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ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ 

Соціально-педагогічна робота з профілактики насильс-
тва щодо дітей – це різновид соціально-педагогічної діяльно-
сті, що здійснюється рядом уповноважених структур, спря-
мований на попередження, усунення та подолання чинни-
ків ризику виникнення насильства щодо дітей; раннє вияв-
лення насильства; організацію системи заходів, спрямова-
них на надання допомоги дитині, яка постраждала від на-
сильства, а також на роботу із агресором з метою недопу-
щення повторних випадків насильства [1].  

Соціально-педагогічна робота з профілактики насильс-
тва щодо дітей включає в себе первинну, вторинну та тре-
тинну профілактику насильства щодо дітей.  

Первинна профілактика насильства щодо дітей – це су-
купність заходів, спрямованих на попередження розвитку 
чинників ризику виникнення насильства щодо дітей; фор-
мування в суспільстві ненасильницького світогляду, куль-
тури толерантності та чуйності (у тому числі – ґендерної); не-
прийняття насильницької моделі виховання дітей та наси-
льницьких стосунків між людьми загалом. Інструментом пе-
рвинної профілактики можуть бути превентивні програми 
різного рівня. Основні завдання первинної профілактики на-
сильства щодо дітей: розроблення та впровадження освітніх 
та просвітницьких програм з метою змінення соціальних і ку-
льтурних моделей відповідальної, ненасильницької поведінки 
чоловіків і жінок (дітей та дорослих); широке впровадження 
програм підготовки молоді до сімейного життя.  

Вторинна профілактика насильства щодо дітей – це су-
купність заходів, спрямована на раннє виявлення ситуацій 
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підвищеного ризику виникнення насильства щодо дітей; ви-
явлення, усунення та подолання чинників, які сприяють 
скоєнню насильства щодо дитини конкретними особами. 
Основні завдання вторинної профілактики насильства щодо 
дітей: розроблення та впровадження системи раннього ви-
явлення ситуацій підвищеного ризику виникнення насильс-
тва щодо дитини; виявлення та нейтралізація чинників, які 
сприяють скоєнню насильства щодо дитини конкретними 
особами; підтримка сімей, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, організація їх соціального супроводу.  

Третинна профілактика насильства щодо дітей – це су-
купність засобів втручання у тих ситуаціях, коли насильство 
щодо дитини вже здійснено, та спрямованих на недопу-
щення рецидиву, реабілітацію дитини, яка зазнала насильс-
тва, та роботу з агресором. Основні завдання третинної про-
філактики насильства щодо дітей: кризове втручання та ви-
лучення дитини із ситуації насильства; надання комплекс-
ної допомоги дитині, яка зазнала насильства, та її сім’ї; роз-
роблення та забезпечення ефективного функціонування ре-
абілітаційних програм для дітей, які зазнали насильства.  

В Україні законодавчо визначена система установ та ор-
ганізацій, на які покладається захист дітей від насильства 
та здійснення профілактики цього явища. органи внутрішніх 
справ (насамперед – кримінальна міліція у справах дітей); 
органи та заклади освіти; органи та заклади охорони здо-
ров’я; управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту; 
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; притулок 
для дітей та центр соціально-психологічної реабілітації дітей; 
Всеукраїнська дитяча лінія та система телефонів довіри [2].  

На нашу думку, одним із основних методів запобігання 
насильства над дітьми є, насамперед, робота вчителів з 
дітьми. Органам управління освітою слід посилити персона-
льну відповідальність керівників дошкільних навчальних за-
кладів за дотриманням працівниками професійної етики і 
негайно приймати рішення щодо звільнення осіб, що прояв-
ляють фізичне або психологічне насильство по відношенню 
до дітей [3]. 

Отже, попередити та подолати проблему насильства 
щодо дітей можна лише за умови комплексного міжвідомчого 
підходу, що передбачає тісну взаємодію спеціалістів різних 
установ у досягненні спільної мети – захисту прав дитини. 
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Також слід розглянути й методи запобігання експлуата-
ції дітей, серед яких є такі: звільнення дітей від виконання 
виснажливих і небезпечних видів робіт; суспільні наста-
нови, пов’язані з цією проблемою, повинні змінитися, прой-
шовши шлях від припустимості використання праці дітей 
до готовності боротися з цим явищем; тимчасові заходи, що 
захищають дітей, мають бути пов’язані з конкретними дов-
гостроковими діями, спрямованими на звільнення їх від ви-
конання небезпечних робіт [4, с. 17]. 

В Україні законодавчо визначена система захисту дітей 
від насильства та здійснення профілактики цього явища: 
стаття 23 Закону України «Про Національну поліцію», стаття 5 
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спе-
ціальні установи для дітей», стаття 10 Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», Поло-
ження про Національну поліцію, Інструкція з організації ро-
боти підрозділів ювенальної превенції Національної поліції 
України. 

Основними завданнями підрозділів ювенальної превен-
ції є: профілактична діяльність, спрямована на запобігання 
вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних право-
порушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, 
вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 
ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчи-
нення правопорушень та проведення із ними заходів інди-
відуальної профілактики; участь в установленні місцезнахо-
дження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні 
даних для цього в межах кримінального провадження, від-
критого за фактом її безвісного зникнення; вжиття заходів 
щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчи-
неному дітьми та стосовно них, а також жорстокому пово-
дженню з дітьми; вжиття заходів щодо запобігання дитячій 
бездоглядності, у тому числі здійснення поліцейського піклу-
вання щодо неповнолітніх осіб; провадження діяльності, 
пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної 
середньої освіти [3]. 

Отже, формування особистості – це, як правило, почат-
ковий етап становлення особистісних властивостей людини. 
Тобто, один із найважливіших етапів в житті кожного. Пере-
важно більша частина батьків намагаються зробити все мо-
жливе і неможливе для того, щоб їхня дитина була щасливою. 
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Але існують і виключення. Деякі батьки або родичі стають не 
опорою та підтримкою для дітей, а ворогами. Саме така про-
блема спіткає наше сучасне суспільство. Не лише підрозділи 
ювенальної превенції, а й кожен з нас повинен намагатися 
знайти вихід із цієї ситуації щоб допомогти правильному ро-
звитку нового покоління – майбутнього нашої держави. 
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