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Якщо дитина розповідає вам про насильство: 

 

1.  Поставтеся до дитини серйозно, покажіть, що ви їй повністю вірите та не 

звинувачуєте в тому, що сталося. 

2.  Спробуйте зберігати спокій, задавайте питання у м’якій формі: 

- «Чи правильно я розумію, що тобі зробили боляче? Розкажи, будь-ласка, як 

це сталося. Покажи, де в тебе болить?» 

3.  Заспокойте та підтримайте дитину словами: 

- «Добре, що ти мені сказала. Ти правильно зробила»; 

- «Ти в цьому не винна»; 

- «Така ситуація трапляється і з іншими дітьми»; 

- «Не ти одна потрапила в таку ситуацію, це трапляється також і з іншими 

дітьми»; 

- «Мені треба сказати декому (соціальному 

працівникові та міліціонеру) про те, що це 

трапилося. Вони захочуть задати тобі кілька 

запитань. Вони допоможуть зробити так, щоб 

ти почувала себе у безпеці» (Пам'ятайте, Ви 

можете показати дитині, що Ви розумієте її 

почуття з цього приводу, але ви не повинні 

залишати дитині вибору.) Скажіть дитині: 

«Бувають такі секрети, які не можна зберігати. Наприклад, якщо тобі зробили 

погано». 

4.  Не думайте, що дитина обов'язково ненавидить свого кривдника або 

гнівається на нього – батьки залишаються для неї батьками незалежно від того, як 

вони поводяться з дитиною, вона продовжує їх любити та боїться зашкодити їм 

своїми словами чи діями; тому ні в якому разі не оцінюйте особистість кривдника 

перед дитиною, оцінити можна тільки дію (наприклад, «так, з тобою вчинили 

погано»). 

5.  Терпляче відповідайте на питання та розвіюйте тривоги дитини. 

6.  Стежте за тим, аби не давати обіцянок, які ви не зможете виконати 

(наприклад: «Твоя мама не засмутиться» або «З тим, хто тебе скривдив, нічого не 

зроблять»). 

У жодному разі фахівець при бесіді з дитиною не повинен: 

- бути нетерплячим та перебивати її; 

- робити поспішні висновки; 

- намагатися завершити думки дитини, її висловлення; 

- втрачати зоровий контакт із дитиною, жестами та рухами тіла 

демонструвати неуважність;  
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 - відповідати недоладно; 

- змінювати предмет розмови; 

- залякувати дитину (в тому числі тим, що її родичів буде суворо покарано); 

- критикувати дитину або глузувати з неї. 
 

Якщо дитина говорить про це в класі: 

- покажіть, що ви прийняли це до відома, наприклад: «Це дуже серйозно. 

Давай ми з тобою поговоримо про це пізніше» (і змініть тему); 

- організуйте якнайшвидше розмову з дитиною наодинці (наприклад, на 

найближчій перерві, під час перерви на обід). 

 

 Алгоритм дій працівника закладу освіти при виявлені випадку 

жорстокого поводження з дитиною 

 

Пропоновані рекомендації розроблені на основі законодавства України та 

практичного досвіду. 

За виконання законодавства відповідає 

адміністрація закладу освіти, яка має розробити 

внутрішній механізм взаємодії учасників 

навчально-виховного процесу щодо 

попередження та виявлення випадків жорстокого 

поводження з дітьми, попередження загрози його 

вчинення, реагування, якщо такі випадки мали 

місце.  

Ні за яких умов не треба замовчувати виявлені Вами факти жорстокого 

поводження з дитиною або реальної загрози його вчиненню. Це не лише питання 

моральності. По-перше, нехтування проблемою призводить до погіршення 

ситуації та може мати набагато гірші наслідки; по-друге, заклад освіти несе 

відповідальність за виконання норм законодавства; по-третє, маючи 

відповідальність, адміністрація закладу освіти може притягнути працівників до 

дисциплінарної відповідальності. 

 

Рекомендації: 

 

1. Терміново повідомте адміністрацію навчального закладу про те, що 

дитина розповіла вам про насильство (залиште дитину із секретарем або з іншим 

працівником школи, але не залишайте дитину саму). 

2. Адміністрація навчального закладу терміново, протягом однієї доби, в 

письмовій формі передає повідомлення про випадок жорстокого поводження з 

дитиною чи реальну загрозу його здійснення до: служби у справах дітей; 
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органів внутрішніх справ за місцем проживання дитини; відділу освіти; 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

3. Зачекайте з повідомленням батьків доти, доки співробітники міліції або 

служби у справах дітей не визначать найкращий час і спосіб, щоб це зробити. 

4. Плануйте подальші дії разом зі співробітниками міліції або служби у 

справах дітей. З'ясуєте, чи збираються вони приїхати до школи або додому до 

дитини й коли саме, чи вони обмежаться тільки консультуванням. 

5. Повідомте органам внутрішніх справ та службі у справах дітей всю 

інформацію, що стосується дитини та її родини, яка може допомогти при 

плануванні подальших дій. 

6. Залишайтеся з дитиною, поки співробітники міліції не приїдуть до школи, 

розуміючи, що дитині необхідна підтримка. 

7. Проконсультуйтеся з міліцією перед тим, як відпустити дитину додому на 

обід або після школи, якщо їх представники ще не поговорили з дитиною. 

8. Поважайте право дитини на усамітнення, не викриваючи її іншим 

шкільним працівникам та учням.  

9. Не відкладайте повідомлення. Пам'ятайте, якщо ви підозрюєте, що 

дитина стала жертвою будь-якого насильства, ви відповідальні перед 

законом і повинні сповістити про це владі 
 

Чого не треба робити: 
 

Не слід намагатися самотужки вирішити проблему. Це може призвести до 

порушення законодавства та бути небезпечним для Вас особисто. Наприклад, не 

варто самостійно приймати рішення щодо відвідування сім’ї, де за вашою 

підозрою жорстоко поводяться з дитиною. 

Ваші дії припиняються в той час, коли звернення або повідомлення було 

передано до компетентних органів. 
 

Що далі… 
 

Далі справа є компетенцією установ, організацій і посадових осіб, до яких 

було передано звернення чи повідомлення. 

Порядок дії відповідних служб та 

посадових осіб, до яких було передано 

звернення з приводу жорстокого поводження 

з дитиною та механізми взаємодії, 

визначаються законодавством України. 

Законодавство передбачає 

інформування заявника (особи, яка здійснила 

повідомлення або звернення). 
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Порадник для вчителя з підтримки дитини в класі після розкриття 

випадку насильства 

 

Як учитель, ви можете спостерігати, що дитина починає виявляти агресивну 

або деструктивну поведінку в класі, їдальні або на шкільному подвір'ї, що може 

бути прямим результатом вчиненого над нею насильства. 

У класі дитина може бути надмірно послужливою, не здатною зосередити 

увагу й зазнавати труднощів у спілкуванні з однолітками. Реакція деяких дітей 

може бути внутрішньою, вони переживають усе в собі, і їм може бути необхідна 

допомога, щоб вони змогли розповісти про свої почуття, довірити їх іншим. Їх 

довіру підірвано, і їм необхідно заново вчитися довіряти людям. 

Однак роль педагога не закінчується після розкриття випадку насильства. 

Педагог може і повинен відігравати істотну роль у підтримці дитини та 

відновлюванні її психологічного стану після насильства. Те, що відбувається в 

класі, може мати дуже велике значення для тих учнів, які зазнали насильства. 

Важливо пам'ятати, що діти здатні відновлюватися після насильства і що 

педагоги можуть і навіть зобов'язані переконати дитину, що «життя триває», 

звертаючись до таких проблем: 

- захист від повторного насильства; 

- захист від ганьби; 

- нормалізація середовища. 

 

Ви можете допомогти дитині, виконуючи наступні правила: 

 

- підтримуйте звичний та безпечний статус 

дитини в класі; 

- не вирішуйте за дитину, що вона хоче і чого не 

хоче. Запитуйте! Це допоможе вам виявляти тепле 

ставлення на рівні, комфортному для дитини; 

- використовуйте звичайні для дитини прояви 

теплого ставлення; нехай у вашому голосі 

відчувається тепло; 

- кивніть, підморгніть дитині, поставте якусь позначку в її роботі, що 

завгодно, аби підкреслити значущість дитини, почуття її цінності, прийняття та 

схвалення; 

- життя дитини поза класом може стати хаотичним. Клас може бути єдиним 

місцем, де дитина буде почувати себе безпечно. Чітко визначайте ваші вимоги та 

очікування від дитини; 
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- заохочуйте дитину до різноманітних шкільних заходів, демонструйте 

роботу дитини, втягуйте дитину в дискусію тощо; 

- забезпечте дитині безпеку й конфіденційність: підтримуйте звичний спосіб 

життя. Не обговорюйте деталі того, що трапилося з дитиною будь з ким. 

Переживання дитини не призначені для загального обговорення; 

- деструктивна й антисоціальна поведінка дитини, що постраждала від 

насильства, повинна твердо й постійно засуджуватися; 

- заохочуйте і стимулюйте творчість дитини – це допоможе їй висловити свої 

почуття. 

 

Скажіть дитині, яка стала жертвою насильства: 

 

- Я тобі вірю. 

- Мені шкода, що це з тобою 

трапилося. 

- Це не твоя провина. 

- Добре, що ти мені про це 

сказала. 

- Я намагатимуся зробити так, 

щоб тобі більше не загрожувала 

небезпека. 

Якщо реакція дитини виражається недоречним способом або дитина 

здійснює насильство над іншими дітьми, не зволікаючи, проконсультуйтеся з 

фахівцями в галузі захисту дітей.  

 

Як поводитися у випадку розкриття насильства 

 

Роль учителя в класі у тих випадках, коли дитина стала жертвою насильства, 

може бути як дуже необхідною, так і негативною. Усі члени колективу повинні 

розуміти, який вплив справить на всіх розповідь дитини. У той же час вони 

повинні усвідомлювати, що дитині в цій ситуації необхідно надати підтримку. 

Крім того, усі зобов'язані дотримуватися закону та повідомляти про випадки 

насильства у відповідні органи. 

Щоб правильно реагувати на розкриття випадків насильства над дитиною та 

забезпечити дитині необхідну підтримку, вчитель повинен бути впевненим у 

правильності своїх вчинків. Тривога з приводу почуттів, реакція на те, що 

сталося, і почуття відповідальності перед школою і громадськістю — усі ці 

почуття стереотипні, бо кожен вчитель перш за все є людиною. Розмірковувати 

про власні переживання й про те можливе почуття дискомфорту, що вони у вас 
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викликають - це краща підготовка до того, щоб упоратися з такою ситуацією 

Учителеві може бути нелегко підготувати свою реакцію на розповідь дитини, але 

все-таки йому варто з'ясувати для себе, якими є його власні цінності і страхи 

перед реакцією на розповідь дитини, яка стала жертвою насильства. Краще 

розуміння наших власних реакцій на цю проблему допоможе нам більш 

ефективно впоратися із ситуацією.  

 

Якщо дитина словами або поведінкою поінформувала свого вчителя про 

насильство - це значить, що вчитель досягнув успіху в забезпеченні 

необхідного та безпечного для дітей середовища. Не знехтуйте 

довірою дитини! 

 

 


