.

У заяві необхідно зазначити:
• ПІБ;
• місце проживання постраждалого;

в освіті дитини!

• інформацію про те, ким вчинено або може 
бути вчинено насильство.

Інформація розглядається протягом з днів 
з моменту подання.

ВАЖ ЛИВО!

За законом заборонено відмовляти 
у прийнятті та розгляданні заяви. Неприй
няття та нереєстрація заяви є службовим 
злочином.

На профілактичний облік члени сім'ї, які вчи
нили насильство, ставляться лише після вине
сення їм дільничним інспектором міліції або 
працівником кримінальної міліції у справах не
повнолітніх офіційного попередження про не
припустимість вчинення насильства в сім'ї, 
працівниками кримінальної міліції у спра
вах неповнолітніх справи заводяться у випад
ках, коли жертва насильства в сім’ї  або осо
ба, яка вчинила насильство в сім'ї, не досягли 
і8-річного віку.

У випадках, коли один із членів сім'ї своєю по
ведінкою систематично (тричі або більше) про
вокує вчинення насильства в сім'ї і цим самим 
створює ситуацію, що може призвести до його 
вчинення, працівниками міліції та служби у спра
вах неповнолітніх виноситься офіційне поперед
ження про неприпустимість віктимної поведін
ки щодо насильства в сім'ї, про внесення офіцій
ного попередження така особа повідомляється 
під розписку.

ї ї .  Вправа «Моя заява» (40—45 хв)
Мета: закріпити знання учнів щодо звернен

ня про факт насильства (до кого, як та в якій 
формі).

Отже, кожному з вас дається завдання: скласти 
офіційну заяву щодо факту насильства, яке було/ 
могло скоїтися з вами або з кимось із ваших членів 
сім’ї.

12. Підбиття підсумків
Вправа «Комплімент» (5 хв)
Мета: отримати й активізувати інформацію 

від учасників групи, зняття емоційного напруження.

Учасники висловлюють свої почуття, що виник
ли під час заняття, вносять пропозиції щодо на
ступних зустрічей.
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