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 Серед багатьох соціальних проблем сучасного українського суспільства 

однією з найактуальніших є кривдження дітей та молоді. Насильство над слабшими 

можуть чинити як дорослі, так і самі діти. 

 Проблема насильства щодо дітей у нашому суспільстві загострюється через 

соціально-економічну нестабільність, майнове розшарування, недоліки навчально-

виховного процесу тощо.  

 Оскільки діти проводять багато часу саме в навчальних закладах, то школи 

мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту їх від насильства. 

Відповідно, дорослі, які здійснюють контроль за навчальними закладами та які 

працюють у них (адміністрація, педагогічний колектив, працівники психологічної 

служби — практичні психологи та соціальні педагоги), зобов’язані забезпечити 

умови, які б сприяли утвердженню людської гідності дитини та її розвитку. 

Більшість актів насильства, жертвами яких стають діти, чинять особи, які є 

частиною їхнього життя: однокласники, вчителі, друзі, батьки, роботодавці. 

Зростання насильства в суспільстві значною мірою пов’язане зі зниженням виховного 

потенціалу сім’ї. 

Шкільне насильство - це вид насильства, при якому має місце застосування 

сили між дітьми, вчителем стосовно учня, і в нашій культурі - вкрай рідко учнем 

стосовно вчителя. Дисбаланс сили є основним ключем до розуміння того, що 

відбувається, і це потрібно врахувати при втручанні. 

Знущання та агресія у шкільному середовищі 
 Знущання — це повторюване, систематичне переслідування та агресивні дії, 

спрямовані на інших. Акти знущання можуть чинити як окремі особи, так і групи. 

Знущання може включати багато видів поведінки, наприклад: словесні насмішки, 

обзивання та приниження; погрози й залякування; вимагання та крадіжки грошей і 

особистих речей; ізолювання від групи, недопущення до товаришів. 

 Слово «агресія» означає «напад», «вступ». Це вмотивована деструктивна 

поведінка, що суперечить нормам і правилам життя людей у суспільстві, завдає 

шкоди об’єктам нападу (живим і неживим), фізичного і морального збитку або 

викликає психологічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, 

страху, пригніченості тощо). 

 Агресія може бути спрямована на: 

 • людей поза сім’єю (педагогів, ровесників, менших учнів); 

 • близьких людей; 

 • тварин (птахів, комах, домашніх улюбленців); 

 • на себе (свою особистість або тіло): виривання волосся, здирання шкіри, 

згризання нігтів; 

 •на фізичні об’єкти (з’їдання неїстівного, ламання іграшок, знищення майна); 

 • на символічні або вигадані об’єкти (комп’ютерні ігри, агресивні малюнки). 

Причинами знущань у школі можуть бути: 
 1. Соматичні захворювання чи захворювання головного мозку. 

 2. Виховання в родині: брак уваги, тепла, поганий нагляд за дитиною, 

застосування фізичної та словесної агресії щодо малюка та у стосунках між 

подружжям, а також полярні методи покарань. 

 3. Індивідуальні фактори. Найкращий задокументований індивідуальний 

фактор у знущаннях — темперамент. Активні, імпульсивні учні можуть мати 



схильність до розвитку агресивної поведінки. Більша фізична сила (наприклад, у 

хлопчиків) або її дисбаланс (у старших дітей) часто є основним чинником знущань. 

Також впливає і рівень самооцінки, невміння контролювати свої емоції, протест проти 

ситуації, соціальний статус у групі. 

 4. Шкільні фактори: соціальна характеристика, суворість або недостатній рівень 

нагляду, особливо на ігрових майданчиках, шкільному подвір’ї та в коридорах. 

Адекватність методів утручання дорослих, коли вони побачили факт знущання, чи їм 

просто про це розповіли, є дуже важливою. 

 5. Вплив новітніх технологій. 

Робота школи з агресією та знущанням серед учнів: 
 • поінформованість і участь дорослих у вирішенні проблем; 

 • рада профілактики, шкільні конференції; 

 • схвалення учнів із соціально позитивною поведінкою та надання допомоги 

іншим; 

 • спеціальні класні правила, кодекси поведінки; 

 • класні збори на тему насильства; 

 • розмови з батьками; 

 • зустрічі вчителів і батьків; 

 • виступи різноманітних служб роботи з дітьми. 

Методи роботи з учнями: 
 • профілактичні бесіди; • виховні тематичні години; 

 • тренінгові заняття; • інформаційні куточки, пам’ятки, буклети; 

 • дискусійні заняття; • гуртки, клуби за інтересами; 

 • зустрічі із впливовими людьми; • екскурсійні походи; 

 • дні самоврядування. 

Робота класних керівників; 
 • розробка кодексу поведінки у класі, зокрема правил ставлення до інших учнів, 

толерантність і повага до ближнього; 

 • усі випадки знущань та агресії мають означати для порушників негайні, 

послідовні, але ненасильницькі наслідки; 

 • схвалення та заохочення позитивної, дружньої поведінки учнів; 

 • пропагування під час уроків ідеї цінності не насильства, не расизму, 

адекватного ставлення до протилежної статі; 

 • розвиток навичок соціального спілкування, вирішення труднощів. 

Робота педагогів: 
 • використання у вихованні молоді власного прикладу; 

 • застосування нових інноваційних виховних моделей і технік; 

 • залучення школярів до суспільно-корисного та цікавого дозвілля; 

 • збереження власного психічного здоров’я. 

 Щоб кількість правопорушень і злочинів серед неповнолітніх знизилася, 

необхідно звернути увагу на правову освіту в навчальних закладах, потрібна активізація 

діяльності місцевих громад і соціальних служб, посилення відповідальності батьків за 

виховання та становлення особистості дитини. 

 Справжня дисципліна ґрунтується не на страху покарання, а на розумінні 

людиною наслідків своїх вчинків і на відповідальності за прийняття рішень. 

 Перш ніж покарати дитину, варто розібратися, чому дитина так вчинила. 

Приділіть їй більше уваги, поясніть усе, що не зрозуміло, причому доступною для неї 

мовою. Не забувайте, що діти часто копіюють модель поведінки батьків. І якщо 

дорослі розмовляють на підвищених тонах, лаються, то й діти поводитимуться так 

само. Довіряйте своїй дитині, будьте уважні та заохочуйте розвиток її найкращих рис. 

Ростіть разом зі своєю дитиною й учіться разом із нею. 

 Сім’я є головним, природним середовищем для фізичного, духовного, 

інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини. Саме сім’я відповідає 

за створення належних для цього умов. 

 • Не вчіть того, із чим ви самі не знайомі. Для правильного виховання дитини 

необхідно знати її вікові та індивідуальні особливості. 

  • Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть себе. Ваша мета — 

виховати її для життя серед людей. 

  • Довіряйте дитині. Пояснюйте, що вона робить краще, а що — гірше. 

Залишайте за нею право на власні помилки, тоді дитина навчиться їх самостійно 

виправляти. 

  • Не ставтеся до дитини зневажливо. Дитина має бути впевненою у своїх 

силах, тоді з неї виросте відповідальна людина. 

  • Будьте терплячими. Ваше нетерпіння — ознака слабкості, демонстрація 

невпевненості у собі. 

  • Будьте послідовними у своїх вимогах, але пам’ятайте — твердість у 

вихованні досягається не покаранням, а стабільністю обов’язкових для виконання 

правил, спокійним тоном спілкування, неквапливістю й послідовністю. 

  • Подбайте про те, щоб ваша дитина накопичувала досвід у спокійному 

темпі. Дозволяйте їй відпочивати від розпоряджень, наказів, зауважень. Нехай вона 

вчиться розпоряджатися собою. 

  • Виключіть зі своєї практики вислів «Роби, якщо я так кажу!». Замініть цю 

форму вимоги на іншу: «Зроби, тому що не зробити цього не можна, це принесе тобі 

користь». Дитина має звикнути діяти не за наказом, а тому, що це правильно, 

необхідно комусь. 

  • Оцінюючи дитину, говоріть їй не тільки про те, чим ви не задоволені, але й 

про те, що вас радує. Не порівнюйте її із сусідськими дітьми, однокласниками, 

друзями. Порівнюйте, якою вона була вчора та якою сьогодні. Це допоможе вам 

швидше опанувати ази батьківської мудрості. 

  • Ніколи не говоріть, що ви настільки зайняті добуванням засобів для 

існування сім’ї, що вам ніколи виховувати вашу дитину. Це означає: «Мені ніколи її 

любити».  
 З цим буклетом можна ознайомитись за посланням: 
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1 
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