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СОЦІАЛЬНО-ВИХОВУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ 

ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ В СІМ’Ї 

 

 

Прийняття міжнародних правових норм щодо дітей, ратифікація 

Конвенції ООН про права дитини та узгодженням з ними законодавчої 

бази України, прийняттям низки законів, постанов, програм, наказів 

тощо зумовлюють необхідність формування в громадян сучасного 

ставлення до прав дитини та її захисту. Значну роль у популяризації 

відповідального ставлення батьків до виховання та захисту дітей разом з 

правоохоронними органами, ЗМІ, соціальною рекламою, діяльністю 

соціальних служб для молоді, органами охорони здоров’я, повинні 

відігравати заклади освіти. Запобігання жорстокого поводження з 

дитиною потребує розширення знань вчителів та батьків щодо 

особливості самої проблеми, сучасного законодавства, шляхів її 

вирішення. Тому постала потреба у вдосконаленні системи умов 

соціально-виховуючого середовища школи щодо запобігання жорстокого 

поводження з дитиною в сім’ї. 

Жорстоке поводження з дітьми – нанесення фізичної, психологічної, 

емоційної шкоди дитині шляхом свідомих дій, а також нехтування 

батьками, вихователями, іншими особами обов’язками по відношенню 

до неї, які наносять шкоду його фізичному та психічному розвитку. Це 

складна і багатофакторна проблема, запобігання якої потребує тривалої 

соціально-виховної та профілактичної роботи.  

Питання профілактики жорстокого поводження батьків з дитиною та 

формування відповідального батьківства розглядають у своїх працях І. 

Алексєєва, Ю. Антонян, Н. Асанова, О. Вроно, О. Караман, Н. 

Лавриненко, К. Левченко, Л. Міщик, М. Московка, Ж. Петрочко, В. 

Ролінський, Т. Сафонова, І. Трубавіна, Ю. Якубова та інші.  

Соціально-педагогічна профілактика в школі – це гуманістична 

формуюча, науково обґрунтована та своєчасна діяльність, спрямована на 

мінімізацію факторів соціального ризику, створення оптимальної 

соціальної ситуації розвитку особистості, проявлення різних видів її 

активності, розкриття її внутрішньої потенції [1]. Профілактика 

жорстокого поводження з дітьми в сім’ї повинна бути спрямована як на 
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соціально-виховуюче середовище, в якому воно проявляється, так і на 

особистість, яка від цього страждає. 

При отриманні інформації про факти жорстокого поводження з 

дитиною від самої дитини або інших фізичних осіб посадові особи 

загальноосвітніх закладів (класні керівники, вчителі-предметники, 

соціальний педагог, психолог, адмінперсонал) згідно наказу «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» 

[2] протягом однієї доби повинні передати її до відповідного 

територіального підрозділу служби у справах дітей [3, с. 365]. 

Визначення форм та методів запобігання жорстокого поводження з 

дітьми є важливою умовою соціально-педагогічної діяльності школи. 

Соціально-педагогічну діяльність ми розглядаємо як «різновид 

професійної педагогічної діяльності, спрямованої на надання допомоги 

дитині в процесі її соціалізації, освоєння нею соціокультурного досвіду й 

на створення умов для її самореалізації в суспільстві» [4, с. 187]. 

Отже, соціальна профілактика жорстокого поводження з дітьми 

здійснюється в школі шляхом керування обставинами, які прямо або 

опосередковано діють на учнів, організацією цих обставин в оптимальну 

систему – соціально-виховуюче середовище школи, що забезпечує 

необхідний позитивний вплив на запобігання жорстокого поводження 

батьків з дітьми.  

Виходячи з узагальнення наукової літератури можна зазначити, що 

позитивний вплив складових соціально-виховуючого середовища школи 

(соціального, педагогічного, процесуального) на запобігання жорстокого 

поводження батьків з дітьми може бути реалізований за певних 

обставин. Можна припустити, що це: підготовленість вчителів до 

запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми; взаємодія суб’єктів 

впливу; профілактична та соціально-виховна робота з учнями та їх 

батьками, з сім’єю. 

Соціально-виховуюче середовище школи – це системне утворення, 

яке включає низку компонентів, має організаційну структуру і взаємодіє 

з зовнішнім середовищем, це відкрита система, яка розвивається, якісна 

характеристика якої залежить від педагогічного колективу. Основними 

компонентами є соціальні суб’єкти взаємодія яких обумовлюється 

метою: запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми шляхом 

позитивного впливу на ситуацію. 

Для перевірки припущення було розроблено та поетапно проведено 

педагогічний експеримент. Його організаційна схема передбачала 

послідовність трьох етапів: констатувального, формувального, 

підсумкового.  

Метою експерименту було: виявити ступінь захищеності від 

батьківського жорстокого поводження учнів 6-8 класів. Завданнями 



82  │   Актуальні питання сучасної педагогіки 

 

експерименту було: наукова розвідка усвідомлення учнями 6-8 класів 

проблеми насильства в сім’ї, дослідження визначення ступеня 

жорстокості у стосунках «батьки-діти»; вивчення стану підготовленості 

вчителів до запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми 

використовуючи потенційні можливості школи, аналіз спрямованості 

соціально-виховних та профілактичних заходів щодо запобігання 

жорстокого поводження батьків з дітьми, що плануються класними 

керівниками 6-8 класів.  

Усе це дало змогу виділити педагогічні умови соціально-

виховуючого середовища школи, що сприяють ефективному вирішенню 

питання запобігання жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та 

впровадити модель впливу соціально-виховуючого середовища школи на 

запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми. 

Оскільки було доведено, що питання здійснення запобігання 

соціально-виховуючим середовищем школи жорстокого поводження 

батьків з дітьми підліткового віку не знайшло достатнього висвітлення в 

науково-педагогічних розвідках, основна увага в нашому 

експериментальному дослідженні була приділена цій категорії дітей.  

На підставі даних досліджень, а також з урахуванням складових 

соціально-виховуючого середовища школи щодо запобігання жорстокого 

поводження батьків з дітьми, для оцінки рівня захищеності учнів від 

жорстокого поводження батьків з ними було виокремлено критерії, 

показники та визначені рівні впливу соціально-виховуючого середовища 

школи, за якими ми змогли виявляти його ефективність. 

Головними завданнями, які ми ставили під час моделювання 

процесу соціально-виховуючого середовища школи щодо запобігання 

жорстокого поводження з дітьми в сім’ї, як соціально-педагогічної умови 

були: осмислення змісту і напрямів діяльності щодо запобігання 

жорстокого поводження батьків з дітьми; оптимізація структури роботи 

запобігання жорстокого поводження з дітьми; розробка технологічного 

забезпечення запобігання жорстокого поводження. 

За результатами констатувального експерименту були уточнені 

педагогічні умови соціально-виховуючого середовища школи щодо 

запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми: 

– організація соціально-виховуючого середовища школи, 

узгодженість дій, підготовка педагогічного колективу до запобігання 

жорстокого поводження батьків з дитиною, підвищення готовності 

педагогів до запобігання жорстокого поводження батьків з дітьми, 

– дослідження стану системи заходів запобігання жорстокого 

поводження батьків з дітьми, 

– удосконалення правового напрямку виховання, 

– цілеспрямована підтримка і супровід учнів, сімей, надання 

соціально-педагогічної допомоги, профілактична робота. 
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Отже, питання профілактики жорстокого поводження батьків з 

дітьми повинні стати невід’ємною частиною роботи з підвищення 

кваліфікації вчителів. Основними напрямами здійснення запобігання 

жорстокого поводження батьків з дітьми був безпосередній вплив на 

учнів, їх правове виховання, соціально-педагогічна профілактика 

негативних впливів батьків на дитину, створення соціально-виховуючого 

середовища школи. Організація соціально-педагогічної профілактичної 

роботи в загальноосвітніх закладах здійснювалася за такими напрямами: 

робота з учнями; робота з батьками з метою усунення негативних 

впливів на дитину, робота з батьками та учнями разом для створення 

комфортного соціально-виховуючого середовища. 

 

Список використаних джерел: 
1. Золотова Г. Д. Соціально-педагогічна профілактика адитивної 

поведінки студентів (на прикладі навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

«Соціальна педагогіка» / Золотова Ганна Дмитрівна. – Луганськ, 2006. – 20 с. 

2. Наказ «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з 

приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його 

вчинення» 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 16 січні 2004 р. № 5/34/24/11 // 

Інформаційний вісник Вища освіта. – К., 2006. – № 18. – С. 35—39. 

3. Насилие и его влияние на здоровье : Доклад о ситуации в мире / [под 

ред. Этьенна Г. Круга и др.] ; Всемирная организация здравоохранения. – М. : 

Издательство «Весь мир», 2003. – 376 с. 

4. Рудь М. В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : 

навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

Рудь Марія Валентинівна. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


