
Виховна година: 

“Жорстоке 
поводження з 

дітьми”  



 

 
Людина,її життя і 

здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека 

визнаються в Україні 

найвищою соціальною 

цінністю ( ст.3) 



Ст.1 Закону України 

 

 

Діти – це особи, які не 

досягли 18 років 



Підстава для теми: 

Діти - свідки 
Діти - насильники 

 

Діти - жертви 

Діти – учасники 
 жорстокого  
поводження  

 



Жорстоке поводження з дітьми 

- це дії насильницького 

характеру, що 

принижують честь і 

гідність дитини, 

спрямовані на досягнення 

певної мети. 



Підтверджений факт ! 

 

Жорстоке поводження з 

дітьми має місце в Україні 

і це визнано на 

державному рівні. 



Види жорстокого поводження 

Види жорстокого 

 поводження 

Фізичне  

Сексуальне  

 Психологічне   

 Занедбаність  



Хто потерпає від жорстокості 

Категорія людей, які за віковими, 

матеріальними, соціальними, 

фізичними критеріями є 

найслабшими: 

 Люди похилого віку; 

 Жінки; 

 Хворі; 

 Діти.  



Діти, які опинились в складних 

життєвих обставинах 

 діти – сироти; 

 діти, позбавлені батьківського піклування; 

 діти, які залишилися без батькіського 
піклування; 

 безпритульні діти; 

 бездоглядні діти;  

 діти вулиці; 

 діти-біженці; 

 діти-мігранти без супроводу дорослих; 

 діти в конфлікті з законом; 

 діти з особливими потребами; 

 діти, які потерпають від насильства; 

 діти, батьки яких є безробітними. 



Де трапляється жорстоке 
поводження 

 Сім’я; 

 

 Школа; 

 

 Середовище друзів, вулиця; 

 

 Громадські місця; 

 

 Притулки; 

 

 ЗМІ 

 



Хто здійснює жорстокість? 

- Батьки; 

- Рідні ( брат, сестра); 

-  вчителі; 

- однокласники; 

- старшокласники; 

- Інші дорослі, які мають певну 

перевагу. 

 

 

 



Причини жорстокості 

 Соціально-економічні, які впливають на 
добробут населення, на забезпечення 
матеріальними благами. 

 Низька культура поведінки, пов’язана з 
низьким рівнем інтелектуальних знань, 
погане виховання. 

 Менталітет. 



Причини жорстокості 

 Психічні відхилення; 

 Асоціальна сім’я; 

 Наслідування моделі 
поведінки,отриманої в дитинстві; 

 Відкритий інформаційний простір, який 
містить жорстоку та некоректну 
інформацію. 



Наслідки жорстокості: 

 Психічні порушення, розлади. 

 Фізичні відхилення 

 Дезадаптація. 

 Асоціальна поведінка. 

 Суіцидальні випадки 

 Спостерігаються «погані звички»: 
смоктання пальців, кусання 
нігтів, розгойдування.  



Ситуація в Україні  

 На обліку за жорстоке поводження з дітьми – 80 тис. 
сімей”; 

 Цього року до кримінальної відповідальності 
притягнуто 8 тис. батьків за: 

- за ознаками примушування до заняття проституцією 
(80 справ); 

- за ознаками статті ККУ про ввезення, виготовлення, 
збут і розповсюдження порнопродукції (150 справ); 

- про недопустимість вчинення насильства в сім’ї (1,5 
тис. попереджень); 

-  про статеві відносини з особою, яка не досягла 
статевої зрілості ( 20 справ); 

-  за розбещення неповнолітніх ( 30 справ); 
-  180 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. 

 



Чи доводилось вам переживати 

образливе відношення до себе 

55%

45%
Так

Ні



Чи ображають вас? 



Хто ображає? 



Однокласники  

Намагаються поговорити

Ігнорують

Кричать

Б 'ють

С варять



Як ображають: батьки 

С варять

Кричать

Намагаються поговорити

Не помічають



Вчителі  

Кричать

С тавлять в кут

С варять

Намагаються
домовитись
Не помічають

Б 'ють



Інші дорослі 

Ігнорують

Кричать

Намагаються домовитись

С варять

Б 'ють

Нецензурно
висловлюються



Яким чином вас ображають? 

35%

18%

19%

13%

2%

5%
8%

Сварять

Кричать

Домовляються

Ігнорують

Нецензурно
висловлюються

Б'ють

Ставлять в кут



Ви ображаєте? 

Так

Ні

Не знаю

Б ез відповіді



Факт визнання насильства: 

 
 Програма “Діти України” 

 АКЦІЯ   16  ДНІВ   ПРОТИДІЇ 
ТЕНДЕРНОМУ  НАСИЛЬСТВУ» 

        з 25 листопада по 10 грудня  

 



Нормативно-правові акти, які 
захищають права дітей 

 Конституція України ( ст.52). 

 Конвенція ООН про права дитини. 

 Декларація прав людини. 

 Закон України про охорону дитинства. 

 Закон України “Про попередження насильства 
в сім’ї”. 

 Закон України про освіту. 

 Кодекси України: цивільний, кримінальний, 
адміністративний,сімейний 



Держава здійснює захист дитини 
від: 

  усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, 
недбалого і жорстокого поводження з нею, 
експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у 
тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють; 

  втягнення у злочинну діяльність, залучення до 
вживання алкоголю, наркотичних засобів і 
психотропних речовин; 

  залучення до екстремістських релігійних 
психокультових угруповань та течій, використання її 
для створення та розповсюдження порнографічних 
матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, 
бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо. 



Хто займається справами 

жорстокого поводження 

 органи опіки та піклування; 

 служби у справах дітей; 

 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді; 

 кримінальна поліція у справах дітей; 

 суди; 

 органи та заклади освіти; 

 органи та заклади охорони здоров’я; 

 відділи соціального захисту населення; 

 органи прокуратури; 

 комісія з питань захисту прав дитини; 



При скоєнні насильства необдхідні 
такі дані: 

 ім'я, адреса та дата народження дитини; 
 дані про сім'ю дитини та її оточення 

(знайомих та людей, які мають справу з цією 
дитиною в силу своїх обов'язків); 

 вид  насильства   (фізичне,   сексуальне,   
емоційне,   недбале  ставлення,експлуатація); 

 коли стався випадок; 
 чи є фізичні пошкодження у дитини; 
 чи в даний момент дитина перебуває у 

небезпеці; 
 хто підозрюється у скоєнні насильства. 



Дякую за увагу! 
 


