
 Насильство в сім’ї – це будь-які умисні 

дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного 

спрямування одного члена сім’ї по 

відношенню до іншого члена сім’ї, якщо 

ці дії порушують конституційні права і 

свободи члена сім’ї як людини та 

громадянина і наносять йому моральну 

шкоду, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров’ю.                                                                                            

Види  насильства 

Фізичне насильство – умисне 

нанесення одним членом сім'ї іншому 

члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, 

що може призвести або призвело до 

смерті постраждалого, порушення 

фізичного чи психічного здоров'я, 

нанесення шкоди його честі й гідності. 

Сексуальне насильство протиправне 

посягання одного члена сім'ї на статеву   

недоторканість  іншого члена сім'ї,  а 

також дії сексуального характеру по 

відношенню до неповнолітнього члена 

сім'ї. 

      Психологічне насильство – 

насильство, пов'язане з дією одного члена 

сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом 

словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими 

навмисно спричиняється емоційна 

невпевненість, нездатність захистити себе 

та може завдаватися або завдається шкода 

психічному здоров'ю. 

Економічне насильство – умисне 

позбавлення одним членом сім'ї іншого 

члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого 

майна чи коштів, на які постраждалий має 

передбачене законом право, що може 

призвести до його смерті, викликати 

порушення фізичного чи психічного 

здоров'я. 

Проявами насильства щодо дітей 

вважаються: 

 нехтування дитини; 

 ухиляння від обов’язків щодо 

дитини; 

 відсутність у сім’ї доброзичливої 

атмосфери (психологічна ізоляція); 

 недостатнє забезпечення дитини 

доглядом та опікою, втягування 

дитини у з’ясування стосунків та 

використання її з метою шантажу. 

 

 

 

 

 

Особливості психічного стану та 

поводження дитини, які 

дозволяють говорити про 

жорстке поводження: 

 

1,5-3 роки: боязнь 

дорослих, плаксивість, неадекватна 

реакція на плач інших дітей, 

крайнощі у поведінці – від 

надмірної плаксивості до 

агресивності. 

3-6 роки: порушення сну, 

болісне ставлення до зауважень, 

зовнішньо копіює поведінку 

дорослих, жорстокість по 

відношенню до інших дітей 

(тварин). 

7-12 років: намагання 

приховати причину травм, 

усамітнення, відсутність друзів, 

боязнь йти додому зі школи, 

відставання у фізичному розвитку. 

 

Домашнє насильство – це 

система поведінки, а не 

окремий випадок!  



 

Насильство в сім’ї: цифри та факти 

 35-50% всіх жінок України, які 

перебували в лікарнях із тілесними 

ушкодженнями, були жертвами 

домашнього насильства.  

 Протягом одного року побутове 

насильство в Україні стає 

причиною       100 000 днів 

госпіталізації, 30 000 звернень у 

відділення травматології та 40 000 

викликів лікаря.  

 30-40% від усієї кількості дзвінків, 

які надходять до відділень міліції, 

пов’язані з домашнім насильством, 

включаючи фізичне насильство.  

 Кількість людей, які звертаються з 

заявами щодо тривалого 

насильства в  сім’ї, постійно 

зростає. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ 

1. Подавайте дітям приклад хорошої 

поведінки. Діти вчаться, наслідуючи поведінку 

дорослих.  Ваша поведінка – це приклад для 

наслідування. 

2. Змінюйте оточення, а не дитину. Краще 

тримати цінні, та небезпечні предмети у 

недоступних для дітей, аніж потім карати дітей за 

їхню природну цікавість. 

3. Висловлюйте свої бажання позитивно. 

Кажіть дітям, чого ви від них очікуєте, замість 

того, чого НЕ бажаєте. 

4. Висувайте реальні вимоги. 

Запитуйте себе, чи відповідають Ваші вимоги 

віку дитини, ситуації, в якій вона опинилася. Ви 

маєте бути більш терпимими до маленьких та 

хворих дітей. 

5. Не надавайте великого значення 

заохоченням та покаранням. Прагніть до 

компромісу у спілкування зі старшими дітьми, а з 

меншими – використовуйте тактику переключення 

уваги. 

6. Обирайте виховання без побиття та 

крику.  

7. Допомагайте дітям вести себе краще, 

даючи їм вибір. Дозволяйте дітям зробити вибір: 

нехай самі вирішують, у що вдягатися чи що їсти. 

8. Прислуховуйтеся до того, що говорить 

Ваша дитина. Цікавтесь тим, що вона  робить і 

відчуває. І головне  - пам’ятайте, що любов є 

найважливішою потребою усіх дітей і однією з 

основних передумов позитивної поведінки дитини. 

 

 

Глухівський дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) 

«Світлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


