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ВСТУП 
 

Спеціалісти, які працюють в освітніх та позашкільних закладах, відіграють 

надзвичайно важливу роль у захисті дітей від сексуального насильства. Ця 

публікація доступним способом надає фахівцям знання у сфері захисту дітей від 

сексуального насильства, дає змогу здобути знання щодо масштабу та методів, які 

використовують кривдники, стосовно специфіки загроз, пов’язаних із сексуальним 

насильством над дітьми онлайн і в реальному світі. Також інформує про те, яким 

чином створювати безпечне і дружнє середовище у школах, садочках та інших 

закладах, котрі працюють у сфері захисту дітей від насильства. Вона дає знання про 

те, як вести розмови з дітьми про їхнє тіло, безпеку, загрозливі ситуації, щоб 

посилити їхній захист від сексуального насильства, а також вчить, як реагувати на 

небезпечні ситуації, котрі стаються з дітьми онлайн та в реальному світі (у тому 

числі шляхом юридичного втручання). 

Основні питання публікації: 

 найважливіші факти на тему сексуального насильства над дітьми; 

 розпізнавання сексуальної поведінки дітей:  

- такої, що відповідає віку дитини, 

- такої, що викликає тривогу, 

- такої, що кривдить дитину чи інших людей; 

 ідентифікація сексуальної поведінки, яка може вказувати на сексуальне 

насильство над дитиною; 

 захист дітей від шкідливої інформації в інтернеті; 

 політика захисту дітей в освітніх та позашкільних закладах; 

 способи розмови з дитиною, які допоможуть підтримати її у випадку 

сексуального насильства; 

 відповідна до ситуації реакція, коли дитина розкаже про сексуальне 

насильство; 

 місця, де можна шукати допомогу у разі підозри або викриття факту 

сексуального насильства над дитиною; 

 можливості отримання підтримки від правосуддя. 

 

Ця публікація підготовлена на основі матеріалів онлайн-курсу, створеного в рамках 

проекту «Захищаємо дітей від сексуального насильства – інноваційні інструменти, 
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які розширюють знання та компетентність батьків і спеціалістів у сфері захисту дітей 

від сексуального насильства» в межах програми Erasmus+, Кампанії 2: Стратегічні 

партнерства, впровадженого Фундацією «Даємо дітям силу». 

Українське видання адаптоване Українським фондом «Благополуччя дітей» в 

межах проекту «Попередження сексуального насильства та сексуальної 

експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної Європи – комплексний підхід» 

за підтримки OAK Foundation. 
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ФАКТИ НА ТЕМУ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ 
 

Сексуальне насильство над дітьми– складна тема для дорослих. Діти самі не 
можуть зупинити кривдників, які використовують дітей із сексуальною метою. Для 
того, щоб ефективно захищати дітей, ми повинні знати якомога більше про саме 
явище та про способи, які використовують кривдники. Це ми, дорослі, маємо знати, 
як чинити, коли підозрюємо, що дитина зазнала сексуального насильства. 
Розпочнімо з того, що переконаємось, чи розуміємо ми, фахівці, що таке 
сексуальне насильство над дітьми.  

Всесвітня організація охорони здоров’я окреслює сексуальне насильство над 
дітьми «як залучення дитини до сексуальної активності, яку вона не може повною 
мірою зрозуміти та дати на неї свідому згоду, і яка порушує закони та соціальні 
норми  суспільства1. Із сексуальним насильством ми маємо справу тоді, коли 
сексуальна активність стається між дитиною та дорослою людиною або дитиною та 
іншою дитиною в ситуації залежності, якщо ці особи з огляду на вік або ступінь 
розвитку залишаються у стосунках опіки, залежності, влади. Мета такої активності 
– задоволення сексуальних потреб іншої особи.  

 

Сексуальне насильство над дітьми визначається таким, що сталося, коли дорослі 
або інші діти залучають дітей до будь-яких дій сексуального характеру – незалежно 
від того, чи є дотики, чи це дії, які не передбачають тілесного контакту.  

Деякі приклади сексуальних дій, котрі передбачають фізичний контакт:  

 торкання геніталій або інтимних місць дитини з метою отримання 
сексуального задоволення; 

 схиляння дитини до торкання геніталій іншої особи, до ігор сексуального 
характеру або до вставляння предметів або інших частин тіла (наприклад, 
пальців, язика чи пеніса) у піхву, рот чи анальний отвір дитини для отримання 
сексуального задоволення.  

Деякі приклади сексуальних дій, які не передбачають фізичного контакту: 

 показ дитині порнографії; 
 навмисна демонстрація дитині геніталій дорослої людини; 
 фотографування дитини в позах сексуального характеру; 
 заохочення дитини до того, щоб вона дивилася або слухала статеві акти; 
 підглядання за дитиною, коли вона роздягається, миється або користується 

туалетом. 

                                                           
1 Report of the Consultation on Child Abuse Prevention (WHO, 1999) - 
whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_HSC_PVI_99.1.pdf  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLoKXYnNfiAhVF-yoKHZMZBfEQFjABegQIChAE&url=http%3A%2F%2Fwhqlibdoc.who.int%2Fhq%2F1999%2FWHO_HSC_PVI_99.1.pdf&usg=AOvVaw2gwqFXwHZRxfsc8tzjo0DX
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Іноді діти не розуміють, що те, що з ними відбувається, – це насильство, а ми, 
дорослі, подекуди потрапляємо в пастку переконання, що «в моєму оточенні точно 
немає місця сексуальному насильству над дитиною». Це помилкове переконання: 
будь-яка дитина може опинитися в ситуації, в якій існує ризик, що вона буде 
використана. Але можливо виділити чинники, які впливають на те, що певні діти з 
більшою ймовірністю можуть постраждати від сексуального насильства, ніж ті діти, 
у житті яких таких чинників немає.  

Дослідження демонструють три групи таких чинників:  

 пов’язані з дитиною,  

 сімейні,  

 пов’язані із середовищем. 

Чинники, пов’язані з дитиною – це риси, що характеризують фізичне та 
психологічне функціонування дитини і можуть впливати на спосіб формування 
стосунків. Серед них виділяють: 

 інвалідність, зокрема інтелектуальну: діти з інвалідністю наражаються на 
сексуальне насильство з боку інших осіб частіше, ніж їхні ровесники; 

 стать: дівчатка частіше, ніж хлопці, зазнають сексуального насильства. Але 
варто пам’ятати, що кількість хлопців, постраждалих від сексуального 
насильства, може бути більше недооцінена, ніж у випадку з дівчатками; 

 вік: найчастіше страждають від сексуального насильства діти молодшого 
шкільного віку, але це не означає, що будь-який інший вік дитини виключає 
можливість насильства. 

Сімейні чинники – це ознаки, які характеризують функціонування сімейної 
системи, зокрема: 

 негативна атмосфера, яка панує вдома, розлучення батьків, відсутність 
емоційної підтримки, наявність суворої каральної дисципліни, сексуальна 
незадоволеність між подружжям, досвід травматичної ситуації у дитини, 
втрата значущої особи;  

 фізична або психологічна відсутність одного з батьків: виховання мамою-
одиначкою чи батьком-одинаком, недоступність матері, спричинена, 
наприклад, місцем роботи, що розташована далеко від місця проживання, 
інвалідністю або хворобою, виховання вітчимом чи партнером матері, 
багатодітні сім’ї; 

 конфліктні або насильницькі відносини між членами родини: фізичне 
насильство стосовно до дітей або між членами родини, занедбання дитини, 
нехтування потребами дитини, жорстокість до тварин, небажані діти.  
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Чинники, пов’язані із середовищем:  

 соціальна ізоляція сім’ї, тобто відсутність або дуже обмежені стосунки з 
оточенням; 

 культурна відмінність, яка з огляду на мовний бар’єр, що часто 
спостерігається, може поглиблювати суспільну ізоляцію сім’ї; 

 толерантність суспільства до насильства; 

 відсутність механізмів ефективного попередження, виявлення та 
втручання у випадках насильства. 

 

Доступні дані, що реєструються судовими інстанціями та правоохоронними 
органами, щодо масштабів проблеми сексуального насильства над дітьми, ніколи 
не опишуть реальних обсягів цього явища. Діти рідко говорять про досвід 
насильства, а навіть якщо це роблять, не завжди справа доходить до інформування 
якихось служб, у тому числі правоохоронних органів.  

 

 

Діаграма 1. Кількість злочинів проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи, що виявлені органами внутрішніх справ (за 

даними Генеральної прокуратури України2) 

  

                                                           
2 Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування 
https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820&c=edit&_c=fo  
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Дослідження показують, що 1 з 5 дітей у Європі (21% в Україні3) страждають від 
різних форм сексуального насильства до досягнення повноліття. Справжню 
кількість людей, які зазнали сексуального насильства в дитинстві, з багатьох причин 
важко визначити. Хоча дослідження вказують на наявність чинників ризику прояву 
насильства стосовно до дитини, варто пам’ятати, що сексуальне насильство не 
обмежується конкретною культурою, національністю, типом сім’ї, віком чи навіть 
статтю. Як хлопчики, так і дівчатка можуть зазнати сексуального насильства. 
Наукові дослідження наводять на думку, що дівчаткам загрожує більший ризик 
сексуального насильства з боку члена сім’ї, але дослідники стверджують, що 
хлопчики значно рідше заявляють про факт насильства.  

 

 

 

Рис. 1. Розподіл респондентів, які зазначили, що постраждали від 
сексуального насильства (за результатами опитування громадської 

думки з питань насильства стосовно дітей, проведеного офісом Ради 
Європи в Україні у 2015 р.) 

  

                                                           
3 Результати опитування громадської думки з питань насильства стосовно дітей // 
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/9W803G4ii38m/content/press-conference-on-
the-international-children-s-day-results-of-the-public-opinion-survey-on-violence-against-children-
?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-
event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9W803G4ii38m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1  

https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/9W803G4ii38m/content/press-conference-on-the-international-children-s-day-results-of-the-public-opinion-survey-on-violence-against-children-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9W803G4ii38m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/9W803G4ii38m/content/press-conference-on-the-international-children-s-day-results-of-the-public-opinion-survey-on-violence-against-children-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9W803G4ii38m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/9W803G4ii38m/content/press-conference-on-the-international-children-s-day-results-of-the-public-opinion-survey-on-violence-against-children-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9W803G4ii38m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/9W803G4ii38m/content/press-conference-on-the-international-children-s-day-results-of-the-public-opinion-survey-on-violence-against-children-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9W803G4ii38m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/news-event/news/-/asset_publisher/9W803G4ii38m/content/press-conference-on-the-international-children-s-day-results-of-the-public-opinion-survey-on-violence-against-children-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fuk%2Fweb%2Fkyiv%2Fnews-event%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9W803G4ii38m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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Важливо пам’ятати, що особами, які використовують дітей із сексуальною метою, 
можуть бути як чоловіки, так і жінки. Існує більша ймовірність, що дитина зазнає 
насильства з боку того, кого вона знає – родича, ровесника, друга сім’ї, або людини, 
якій довіряє, ніж з боку незнайомої людини. Згідно оцінок4, у понад 70% випадків 
кривдником є хтось, кого дитина знає і кому довіряє. Оскільки багато випадків 
насильства ніколи не викриваються, більшість кривдників залишаються 
невідомими суспільству. 

Кривдники, які використовують дітей із сексуальною метою, часто ретельно 
готуються до цього, намагаючись побудувати з дитиною близькі стосунки і дуже 
стараються наблизити до себе дитину та завоювати її довіру. Кривдники також 
можуть сильно тиснути на дитину, щоб зберегти факт сексуального насильства у 
таємниці.  

 

Вибір дитини 

Кривдники, вибираючи дитину, керуються різними критеріями. Вони можуть 
вибирати виключно дівчат чи хлопчиків або дітей обох статей; можуть надавати 
перевагу дітям певного віку або становити загрозу для всіх дітей. Кривдники 
можуть виділяти конкретну дитину, приділяючи їй особливо багато уваги або 
засипаючи її приємними сюрпризами, щоб створити нагоду для скоєння 
насильства. У деяких випадках до дітей, які зазнають сексуального насильства, 
вони ставляться дуже суворо і представляють їх у негативному світлі, щоб дитині 
ніхто не повірив, якщо вона заговорить про насильство.  

Спокушання 

Спокушання дитини кривдником – це процес побудови стосунків з дитиною із 
наміром використання дитини з сексуальною метою. Іноді сексуальному 
насильству передує тривалий період приготувань.  

Кривдник може проявляти до дитини особливу увагу, а поведінка, яка спочатку 
справляє враження нормальних способів прояву ніжності до дитини (наприклад, 
обійми), може перерости в дотики сексуального характеру. Кривдники можуть 
спокушати дітей у різних ситуаціях, в яких мають з ними контакт: у сім’ї, в школі, на 
розважальних заходах, музичних, спортивних чи релігійних заняттях.  

Буває так, що доросла людина будує взаємини з дитиною з метою сексуального 
використання за посередництвом інтернету або телефону. Щоб досягти своєї мети, 
кривдник налагоджує близькі та емоційні стосунки з дітьми, застосовуючи різні 

                                                           
4 Доповідь представника Національної поліції України під час прес-конференції, присвяченій Європейському дню 
захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації // 
https://mvs.gov.ua/ua/news/10921_Kostyantin_Bushuv_70_vidsotkiv_ditey_poterpayut_vid_seksualnogo_nasillya_chi_e
kspluatacii_z_boku_lyudey_yakim_doviryayut_FOTO_VIDEO.htm  

https://mvs.gov.ua/ua/news/10921_Kostyantin_Bushuv_70_vidsotkiv_ditey_poterpayut_vid_seksualnogo_nasillya_chi_ekspluatacii_z_boku_lyudey_yakim_doviryayut_FOTO_VIDEO.htm
https://mvs.gov.ua/ua/news/10921_Kostyantin_Bushuv_70_vidsotkiv_ditey_poterpayut_vid_seksualnogo_nasillya_chi_ekspluatacii_z_boku_lyudey_yakim_doviryayut_FOTO_VIDEO.htm
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техніки маніпуляції та фальсифікуючи свою ідентичність, наприклад, зменшуючи 
свій вік.  

Деякі кривдники взагалі не спокушають дітей, а використовують їх із сексуальною 
метою без побудови будь-яких стосунків.  

Побудова дружніх стосунків з дитиною і/або її родиною 

Іноді кривдник створює близькі стосунки з сім’єю дитини – через дружбу або шлюб. 
Він може подружитися з мамою чи татом дитини, які не справляються з 
труднощами чи не можуть впоратися з вихованням дитини. Самотні батьки з дітьми 
особливо часто наражаються на такі дії. Злочинець може запропонувати підтримку 
та допомогу в реалізації щоденних обов’язків, подружитися, підтримати родину 
фінансово. Це може призвести до виникнення емоційного зв’язку між кривдником 
та мамою або батьком, і врешті-решт він стає членом сім’ї. Після побудови стосунків 
з дорослим кривдник починає налагоджувати близькі стосунки з дитиною (або 
дітьми), яку (яких) збирається використовувати із сексуальною метою.  

Таємниця 

Сексуальне насильство майже завжди відбувається в секреті. Інші дорослі члени 
сім’ї, у тому числі один з батьків, якщо це його партнер є кривдником, зазвичай не 
підозрюють, що щось не в порядку. Дитина часто почувається розгубленою – не 
знає, кому про це розповісти і як це зробити.  

Кривдник прагне зберегти свої вчинки у таємниці, використовує з цією метою 
сором та почуття провини дитини з приводу того, що сталося. Часто змушує 
мовчати за використання погроз та покарань. Також кривдник може застосовувати 
підкуп або переконувати дитину, що те, що з нею відбувається, це нормально. 
Також кривдники формують у дитини впевненість, що вона якимось чином 
відповідальна за сексуальне насильство, якого зазнає. І нерідко досягають того, що 
діти обіцяють зберегти факт насильства в таємниці.  

 

Як можна зрозуміти, що хтось хоче використати дитину із сексуальною метою? 
Яка поведінка дорослого має спричиняти тривогу?  

Немає простої відповіді на це запитання, але ми повинні уважно спостерігати за 
кожним, хто присвячує дитині надто багато уваги, наприклад:  

 засипає дитину подарунками, іграшками чи дрібними сувенірами; 

 виділяє її з-поміж інших, часто винагороджує без конкретної причини, 
наприклад, у школі або на додаткових заняттях; 

 запрошує дитину на прогулянки та поїздки під час вихідних чи канікул; 

 шукає можливості побути з дитиною наодинці.  
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Що говорить закон? 

Згідно з українським законодавством, вчинення дорослою особою дій 
сексуального характеру щодо дитини, тобто сексуальне насильство над дитиною – 
це злочин, який передбачає кримінальну відповідальність5. 

У 2018 році Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та 
сексуальної експлуатації», який встановлює вік сексуальної згоди (16 років) та 
криміналізує статеві зносини з особою, яка не досягла цього віку, вчинені 
повнолітньою особою (ст. 155 КК). Також внесені зміни до ст. 156 (розбещення 
неповнолітніх), завдяки яким розширене коло осіб (члени сім’ї та близькі родичі), 
на яких поширюватиметься відповідальність за вчинення розбещення дитини, та 
до ст. 302 (створення або утримання місць розпусти), що передбачає 
відповідальність за створення або утримання місць розпусти із залученням 
малолітньої дитини. З’являється нове поняття «добровільна згода потерпілої 
особи», яке враховуватиметься під час кваліфікації таких злочинів як-то 
«зґвалтування» (ст. 152 КК України) та «сексуальне насильство» (ст. 153 КК України). 

Стаття 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування» передбачає 
покарання за злочин проти неповнолітньої особи у вигляді позбавлення волі на 
строк від семи до дванадцяти років. У випадку зґвалтування особи, яка не досягла 
чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, покарання позбавленням 
волі передбачає строк від восьми до п’ятнадцяти років. 

Стаття 153 КК «Сексуальне насильство» (вчинення будь-яких насильницьких 
дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без 
добровільної згоди потерпілої особи) передбачає покарання на строк від п’яти до 
семи років у випадку насильства над неповнолітньою особою, та на строк від п’яти 
до десяти років – проти особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її 
добровільної згоди. 

Відповідно до статті 155 Кримінального кодексу, статеві зносини з особою, 
яка не досягла шістнадцятирічного віку, караються обмеженням волі на строк 
до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. А ті самі дії, вчинені 
батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку 
покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або 
якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, караються 
позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або 
без такого. 

Вчинення розпусних дій стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку 
(розбещення), караються обмеженням волі на строк до п'яти років або 
позбавленням волі на той самий строк відповідно до статті 156 КК України 
                                                           
5 Кримінальний кодекс України // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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«Розбещення неповнолітніх». Ті самі дії, вчинені стосовно малолітньої особи або 
батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку 
покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, 
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого. 

Кримінальна відповідальність передбачена за ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних предметів (стаття 301). Відповідно до другої 
частини цієї ж статті, збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, 
зображень або інших предметів порнографічного характеру карається штрафом 
або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий 
строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її 
виготовлення і демонстрування. Четверта частина статті 301 передбачає за ті ж дії, 
вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, 
що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у 
створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм 
порнографічного характеру, ув‘язнення від п'яти до десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, 
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, 
розповсюдження і демонстрування. 

Статті 302 та 303 ККУ передбачають кримінальну відповідальність за 
сексуальну експлуатацію. Створення або утримання місць розпусти, а також 
звідництво для розпусти, вчинені із залученням неповнолітнього, караються 
позбавленням волі на строк від двох до семи років. Втягнення особи у заняття 
проституцією або примушування її до зайняття проституцією за використання 
обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи або із застосуванням чи погрозою 
застосування насильства, або сутенерство, вчинені щодо неповнолітнього або 
організованою групою, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти 
років з конфіскацією майна або без такої. У випадку, коли такі дії вчинені стосовно 
малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням 
волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 
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Матеріал для перевірки обізнаності в темі сексуального насильства на дітьми 

 

Нижче наведені твердження, які необхідно уважно прочитати та обрати один із 
варіантів: «правда» чи «неправда». 

 

Твердження Правда Неправда 

Жінки не використовують дітей із сексуальною 
метою 

  

Діти рідко зізнаються, що постраждали від 
сексуального насильства 

  

Діти з особливими потребами частіше, ніж діти без 
інвалідності, страждають від сексуального 
насильства 

  

Кривдники, які використовують дітей із 
сексуальною метою, – це найчастіше люди, яких 
дитина не знає 

  

Діти, які не мають близьких стосунків з батьками та 
підтримки від них, частіше страждають від 
сексуального насильства 

  

Кривдник, який використовує дітей із сексуальною 
метою, переважно одночасно застосовує також і 
фізичне насильство 

  

 

Правильні відповіді та пояснення до них наведені у Додатку 1. 

 

  



15 
 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 

Дорослим легше зрозуміти сексуальність дітей та реагувати на ситуації, які 
відходять від норми розвитку, якщо вони вміють розрізняти сексуальну поведінку 
дітей і знають, що робити в таких ситуаціях. Для ідентифікації сексуальної поведінки 
дітей пропонується використати модель світлофора, яка допоможе визначити, чи є 
поведінка такою, що: 

 відповідає нормі розвитку; 

 викликає тривогу та вимагає спостереження й аналізу; 

 шкодить дитині та/або іншим і вимагає втручання. 

 

При цьому варто пам’ятати, що на сексуальний розвиток дітей впливає багато 
чинників. Оточення, в якому вони ростуть, розвиваються та контактують з іншими, 
формує їхні знання, позиції та поведінку. Тому, спостерігаючи за сексуальною 
поведінкою дитини, ми повинні брати до уваги суспільний, культурний і родинний 
контексти.  

 

 
 

Сексуальна поведінка, яка відповідає віковим 
нормам, спонтанна, виникає із природної цікавості, 
може бути приводом для розмови з дитиною та 
надання їй інформації на тему сексуальності.  

 
Сексуальна поведінка, яка є пограничною для вікової 
норми або виходить за її межі, наприклад, з огляду на 
частоту або наполегливість, вимагає моніторингу і 
аналізу ситуації та надання допомоги.  

 

Сексуальна поведінка, яка виходить за межі вікової 
норми розвитку, проблемна, кривдить інших, може 
бути компульсивна або вимушена, сигналізує про 
необхідність негайного втручання і надання 
допомоги. 
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Сексуальна поведінка дітей залежно від віку може бути нормальною, такою, що 
спричиняє тривогу, та такою, що вимагає втручання. Сексуальна поведінка, яка є 
нормальною для дітей визначеного віку, може бути тривожним симптомом у 
випадку, якщо дитина належить до іншої вікової групи.  

 

Сексуальна поведінка дітей у віці 4-5 років: 
 

 відсутність сорому оголеності; 

 торкання свого тіла та геніталій; 

 мастурбація, яка не домінує над іншими формами 
щоденної активності; 

 інтерес до частин та функцій свого тіла або тіла інших 
людей; 

 торкання геніталій дітей, наприклад, під час купання чи гри 
в лікаря; 

 цікавість та запитання, які стосуються сексуальної сфери, 
наприклад, звідки беруться діти. 

 
 переважання мастурбації над іншими формами активності; 

 наполегливе спостерігання за іншими людьми, коли вони 
оголені або зайняті фізіологічними діями; 

 наполегливе торкання геніталій/інтимних частин тіла інших 
дітей; 

 торкання інтимних частин тіла дорослих, незважаючи на 
зауваження. 

 

 компульсивна мастурбація, наприклад, така, що спричиняє 
травми, або особливо наполеглива; 

 наполегливе зачіпання сексуальної тематики в розмовах, 
художніх роботах, грі; 

 наполегливе наслідування сексуальних дій; 

 наполегливе торкання інтимних частин тіла інших людей; 

 змушування інших дітей до сексуальних дій. 
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Сексуальна поведінка дітей у віці 6-10 років:  

 

 сором, пов'язаний з оголеністю; 

 спорадична мастурбація – зі зростаючим усвідомленням 
того, що це дія особистого характеру; 

 зацікавлення сексуальністю, наприклад, запитання, які 
стосуються статі, стосунків, сексуальних дій, звідки 
беруться діти; 

 підглядання за іншими, коли вони роздягнені; 

 висловлювання з використанням слів, які описують 
фізіологічні дії, або назв інтимних частин тіла. 

 
 домінування мастурбації над іншими формами активності, 

мастурбація в публічних місцях, за участі інших; 

 часте порушення сексуальної тематики у розмовах, 
художніх роботах; 

 роздягання та/або демонстрування інтимних частин тіла у 
публічних місцях, незважаючи на зауваження; 

 торкання інтимних частин тіла або роздягання інших дітей, 
незважаючи на зауваження; 

 спорадичне наслідування сексуальних дій, залучення до 
цих дій інших дітей.  

 
 компульсивна мастурбація, наприклад, така, яка 

призводить до травмування; 

 пошук «глядацької аудиторії» для демонстрування 
сексуальної поведінки; 

 наполегливе порушення сексуальної тематики в розмовах, 
художніх роботах, грі; 

 наполегливе наслідування сексуальних дій; 

 наполегливе торкання інтимних частин тіла інших людей; 

 сексуальна поведінка за участі значно молодших або 
слабкіше розвинених дітей; 

 змушування інших дітей до сексуальних дій, наприклад 
роздягання та торкання ровесників всупереч їхній волі. 
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Сексуальна поведінка дітей у віці 11-14 років:  

 
 мастурбація наодинці; 

 зацікавленість сексуальністю, пошук інформації на цю 
тему, розмови про секс, перше кохання («зустрічання» з 
хлопцем/дівчиною); 

 обійми, поцілунки зі знайомими ровесниками. 

 

 домінування мастурбації над іншими формами активності; 

 наполегливі висловлювання, художні роботи, ігри 
сексуального характеру; 

 пошук матеріалів для дорослих – наприклад, фільмів, ігор 
чи публікацій сексуального змісту в інтернеті; 

 висловлювання страху перед вагітністю або хворобами, які 
передаються статевим шляхом; 

 надання переваги стосункам зі значно старшими 
підлітками або дорослими; 

 сексуальні контакти з ровесником, які виходять за межі 
поведінки, типової для віку, наприклад глибокі поцілунки, 
торкання інтимних частин тіла. 

 

 компульсивна мастурбація, наприклад така, що веде до 
травм або здійснюється у публічних місцях, 

 змушування інших до сексуальних дій; 

 початок сексуального життя; 

 пересилання або розміщення в інтернеті фотографій 
оголеного тіла або знімків, які демонструють сексуальні дії; 

 сексуальна активність за гроші або інші матеріальні вигоди. 
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Сексуальна поведінка дітей у віці 15-17 років:  

 

 мастурбація на самоті; 

 пошук інформації на тему сексуальності; 

 перегляд порнографічних матеріалів з метою досягнення 
сексуального збудження; 

 розмови на теми сексу; 

 входження у чуттєві та інтимні стосунки з партнером 
приблизно такого ж віку; 

 дії сексуального характеру з партнером приблизно такого 
ж віку. 

 

 зосередженість на сексуальності, що порушує повсякденне 
функціонування; 

 навмисне підглядання за іншими, коли вони роздягнені 
або в процесі дій сексуального характеру; 

 явні висловлювання, художні роботи або дії, які є 
непристойними або містять погрози сексуального 
характеру; 

 демонстрування інтимних частин тіла в публічних місцях, у 
присутності ровесників. 

  компульсивна мастурбація, наприклад така, що провокує 
травми, або мастурбація у публічних місцях; 

 змушування інших до сексуальних дій; 

 сексуальна активність за гроші або інші матеріальні вигоди; 

 статевий контакт із людиною, з якою існує значна різниця у 
віці; 

 пересилання або розміщення в інтернеті фотографій 
оголеного тіла свого чи партнера/партнерки або світлин, 
які відображають сексуальні дії; 

 розповідь про сексуальне насильство. 
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Необхідно пам’ятати, що сексуальну поведінку дітей варто аналізувати у 
визначеному контексті. Чинники, які доцільно взяти до уваги під час аналізу:  

 вік та рівень розвитку дитини; 

 вік і рівень розвитку інших осіб, залучених до цієї поведінки; 

 місце, де ця поведінка спостерігається; 

 частота виконуваних дій; 

 причини такої поведінки. 

 

Варто звернути увагу, що сексуальна поведінка, позначена червоним кольором, 
вимагає відповідних дій з боку батьків, опікунів або спеціалістів, які працюють з 
дитиною. Таке втручання необхідне, аби: 

 захистити конкретну дитину: 

- сексуальна поведінка дитини може бути наслідком сексуального 
насильства – необхідно зупинити дії кривдника; 

- сексуальна поведінка дитини може бути наслідком інших проблем дитини 
та/або деморалізації; - потрібен захист дитини від негативного впливу інших 
осіб; 

 допомогти дитині:  

- сексуальна поведінка дитини може бути наслідком сексуального 
насильства, якого вона зазнала – необхідна психологічна допомога дитині та 
її родині; 

- сексуальна поведінка дитини може бути наслідком деморалізації – потрібна 
допомога дитині в інтерналізації правильних норм, які стосуються 
сексуальних контактів; 

- сексуальна поведінка може випливати з психічних проблем дитини – 
необхідна психологічна або медична допомога; 

 захистити інших дітей: дитина своєю поведінкою може кривдити в 
сексуальному сенсі інших дітей. 
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Матеріал для перевірки обізнаності в темі сексуального насильства над дітьми 

Використовуючи інформацію, подану вище, можна оцінити запропоновані ситуації.  

 

Історія 1 

П’ятирічний Ярослав кілька днів тому пішов у садок. Уже на другий день його знав 
увесь садочок. Ярослав – дуже активний хлопчик, у якого завжди купа ідей. Вранці 
він ініціював гру в приклеювання язика до холодної віконної шибки, а після обіду 
група малюків, які подружились із новим хлопчиком, марширувала по садочку із 
запханими під футболочки м’ячиками, ведмедиками та іншими іграшками. 
Здивованій виховательці діти пояснили, що у них в животиках малюки, і Ярослав 
покаже їм, як дитинка через пупок приходить у світ. Хлопчик заявив, що закохався 
в Алю, одружиться з нею, і вони народять дитинку. У той день ще кілька разів 
виринала тема вагітності, шлюбу та народження дітей. Усіх виховательок в садочку 
Ярослав розпитав, чи в них у животику немає малюка і коли вони народять. 

Дідусь, який прийшов за хлопчиком у садочок, пояснив виховательці, що мама 
певний час не зможе забирати Ярослава із садка, бо вона на останніх строках 
вагітності і, мабуть, через кілька днів народить дитину. Також дідусь повідомив, що 
батьки підготували хлопчика до змін у сім’ї.  

Якою є поведінка дитини? 

Нормальна  

Вимагає спостереження/ 
моніторингу 

 

Вимагає втручання  

 

 

Історія 2 

9-річний Данилко – дуже активна дитина, любить бігати і розмовляти, заводити 
друзів та допомагати. Хлопчик – хороший учень, зазвичай першим відповідає на 
запитання вчителів. Вже два роки він ходить на заняття з футболу у школі. Зазвичай 
по вівторках та четвергах (дні, коли він ходить на заняття з футболу) Данило не 
може всидіти на місці, з блиском в очах розповідає своїм однокласникам та 
вчителям про тренування та матчі, які мають відбутися.  

Оскільки він дуже здібний футболіст, кілька місяців тренується зі старшими 
хлопцями. Данило цим дуже пишався – почувався дорослим. Але протягом 
останнього місяця щось змінилося – хлопчик став більш потайним, почав жалітися 
на головний біль та біль у животі. Через це він пропустив кілька тренувань. Учора в 
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класі відбулась розмова з дітьми про те, що вони хочуть робити, коли виростуть. 
Коли Данилко сказав, що ще не знає, що хотів би робити у майбутньому, кілька 
дітей почали хихотіти, а потім хтось із них сказав, що в Данила вже є професія – він 
грає у порнофільмах. Весь клас почав сміятися. Знервований Данило крикнув 
однокласникам: «Ненавиджу вас! Ви не повинні були нікому про це говорити!» і 
вибіг із класу.  

Якою є поведінка дитини? 

Нормальна  

Вимагає спостереження/ 
моніторингу 

 

Вимагає втручання  

 

 

Історія 3 

Оля – учениця шостого класу. В новому семестрі вона суттєво погіршила свої оцінки 
у навчанні. Стала апатична, неуважна, справляла враження відсутньої на уроках. У 
контактах з ровесниками часто вибухала злістю, ізолювалась. Перерви проводила 
у бібліотеці, занурившись в інтернет. Бібліотекарка, занепокоєна поведінкою 
учениці, вирішила перевірити, що так інтенсивно притягує дівчинку до екрану 
комп’ютера. Її тривога посилилась, коли виявилось, що Оля насамперед 
продивляється сайти, пов’язані із сексуальним життям людини. Особливо часто 
вона заходить на сайти про перебіг вагітності, способи завагітніти, аборти тощо. В 
історії пошуку в інтернеті з’явилися фотографії, малюнки, еротичні відео, які не 
відповідають віку дитини, спеціальна фахова інформація, яка стосується 
сексуальності, та вульгаризми. Коли вчителька почала її запитувати про це, 
дівчинка почервоніла, рішуче заперечила, що заходила на ці сайти, а потім 
розплакалась і сказала, що, скоріше за все, вона вагітна. Вона так думає, тому що 
всі говорять, що дівчина вагітніє, якщо спить із хлопцем. Вона сказала, що спить на 
розкладному дивані зі своїм тринадцятирічним двоюрідним братом, який 
нещодавно приїхав до них у гості. 

Якою є поведінка дитини? 

Нормальна  

Вимагає спостереження/ 
моніторингу 

 

Вимагає втручання  
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Історія 4 

В одному класі Ксенія розповіла під час перерви своїм однокласницям про те, що 
сьогодні увечері її сестра Аліна нарешті стане моделлю. Виявляється, що вона 
познайомилася в інтернеті з кимось, хто обіцяв їй допомогти зробити кар’єру. 
Йдеться про оплату заняття для моделей та купівлю косметики. Ксенія розповідала, 
що Аліна розмовляла з тим чоловіком вчора увечері по скайпу. Він постійно 
говорив їй компліменти, казав, що вона красива і що з неї може вийти справжня 
модель. Також обіцяв, що сьогодні увечері зробить їй фото для портфоліо. Він 
надіслав Аліні кілька фотознімків, щоб показати їй очікувані пози. Фотографії були 
різні – деякі дуже сміливі, а на одному фото модель була повністю оголеною. Але 
фотограф переконав її позувати, сказавши, що це будуть пробні фотографії, і якщо 
не вийдуть, то їх нікому не покажуть.  

Якою є ситуація? 

Нормальна  

Вимагає спостереження/ 
моніторингу 

 

Вимагає втручання  

 

 

Історія 5 

13-річна Катя після канікул повернулась до школи зовсім іншою. Дівчина щодня 
приходить до школи з яскравим макіяжем та в одязі, який підкреслює фігуру. Зміни 
у зовнішньому вигляді та поведінці Каті викликали жвавий інтерес з боку хлопців зі 
школи. Однокласники щедрі на вульгарні коментарі еротичного характеру, але це 
її взагалі не бентежить. Дівчина відкрито говорить з ними на сексуальні теми, 
одночасно зауважуючи, що жоден з них не має шансів на неї, бо вони не варті і 
мізинця її 17-річного хлопця. Стосунки Каті з однокласницями зруйнувалися. 
Дівчата не хочуть з нею розмовляти, бо «вона говорить тільки про секс». 

Катя також стала гірше вчитися: не готується до контрольних, не робить домашніх 
завдань, бувало навіть, що кілька разів вона заснула на уроці. На погані оцінки та 
намагання вчителів поговорити з нею реагує роздратуванням або насмішками. 
Коли одна з учительок попросила її залишитись після уроків для розмови, вона 
сказала, що не має часу, бо її чекає хлопець, а він скаженіє, коли щось відбувається 
не так, як він хоче.  

Класна керівниця сказала мамі Каті, що занепокоєна ситуацією, але та відповіла, 
що рада, що її дочка нарешті змінилася, що вона вже не сіра мишка, яка тільки 
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сидить за книжками. Вона сказала, що багато чого доньці дозволяє – думає навіть 
про те, щоб дозволити їй ночувати у хлопця, бо довіряє їй.  

Якою є ситуація? 

Нормальна  

Вимагає спостереження/ 
моніторингу 

 

Вимагає втручання  

 

 

Правильні відповіді та пояснення до них наведені у Додатку 2.  
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БЕЗПЕКА ДІТЕЙ ОНЛАЙН В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ І ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Розвиток інтернету суттєво змінив можливості комунікації та збільшив доступ до 

інформації. Одночасно він озброїв злочинців, зокрема тих, які використовують 

дітей із сексуальною метою, новими формами доступу до них. Діти у мережі 

займаються різними справами: зав’язують знайомства, грають в ігри, шукають 

відповіді на природні запитання. Під час цих дій вони наражені на шкідливу 

інформацію, небезпечні контакти та кібернасильство, що може призвести до 

порушення їхнього психосексуального розвитку і/або до сексуального насильства.  

 

У багатьох випадках дорослі (батьки чи вчителі) не знають, що дитина робить в 

інтернеті. Але освітні та навчальні заклади повинні знати загрози, пов’язані з 

використанням дітьми інтернету, проводити у цій сфері профілактичні заходи, 

адресовані дітям, батькам та педагогічним працівникам, а також бути готовими до 

ефективного реагування, коли діти опиняться в небезпеці. 

 

Основні елементи безпеки учнів в інтернеті 

 

Безпечна мережева інфраструктура, яка має відповідне обладнання та 

програмне забезпечення: 

 побудова шкільної інфраструктури на базі професійних пристроїв; 

 забезпечення безпечного доступу до мережі Wi-Fi; 

 фільтрування інформації; 

 надання безпечного доступу до шкільної документації; 

 впровадження у школі політики безпеки роботи за використання 

комп’ютерної інфраструктури. 

Відповідно підготовлений персонал закладу освіти: 

 знання актуальних тенденцій розвитку інтернету; 

 знання про загрози, з якими можна зіткнутися в інтернеті, та 

демонстрування дітям, як можна їх уникнути; 

 навчання всіх вчителів, які під час своїх уроків використовують комп’ютер та 

інтернет. 

Навчені учні: 

 проведення цікавих занять на тему уникання та розпізнавання загроз в 

інтернеті; 
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 участь в освітніх програмах, метою яких є навчання безпеки в інтернеті; 

 організація самостійних шкільних ініціатив, наприклад з нагоди Дня 

безпечного інтернету. 

Батьки, які співпрацюють зі школою: 

 навчання батьків на тему загроз в інтернеті; 

 залучення батьків до участі в освітніх проектах, пов’язаних з безпекою в 

інтернеті; 

 визначення принципів комунікації між батьками та школою. 

Розроблені та впроваджені процедури реагування: 

 розроблення зрозумілих процедур реагування на ситуації загрози для учнів 

у мережі; 

 втручання у кожному випадку виявлення або підозри загрози, пов’язаної з 

використанням дитиною електронних пристроїв. 

 

Протягом кількох останніх років у всьому світі спостерігається величезна експансія 
мобільних пристроїв. Також серйозний виклик для школи – це тенденція BYOD 
(Bring Your Own Device, тобто: принеси власний пристрій), яка полягає у тому, що 
кожен може взяти до школи власний пристрій та користуватися ним за 
посередництвом шкільної мережевої інфраструктури. У зв’язку з цим на малій 
площі з’являється відносно велика кількість пристроїв різного класу, більш або 
менш стабільних, для яких необхідний одночасний доступ до мережі. Це 
серйозний виклик як для мережі, так і для її адміністратора. Тому шкільна 
інфраструктура завжди повинна будуватися на базі професійного обладнання, яке 
зможе забезпечити обслуговування великої кількості пристроїв, зосереджених на 
невеликій відстані один від одного. Завдяки цьому можна запобігти ситуаціям 
перенавантаження та блокування мережі.  

Варто звернутися до професійного рішення з диспетчеризацією WLAN (Wireless 
Local Area Network – бездротова локальна мережа), що забезпечує як високу 
продуктивність, так і відповідний рівень безпеки завдяки механізмам захисту від 
атак та зламування. 

Даючи доступ до безпровідної мережі, освітній заклад стає свого роду 
постачальником інтернет-послуг. Варто таким чином спроектувати інфраструктуру, 
щоб відокремити одну від одної публічні, дидактичні та адміністративні мережі. 
Кожен користувач, який входить у мережу, повинен бути перенаправлений до 
відповідного VLAN-у (Virtual Local Area Network – віртуальна локальна мережа), в 
якому є доступ до послуг, призначених, наприклад, виключно для вчителів або 
працівників адміністрації. Кожна мережа в школі має бути захищена принаймні 
надійним паролем WPA2 Personal, до якого не матимуть доступу учні. Варто 
користуватись рішеннями, які при спробі підключення до мережі щоразу 
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перевіряють, чи користувач має право доступу. Кожному користувачу в мережі 
може бути присвоєний унікальний логін і пароль. Також дуже добре, якщо є змога 
персоналізувати поштові акаунти і на основі тих самих даних забезпечити доступ 
до послуг у хмарі, тобто до віртуального мережевого диску, додатків, доступних в 
інтернет-браузерах і т.д. Тоді користувач усвідомлює, що коли він входить у мережу 
за допомогою індивідуальних даних, він не анонімний, а його активність 
реєструється. 

З метою захисту користувачів від шкідливої інформації варто централізовано 
підключити пристрої до так званого «content filtering», що буде фільтрувати весь 
рух по мережі. Інше рішення – встановлення у мережі спеціального сервера, 
найчастіше на базі системи Linux, який містить відповідним чином сконфігуровані 
перешкоди (так звані firewall), сервер proxy та фільтрувальне програмне 
забезпечення. Відповідна конфігурація правил доступу до мережі може 
заблокувати, наприклад, користування пожирачами трафіку на зразок програм 
типу torrent, унеможливити скачування нелегальних матеріалів з мережі. Надання 
доступу тільки до вибраних портів може забезпечити продуктивний і надійний 
доступ до освітніх послуг, які потрібні в закладі. 

Ведення документації в електронному вигляді як єдиного методу документування 
діяльності закладу освіти – це питання лише часу. Важливо користуватися 
системами, які гарантують високий рівень безпеки доступу до даних. Це можуть 
забезпечити системи, що базуються на логінах та безпечних паролях, які зберігають 
інформацію про те, хто, до яких даних і коли мав доступ, і в яких зміна паролю 
відбувається щомісяця. До такої документації можуть мати доступ тільки 
уповноважені особи, наприклад батьки. У зв’язку з цим із кожним індивідуально 
варто обговорити правила входу та конфіденційності цих даних. 

Кожен заклад освіти має впровадити політику, пов’язану з безпекою роботи із 
використанням інформаційної інфраструктури. Кожен користувач мережі 
повинен ознайомитися з регламентом та прийняти його. Регламенти, своєю 
чергою, мають містити чіткі правила користування ресурсами мережі, точно 
визначати, що користувач може робити, а чого йому робити не можна. Ці правила 
слід  повідомити всім користувачам мережі. Умова будь-якої ефективної дії – 
послідовність. Вчителі, вихователі та адміністратор повинні реагувати на кожне 
подане зауваження. 

Турбуючись про безпеку дітей, важливо, щоб кожен заклад мав визначені правила 
користування власними пристроями у школі. Переважно це стосується мобільних 
пристроїв – телефонів та планшетів. Правила користування мобільними 
пристроями в школі повинні стосуватися не тільки учнів, але також вчителів та 
інших працівників закладу.  

Користування власними мобільними пристроями та мобільними телефонами у 
школі вимагає ознайомлення з регламентом користування ними на території 
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закладу. Регламент має бути прийнятий у письмовий формі, і з ним повинні бути 
ознайомлені учні, батьки, вчителі та інші працівники закладу. 

 

 

Рис. 2. Елементи, які становлять безпечну інформаційну 

інфраструктуру закладу освіти 
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Пристрої та 
мережа 

Безпечна інфраструктура: 

 побудована на базі професійного обладнання; 

 забезпечує обслуговування великої кількості пристроїв, 
розташованих недалеко один від одного; 

 оснащена захистом від атак та зламування. 

Безпечний 
доступ до 
мережі Wi-Fi 

Щоб безпечно користуватися Wi-Fi у закладі освіти, варто: 

 ізолювати одну від одної публічні, дидактичні й 
адміністративні мережі; 

 захистити шкільну мережу Wi-Fi сильним паролем WPA2 
Personal6; 

 упровадити рішення, які перевіряють право доступу 
користувача до мережі; 

 персоналізувати поштові акаунти і на базі цих самих даних 
забезпечити доступ до послуг у хмарі. 

Фільтрування 
інформації 

Відповідне конфігурування правил доступу до мережі може:  

 заборонити доступ до шкідливої інформації в інтернеті, у 
тому числі до порнографії; 

 унеможливити скачування нелегальних матеріалів з 
мережі; 

 забезпечити продуктивний та надійний доступ до освітніх 
послуг. 

Безпечний 
доступ до 
шкільної 
документації  

Щоб захистити доступ до шкільної документації, варто: 

 користуватися системами, які гарантують високий рівень 
безпеки (наприклад, системи, що базуються на логінах та 
безпечних паролях, які змінюються щомісяця); 

 надавати доступ до документації тільки уповноваженим 
особам; 

 ознайомити уповноважених з правилами входу та 
конфіденційності даних. 

                                                           
6 WPA2 – Personal (PSK) – це спосіб аутентифікації, коли можна задати пароль (ключ) і потім 
використовувати його для підключення до Wi-Fi мережі. Використовується один пароль для усіх 
пристроїв. Сам пароль зберігається на пристроях, де його за необхідності можна переглянути або 
змінити. WPA2 вважається на сьогодні найнадійнішим способом захисту Wi-Fi мережі // 
http://help-wifi.com/nastrojka-zashhity-wi-fi-setej/tip-bezopasnosti-i-shifrovaniya-besprovodnoj-
seti-kakoj-vybrat/  

http://help-wifi.com/nastrojka-zashhity-wi-fi-setej/tip-bezopasnosti-i-shifrovaniya-besprovodnoj-seti-kakoj-vybrat/
http://help-wifi.com/nastrojka-zashhity-wi-fi-setej/tip-bezopasnosti-i-shifrovaniya-besprovodnoj-seti-kakoj-vybrat/
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Політика 
безпеки Упровадження політики, пов’язаної з безпекою роботи із 

використанням інформаційної інфраструктури, полягає у: 

 затвердженні правил користування ресурсами мережі для 
усіх користувачів; 

 прийнятті кожним користувачем регламенту користування 
мережею; 

 реагуванні на кожне подане зауваження. 

Правила, які 
стосуються 
пристроїв 

Можливі варіанти правил, які стосуються користування 
мобільними пристроями в закладі освіти: 

1) загальна заборона користування мобільними телефонами 
та планшетами під час перебування у школі. В рамках цього 
варіанту учні можуть мати при собі вимкнені пристрої або 
залишати їх на час уроків у спеціально призначених для цього 
місцях під відповідним наглядом працівників школи; 

2) заборона користування мобільними телефонами під час 
уроків, можливість користування на перервах. Школа може 
надати можливість учням користуватися мобільними 
телефонами, коли вони не перебувають на уроках (тобто на 
території приміщення перед/після уроків та на перервах) і під 
час обіду. В рамках цього варіанту учні можуть мати при собі 
вимкнені пристрої або залишати їх на час уроків у спеціально 
призначених для цього місцях під відповідним наглядом 
працівників школи; 

3) користування мобільними пристроями на території школи 
дозволене у масштабах, визначених у регламенті, в тому числі 
під час уроків – для навчальних завдань. Рішення про 
включення використання мобільних пристроїв до шкільної 
програми навчання ухвалюється педагогічним колективом 
школи. У цьому варіанті необхідне навчання всієї шкільної 
громади у сфері дозволеного застосування мобільних 
пристроїв та мобільних телефонів на території школи і 
відповідного етикету користування мобільними телефонами в 
публічному просторі.  
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Приклад правил користування інтернетом і власними мобільними пристроями 

в школі: 

 

 

Роль батьків і вчителів – підготувати дітей до користування інтернетом так, щоб 
мережа стала дружнім місцем, яке дає змогу розвиватися, забезпечує доступ до 
інформації, знань і безпечних контактів з іншими. Школа може долучитися до 
різних заходів, які підтримують у цій галузі батьків та дітей.  

 

  

Кожна особа, яка приносить мобільний пристрій чи телефон на територію 

школи, заявляє, що:  

 буде спілкуватися за їх допомогою лише поза уроками; 

 користуючись шкільним Wi-Fi, не шукатиме шкідливої інформації та не 

вчинятиме протизаконних дій, а про всі ситуації, які свідчитимуть про 

те, що вона потрапила на такі сайти випадково або стала свідком 

злочину, повідомить вчителю інформатики або адміністратору 

шкільної мережі. (Важливо, щоб діти розуміли, що таке шкідлива 

інформація та протизаконні дії!); 

 буде з повагою ставитись до всіх користувачів інтернету та не 

діятиме зі шкодою для них; 

 не скачуватиме додатки чи програми, використовуючи шкільний Wi-Fi; 

 відповідатиме за свою поведінку під час користування інтернетом. Це 

стосується доступних ресурсів та мови, якою послуговується; 

 виконуватиме заборону робити фотографії, аудіо- та відеозаписи на 

території школи. Фотографувати і робити записи шкільних 

урочистостей можуть тільки особи, уповноважені до цього 

(працівники школи або люди, які не працюють у школі). 
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Дії, які спроможний у цій сфері реалізувати заклад освіти: 

1. Реалізація профілактичних занять 

Такі заняття можна провести на основі сценаріїв уроків, розроблених для роботи з 
учнями7. Вони збагачені відеофільмами, реальними історіями чи інтерактивними 
вправами. Привабливі матеріали можуть зацікавити молодих людей та одночасно 
передати їм велику порцію важливих знань, завдяки яким вони зможуть не тільки 
розпізнати загрози, але й дізнатися, як їх уникати.  

Варто також розмовляти з молодшими дітьми на тему безпечного користування 
інтернетом. У межах різних навчальних заходів з цієї теми також доступні 
навчальні матеріали для дітей дошкільного віку.  

2. Реалізація онлайн-курсів 

Онлайн-курси – це цікава форма проведення профілактичних і навчальних занять 
для дітей та молоді. Умовою їх використання зазвичай є реєстрація на платформі8. 

3. Організація Дня безпеки в інтернеті  

Кожен заклад має можливість долучитись до організації та святкування Дня 
безпечного інтернету. Він був ініційований Європейською Комісією, але його 
святкування вже давно вийшло за межі континенту. Його відзначають щороку у 
перший вівторок лютого, але освітні та профілактичні заходи відбуваються 
протягом всього лютого. У межах Дня безпечного інтернету відбуваються численні 
заходи, присвячені різним проблемам безпеки в інтернеті. Це зазвичай локальні 
події, які є нагодою для передачі учням знань на тему загроз в інтернеті та способів 
справлятися з ними. Більше інформації на цю тему можна знайти на сайті 
www.saferinternetday.org (англійською) та https://betterinternetcentre.org/ 
(українською). 

4. Навчання батьків 

Багато програм, які діють з метою посилення безпеки дітей та молоді в інтернеті, 
пропонують також навчальні матеріали для батьків. Вони мають різноманітні 
форми, які вчителі можуть використовувати під час зустрічей з батьками. 
Співпраця шкіл у популяризації інформації на тему доступності цих матеріалів – 
неоціненна і може сприяти зменшенню масштабів потенційних проблем, 
пов’язаних з безпекою учнівської спільноти в інтернеті.  

 
  

                                                           
7 Приклади таких розробок можна знайти на сайті віртуального ресурсного центру «Дитинство 
без насильства» https://rescentre.org.ua/  
8 Приклади онлайн-курсів на тему безпеки дітей та молоді можна знайти на сайті віртуального 
ресурсного центру «Дитинство без насильства» https://rescentre.org.ua/ 

http://www.saferinternetday.org/
https://betterinternetcentre.org/
https://rescentre.org.ua/
https://rescentre.org.ua/
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ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД КРИВДЖЕННЯ В ОСВІТНІХ ТА 

ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
 

Заклади, в яких діти проводять велику частину дня – це заклади, від яких особливо 
вимагається створення безпечного середовища для дитини. Працівники таких 
закладів, які мають контакт з дітьми, повинні бути дуже чутливими до різного роду 
симптомів кривдження дітей, а також володіти знаннями на тему відповідного 
реагування в ситуаціях, коли безпека дитини під загрозою. Спеціалісти, які 
працюють з дітьми, можуть багато зробити, щоб краще захищати дітей від 
насильства.  

Щоб дати ці знання працівникам, а також об’єднати всі дії, спрямовані на захист 
дітей від насильства та використання, у закладі має діяти політика захисту дітей від 
кривдження. Це збірка правил, які допомагають створювати безпечне і дружнє 
середовище у школах, садочках та інших закладах, зацікавлених у захисті дітей від 
насильства.  

Для розроблення такої політики варто взяти до уваги інформацію, зафіксовану у 
нижченаведених документах і матеріалах: 

 Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. 
№ 658; 

 Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки 
домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими 
органами та службами, затверджений Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 2 жовтня 2018 р. № 1047; 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.; 

 Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища», що 
схвалений Міністерством освіти і науки України протоколом № 2 від 13 
червня 2018 р.9 

 

                                                           
9 Кодекс безпечного освітнього середовища. Режим доступу 
https://childfund.org.ua/publikatsii/metodichnij-posibnik-kodeks-bezpechnogo-osvitnogo-
seredovishcha  

https://childfund.org.ua/publikatsii/metodichnij-posibnik-kodeks-bezpechnogo-osvitnogo-seredovishcha
https://childfund.org.ua/publikatsii/metodichnij-posibnik-kodeks-bezpechnogo-osvitnogo-seredovishcha
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Нижче наведені ймовірні приклади положень політики захисту дітей від усіх форм 

насильства у закладі10. 

 

Перше з положень – створення та втілення в життя Політики захисту дітей від 
кривдження. Друге положення стосується моніторингу працівників з метою 
запобігання кривдженню дітей. Третє положення має на меті навчання працівників 
у сфері захисту дітей від насильства та допомоги дітям у ситуаціях загрози. Четверте 
положення стосується навчання батьків у сфері виховання дітей без насильства та 
захисту їх від усіх форм насильства. П’яте положення визначає завдання закладу, 
пов’язані з навчанням дітей у сфері прав дитини та захисту від загроз насильства й 
експлуатації. Останнє положення – це моніторинг та перевірка відповідності 
заходів, які проводяться, ухваленим принципам захисту дітей. 

Положення 1. Заклад створив і впровадив у життя Політику захисту дітей від 
кривдження. 

У Політику захисту дітей від кривдження мають бути внесені:  

 процедури втручання у випадку кривдження дітей, 

 правила захисту особових даних дитини, 

 правила захисту репутації дитини, 

                                                           
10 На основі чинних стандартів Політики захисту дітей від насильства, що діють у навчальних 
закладах Республіки Польща https://chronimydzieci.pl/standardy/3  

Створення 
ПЗД та 

впровадження

Перевірка 
працівників

Навчання 
працівників 

закладу

Навчання 
батьків

Навчання 
дітей

Моніторинг 
впровадження

https://chronimydzieci.pl/standardy/3
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 правила доступу дітей до інтернету та захисту дітей від шкідливої інформації, 

 правила безпечних стосунків по лінії персонал закладу – дитина.  

Записи в Політиці повинні відповідати законодавству та іншим документам, які 
діють у закладі, – наприклад, правилам прийому на роботу працівників, кодексу 
учня чи статуту закладу.  

Щоб Положення 1 могло вважатися виконаним, усі працівники повинні 
ознайомитись із прийнятим у закладі документом Політики захисту дітей від 
кривдження. Крім того, записи, які містяться в цьому документі, є обов’язковими 
до виконання для всіх працівників закладу, у тому числі для волонтерів, 
практикантів та запрошених фахівців. У закладі також повинна бути визначена 
особа, відповідальна за реалізацію Політики захисту дітей від кривдження. 

 

Положення 2. Заклад здійснює моніторинг своїх працівників з метою запобігання 
кривдженню дітей. 

Заклад повинен перевірити інформацію про всіх працівників/ співробітників у 
Єдиному реєстрі судових рішень та/або Єдиному державному реєстрі випадків 
домашнього насильства і насильства за ознакою статі (якщо це дозолено законом). 

Пам’ятайте! 

1. Якщо закон не дозволяє перевірку інформації з реєстрів, працівник подає 
довідку про відсутність судимостей. 

2. Працівник повинен бути проінформований про наслідки можливого 
порушення або невиконання положень записаних у Політиці захисту дітей 
від кривдження.  

3. Моніторинг стосується всіх працівників, у тому числі волонтерів, стажерів, 
практикантів та інших осіб, які співпрацюють із закладом.   

Друге положення стосується прийняття на роботу нових працівників та 
спостереження за тими, які працюють у закладі.  

Для того, аби Положення 2 було виконане, перед початком співпраці з новим 
працівником/ співробітником або перед допущенням кандидата до іншої 
діяльності, пов’язаної із вихованням, навчанням, відпочинком, лікуванням дітей 
або з опікою над ними, заклад перевіряє інформацію, чи дані цієї особи є у Єдиному 
реєстрі судових рішень та/або Єдиному державному реєстрі випадків домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі. 

У випадках, коли закон не дозволяє отримання інформації із реєстрів, працівники 
повинні надати довідку про відсутність судимості.  

Як і у випадку Положення 1, обов’язок надати довідку стосується всіх працівників, 
у тому числі волонтерів, стажерів, практикантів та інших осіб, які співпрацюють із 
закладом.  
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У межах реалізації цього положення також варто проінформувати працівників про 
наслідки можливого порушення або невиконання положень, які містяться у 
Політиці захисту дітей від кривдження. 
 

Положення 3. Заклад забезпечує своїм працівникам навчання у сфері захисту 
дітей від кривдження та допомоги дітям у ситуаціях загрози. 

 Персонал закладу знає Політику захисту дітей від кривдження, яка діє у 
ньому. 

 Принаймні один спеціаліст має навички у сфері навчання дітей захисту від 
насильства, експлуатації та безпеки в мережі Інтернет. 

 Педагогічні працівники пройшли навчання у сфері профілактики та втручання 
у випадку насильства в середовищі ровесників. 

Щоб Положення 3 могло вважатися виконаним, усі працівники повинні також 
володіти знаннями щодо симптомів насильства над дітьми. Крім того, працівники, 
які зобов’язані здійснювати втручання, мають знати про юридичну 
відповідальність, яка на них покладається.  

В закладі повинна бути база телефонів й адреса місцевих закладів, які задіяні у 
захисті дітей та надають допомогу в невідкладних випадках, зокрема поліції, 
служби у справах дітей, органу опіки і піклування, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, неурядових організацій, які діють в інтересах дітей. Кожен 
працівник закладу повинен мати легкий доступ до такої бази. 

 

Положення 4. Заклад пропонує батькам та іншим законним представникам 
навчання у сфері виховання дітей без насильства та захисту їх від усіх форм 
насильства і експлуатації. 

 В закладі розміщена дошка для батьків з інформацією про: 

- виховання без насильства, 
- способи захисту дітей від насильства та експлуатації, 
- можливості підвищення виховних навичок.  

 Батьки мають доступ до бази закладів та установ, які забезпечують підтримку 
та допомогу сім’ї у складних ситуаціях. 

Щоб виконати положення, пов'язане із навчанням батьків, необхідно також 
інформування їх про Політику захисту дітей від кривдження, яка діє у закладі. 
Батьки повинні мати можливість у будь-який момент ознайомитися з положеннями 
Політики.  

Навчальну пропозицію для батьків можна також розширити семінарами і 
тематичними зустрічами, організованими працівниками закладу – наприклад, 
психологом чи соціальним педагогом, або запрошеними фахівцями. 
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Положення 5. Заклад пропонує дітям навчання у сфері прав дитини та захисту від 
загрози насильства і експлуатації. 

Щоб виконати Стандарт 5, заклад повинен організувати для кожної групи чи класу 
заняття щодо: 

 прав дитини та захисту дітей від насильства і експлуатації, 

 ризикованої поведінки дітей, пов’язаної з користуванням інтернетом, та 
способів впоратися із ситуаціями загрози як у реальному, так і у віртуальному 
світі,  

 профілактики насильства у середовищі ровесників.  

Крім того, заклад повинен надати дітям доступ до навчальних матеріалів у сфері 
прав дитини та захисту від загрози насильства і використання, а також пропагувати 
засади безпеки в інтернеті.  

У закладі в доступному для дітей місці повинна також бути розміщена інформація 
та вказівки, що дитина може зробити і куди може звернутися за допомогою в 
складній ситуації. Діти також повинні бути проінформовані про можливості 
отримання допомоги на території закладу та про роботу і принципи 
функціонування телефонів довіри для дітей і молоді. 

 

Положення 6. Заклад здійснює моніторинг та періодично перевіряє відповідність 
проведених заходів до прийнятих принципів захисту дітей.  

Виконання Положення 6 означає, що в закладі розроблений план дій, який містить 
моніторинг ефективності кроків, здійснених з метою забезпечення безпеки дітям.  

Щоб ефективно захищати дітей від кривдження, необхідне впровадження як 
принципів захисту, так і механізмів контролю того, чи ці принципи ефективні. 
Заклад виконує Положення 6, якщо перевіряє записані у Політиці правила дій 
принаймні раз на рік. 
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Нижче подані зразки деяких пунктів процедур, які можна використати для 
розроблення шкільної політики реагування на загрози, пов’язані із 
користуванням електронними медіа. Але необхідно пам’ятати при цьому, що 
процедуру треба адаптувати до специфіки закладу.  

Як встановити 
обставини 
події? 

1. Працівник закладу освіти, який володіє інформацією про 
подію, повинен передати її призначеній відповідальній 
особі та директору. 

2. Відповідальна особа та директор разом із класним 
керівником повинні проаналізувати подію та 
запланувати подальші дії. 

3. До завдань школи також належить встановлення 
обставин події і можливих свідків.  

4. Варто подбати про участь вчителя інформатики у 
процедурі втручання, особливо на етапі фіксування 
доказів та встановлення особи кіберзлочинця. 

Як 
зафіксувати 
докази? 

1. Треба записати дату та час отримання матеріалу, зміст 
повідомлення і, якщо це можливо, дані відправника 
(назва користувача, адреса електронної пошти, номер 
мобільного телефона тощо) або адресу сайту, на якому 
з’явилася шкідлива інформація, профіль тощо. 

2. Збережені докази полегшують подальші дії 
адміністратору сайту чи соціальної мережі і є 
матеріалом, з яким повинні ознайомитись всі залучені 
до справи особи: директор та відповідальна особа, 
батьки та, якщо дійшло до порушення закону, поліція.  

3. На етапі збереження доказів варто скористатися 
допомогою вчителя інформатики.  
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Як записати 
докази? 

Мобільний телефон 

Не видаляти повідомлення. Записувати, робити знімки 
екрану усіх повідомлень: як текстових, так і записаних на 
голосову пошту в пам’яті телефона.  

Комунікатори 

Деякі сервіси дозволяють записувати розмови. Також 
можна скопіювати розмову, вставити у документ Word (або 
інший текстовий редактор), зберегти і роздрукувати.  

Сторінки соціальних мереж, сайти 

Щоб зберегти копію матеріалу, який є на екрані, необхідно 
натиснути одночасно клавіші Ctrl i Print Screen, а потім 
виконати операцію «Вставити» у документі Word. На 
комп’ютері Mac можна зробити те саме, натискаючи 
одночасно кнопки: Command, Shft i 3. Також можна просто 
роздрукувати необхідну сторінку. 

Чат 

Для того, щоб зберегти копію матеріалу, дії мають бути 
такими ж, як у випадку запису доказів із сайтів та 
соціальних мереж.  

Електронна пошта 

Роздрукувати повідомлення або переслати його 
відповідальній особі, яка буде займатися /займається 
встановленням обставин. Збереження всього 
повідомлення, а не тільки тексту, є дуже важливим, бо 
містить інформацію про його походження.  

Що може 
допомогти в 
ідентифікації 
винуватця? 

1. Свідки (наприклад, інші учні, які заходять на сайти, у 
соцмережі) можуть мати інформацію про автора 
повідомлень, також можуть ідентифікувати номер 
мобільного телефона винуватця, якщо він не 
захищений. 

2. Контакт із постачальником інтернет-послуги – він може 
не тільки заблокувати акаунт агресора або усунути 
шкідливу інформацію, але й дати дані кіберзлочинця. 
Але такі дані не можуть надаватися приватним особам. 
Щоб їх отримати, необхідно звернутися до поліції. 

3. Контакт з оператором мобільної мережі у випадку, коли 
номер телефона злочинця прихований – він може 
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здійснити кроки у напрямку встановлення злочинця, 
якщо отримає дані про дату та час розмови. Як варіант: 
встановити злочинця можливо, якщо мати дані про дату 
та час розмови. У цьому випадку оператор також зможе 
надати ці дані тільки на запит поліції.  

Що важливо 
під час 
складання 
документації 
з події? 

1. Відповідальна особа зобов’язана скласти службову 
записку із розмов з винуватцем, потерпілими, їхніми 
батьками та свідками події. Документ повинен містити 
дату та місце розмови, персоналії осіб, які беруть у ній 
участь, та опис встановленого перебігу подій. 

2. Якщо розмова проводилася у присутності свідка 
(наприклад, класного керівника), він повинен підписати 
записку після її складення. 

3. Якщо були зафіксовані докази кіберзлочину, їх теж треба 
внести в документацію (роздруківки, опис і т.п.). 

Як моніторити 
ситуацію? 

1. Після завершення втручання варто моніторити ситуацію 
учня, наприклад, перевіряти, чи не вчиняються стосовно 
до нього подальші насильницькі дії з боку винуватця, чи 
потребує він подальшої підтримки, чи виконує правила 
контракту. 

2. Батьки дитини повинні бути поінформовані про 
проблему та отримати підтримку і допомогу з боку 
школи. У розмові з ними відповідальна особа та/або 
класний керівник представляють кроки, які будуть 
зроблені з метою розв’язання проблеми, забезпечення 
безпеки.  

3. Якщо потрібно, варто запропонувати батькам і дитині 
допомогу спеціаліста (психолога). 
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Для проведення навчання з питань попередження сексуального насильства над 

дітьми Український фонд «Благополуччя дітей» пропонує такі інформаційно-

методичні матеріали: 

 для навчання фахівців: 

o інформаційно-методичний посібник «Сексуальне насильство над 

дітьми: причини, наслідки, профілактика»; 

o відеолекція «Сексуальне насильство над дітьми: форми та ознаки». 

 для навчання батьків: 

o відео-курс «Навчіть дитину захищатися»; 

o брошура «Я можу себе захистити»; 

o листівка «Навчіть дитину правила «Тут мене не торкайся»; 

o сценарій зустрічі «Уважні онлайн, або як запобігати спокушанню дітей 

онлайн»; 

 для навчання дітей: 

o методичний посібник «Навчіть дитину захищатися» (для роботи з 

дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку); 

o книжка для читання дітям «Кіко та рука»; 

o мультфільм «Кіко та рука»; 

o мультфільм «Розкажи дорослому, якому довіряєш»; 

o методичний посібник «Формування навичок безпечної поведінки 

дітей» (для роботи з дітьми підліткового віку); 

o сценарій заняття «Уважні онлайн». 

Усі ці матеріали є доступними для використання на сайті Українського фонду 
«Благополуччя дітей» www.childfund.org.ua. 

Також можна відвідати інформаційний віртуальний ресурсний центр «Дитинство 
без насильства» www.rescentre.org.ua, який містить інформацію, що допоможе 
протидіяти негативним явищам у повсякденному житті. 

 

Пам’ятаймо, що здійснюючи профілактичні заходи, ми не тільки захищаємо 
дітей від насильства та використання, але й полегшуємо дітям викриття таких 
фактів! 

  

http://www.childfund.org.ua/
http://www.rescentre.org.ua/
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Матеріал для перевірки обізнаності в темі сексуального насильства на дітьми 

 

Використовуючи інформацію, подану вище, необхідно оцінити запропоновану 
ситуацію та позначити заходи, яких необхідно вжити.  

 

Історія 1 

Під час занять з інформатики 12-річна учениця увійшла в месенджер і почала 
розмову з незнайомим чоловіком. Чоловік спонукав її до зустрічі з використанням 
камери і заохочував до того, щоб вона показувала інтимні частини тіла. Крім того, 
відправляв їй порнографічні фотографії. Учениця повідомила про це вчителю. 

 

Яких заходів повинна вжити школа, щоб посилити безпеку описаної в історії 
учениці?  

В кожному випадку такого типу якомога швидше заявити про 
інцидент у правоохоронні органи. 

 

Передати справу батькам дитини, які як юридичні опікуни можуть 
звернутися з цим до суду.  

 

Почати співпрацю із батьками учениці у сфері забезпечення їй 
безпеки та збереження доказів.   

 

Організувати учениці підтримку психолога.  

Провести навчання вчителів щодо втручання у виявлених випадках 
порушення безпеки онлайн. 

 

 

Правильні відповіді наведені у Додатку 3.  
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ВИЯВЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА  – РОЗМОВА З ДИТИНОЮ ТА 

СПОСОБИ РЕАГУВАННЯ  
 

Велика група дітей, які зазнали сексуального використання, ніколи його не 
викриває. У багатьох випадках викриття відбувається через багато років.  

Викриття можуть ускладнювати такі бар’єри: 

 складні емоції, якими супроводжується сексуальне використання, наприклад 
сором, страх, почуття провини, безпорадність; 

 обставини, пов’язані з розвитком (невміння дитини пояснити те, що сталося, 
відсутність знань, що поведінка дорослого була сексуальним 
використанням);  

 страх перед реакцією кривдника (кривдники часто залякують дітей, 
звинувачують їх у тому, що дійшло до сексуального використання; бувають 
ситуації, в яких кривдник спокушає/ товаришує з дитиною, що призводить до 
того, що дитина не хоче перервати стосунки/ створити кривднику проблеми); 

 відсутність допомоги в інших, попередніх ситуаціях, важливих для дитини; 

 відсутність інтересу до дитини при видимих симптомах сексуального 
використання, ігнорування спроб викриття ситуації; 

 почуття ізоляції (суспільна ізоляція сім’ї дитини, почуття самотності, 
пов’язане із досвідом сексуального використання, інші проблеми, наявні у 
сім’ї);  

 страх перед оприлюдненням інформації про сексуальне використання. 

Дослідження показують, що чим раніше в житті дитини доходить до сексуального 
використання, тим довший час займає його викриття. Тому так важливо проводити 
профілактичні та освітні заходи на ранньому етапі життя дитини. При цьому варто 
пам’ятати, що навчання має бути пристосоване до віку дитини. 

Викриття сексуального насильства для постраждалої дитини дуже складне і 
пов’язане із переживанням багатьох неприємних емоцій. На готовність дитини, яка 
зазнала сексуального насильства, розповісти про цей досвід, можуть впливати такі 
чинники:  

 звернення уваги на ситуацію дитини – «Хтось помітив і запитав, що 
відбувається». Дитина подає сигнали, що її ситуація складна і потребує 
допомоги. Наприклад, шляхом зміни поведінки, ставлення. Вона хоче, щоб 
хтось помітив, що відбувається щось погане, і запитав її про це. Зацікавленість 
з боку дорослого ситуацією дитини, відзначення змін у поведінці, травм та 
розмова на цю тему може мотивувати дитину розказати про сексуальне 
насильство. Заохотити дитину до зізнань може сам факт того, що хтось 
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зацікавився її переживаннями, готовий розмовляти про ситуацію/проблему і 
слухати дитину; 

 здобуття дитиною знань і навичок – «Мені стало зрозуміло, що це 
ненормально». Дитина раніше не усвідомлювала, що те, чого вона зазнала, 
є сексуальним насильством. В її розумінні це була «нормальна» поведінка, 
яка, наприклад, регулярно практикувалася з іншими. Маючи можливість 
поговорити з ровесниками про їхній досвід, пізнання певних речей, 
пов’язаних із дозріванням, сексуальністю людини, функціонуванням сім’ї, 
інтимними стосунками, дитина усвідомлює, що є нормальним. З часом – 
завдяки здобутим знанням – дитина починає розуміти, що те, що з нею 
сталося, це сексуальне насильство; 

 емоційна криза – «Я більше не можу цього терпіти». Емоції, які 
супроводжують дитину від моменту, коли вона почала зазнавати 
сексуального насильства, були настільки сильні, що дитина відчула, що сама 
не впорається з проблемою, і вирішила розповісти про ситуацію. Сексуальне 
насильство пов’язане з тим, що дитина несе великі психологічні втрати, вона 
відчуває, що перебуває на межі власних можливостей впоратися з 
проблемою; 

 зміна поведінки кривдника – «Мені здавалося, я переживу, але це 
ставалося все частіше і частіше». Сексуальне насильство, якого зазнає 
дитина, посилюється, стає частішим, змінюється форма насильства, 
збільшується тиск з боку кривдника, в результаті чого дитина вирішує 
викрити досвід сексуального використання; 

 захист інших – «Мені необхідно було захистити своїх близьких». Дитина, 
яка зазнає сексуального насильства, наважується викрити це тільки тоді, коли 
бачить, що хтось важливий для неї (наприклад, брат чи сестра, ровесник) 
опинився під реальною загрозою сексуального насильства з боку кривдника. 

 

Викриття сексуального насильства дуже складне, спричиняє стрес, і тому діти 
можуть у цій ситуації використовувати різні стратегії. У такий момент дитина 
найсильніше відчуває потребу в підтримці людини, з якою ділиться інформацією. 
Їй необхідна впевненість, що вона правильно зробила, розповівши про те, що з нею 
сталося. 
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Яким чином дитина може викрити сексуальне насильство? 

 

Безпосереднє 
викриття 

Коли мета дитини – розказати комусь про насильство.  

Опосередковане 
викриття 

Коли дитина висловлюється неоднозначно, подає сигнали, 
мета яких повідомити дорослим про факт використання. 
Наприклад, дитина каже: «Я не хочу залишатися на ніч у 
дідуся з бабусею. Дідусь будить мене вночі, через нього я не 
можу заснути до ранку».  

Часткове 
викриття 

Буває, що дитина не видає одразу всю інформацію на тему 
насильства. Вона може представити пом’якшену версію 
подій, вказувати інших постраждалих дітей (наприклад, 
сестер, подруг за одночасного приховування власного 
досвіду), применшувати свою кривду. Причиною такої 
поведінки може бути страх, хвилювання, сором, бажання 
захистити сім’ю, а також неправильне ведення розмови 
дорослою людиною. 

Спровоковане 
викриття 

Викриття у відповідь на чиєсь безпосереднє запитання, яке 
найчастіше виникає у зв’язку з викриттям насильства 
стосовно до іншого члена сім’ї чи особи з оточення дитини. 
Або дитина отримала інформацію, яка стосується проблеми 
насильства (наприклад, фільм, телепрограма). Дитина не 
мала наміру викривати використання і, ймовірно, не 
викрила б, якби її не запитали про такий досвід прямо, якби 
вона не мала безпосереднього контакту з відомостями, що 
стосуються проблеми насильства.  

Випадкове 
викриття 

Це тип викриття ненавмисного, випадкового, сторонніми 
людьми, наприклад, був знайдений лист кривдника до 
дитини, фотографії, які кривдник робив дитині. До викриття 
ніколи б не дійшло, якби не збіг обставин.  

Невербальне 
викриття 

Викриття, здійснене не у формі розмови, а, наприклад, 
через малюнок, лист. Мета – викриття факту насильства. 

Викриття 
поведінкою 

Дитина, яка зазнала насильства, може практикувати 
ризиковану поведінку (в тому числі таку, яка стосується і 
сексуальної сфери), поводитись агресивно або 
аутоагресивно. Змінюється її ритм життя, звички, може 
погіршитися настрій, знизитися самооцінка і т.п. Дитина 
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своєю поведінкою демонструє, що у неї є проблема, з якою 
вона не може впоратися. 

Викриття за 
допомоги інших 

Відбувається, наприклад, тоді, коли дитина розповідає про 
використання ровеснику, який підтримує ідею розповісти 
про все дорослим. 

 

 

Як поводитися, коли дитина викриє сексуальне насильство? 

Спокій Якщо дитина розкаже про насильство фахівцеві, йому необхідно 
зберігати спокій. Не панікувати, не показувати, що ця інформація 
його схвилювала. Необхідно опанувати свої емоції, щоб не 
злякати дитину і не викликати в неї почуття провини або сорому. 

Об’єктивізм Предметний і об’єктивний підхід. Важливо заохотити дитину, 
щоб вона відкрилась. Повторити дитині те, що вона розказала, зі 
словами: «Чи все правильно я зрозумів (зрозуміла)? Можна 
також додати: «Розкажи мені про це більше» або «А що було 
потім?» Необхідно уникати запитань, які наштовхують на 
відповідь, що щось сталося, наприклад: «Чи дідусь торкався тебе 
між ногами?» Важливо також не змушувати дитину говорити. Під 
впливом тиску дитина може злякатися і замовкнути, або 
відмовитися від того, що сказала раніше. Якщо дитина не може 
відповісти на запитання, не потрібно допитуватись. Дитині 
необхідно сказати, що вона не мусить відповідати, якщо не хоче. 

Діти іноді мають суперечливі почуття до кривдника, тому не 
варто говорити про нього погано, не слід критикувати чи 
обурюватися. Однак варто сказати, що ніхто, навіть близька 
людина, не має права так поводитися.  

Опіка Поведінка фахівця має бути максимально теплою і 
підтримувальною. Необхідно продемонструвати дитині турботу 
і належним чином оцінити те, що вона відкрилась. Фрази на 
зразок «Чому ти раніше не прийшла і не розказала про це?»» в 
цій ситуації не допоможуть. Краще сказати: «Мені прикро, що ти 
так довго був/була сам/сама». Варто уникати запитань, які 
починаються зі слова «чому». Як правило, вони викликають 
почуття провини. Варто звернути увагу на поведінку та почуття 
дитини і слідувати за ними, реагувати адекватно і проявляти 
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Після викриття насильства варто поговорити з дитиною про допомогу, яку вона 
отримає. Дитині необхідно обов’язково розказати, що відбуватиметься далі. Не 
потрібно обіцяти, що те, про що вона розказала, буде збережено в секреті, навіть 
якщо дитина просить про це. Якщо так відбувається, варто запитати, чого ж саме 
дитина боїться.  

Необхідно запевнити, що буде зроблено все, аби вона була у безпеці і отримала 
допомогу. Дитина має бути переконана, що її не залишать наодинці з цією 
проблемою, вона отримає допомогу якомога швидше. Необхідно повідомити 
дитині, кого ще залучатимуть до цієї справи. Окрім того, вона має знати, яких 
заходів буде вжито, і отримати відповіді на свої запитання, побоювання. Якщо 
дитина старша, їй можна сказати, що про ситуацію буде повідомлено у поліцію. 

Після розмови з дитиною необхідно занотувати перебіг розмови – записати 
найважливішу інформацію, визначення, які вживала дитина, а також описи її 
поведінки та емоційний стан в процесі розмови. Такі нотатки можуть бути 
доказами у справі. Про справу варто повідомити керівника закладу, а також 
відповідального за попередження насильства в закладі, якщо такого призначено. 

Наступним кроком після викриття дитиною сексуального насильства має бути 
передача цієї інформації її батькам або іншим законним представникам. Спосіб 
проведення розмови з батьками залежатиме, звичайно, від того, що розказала 
дитина, які були обставини справи, яку роль відігравали батьки у цій події, хто є 
винуватцем сексуального насильства. До розмови з батьками слід підготуватися: 
наприклад, додати інформацію про установи поблизу місця їх проживання, які 
допомагають дитині та батькам у складних ситуаціях. 

емпатію. Можна сказати, наприклад: «Я бачу, що ти 
знічена/знічений, що тобі складно, це природно в такій ситуації». 

Довіра Важливо підтримати дитину, дати їй відчути, що їй вірять. Діти 
вкрай рідко брешуть про насильство.  

От кілька фраз, які краще сказати дитині: 

 Ти правильно зробив, що розказав мені про це. 

 Це не твоя провина. Ти не зробила нічого поганого. 

Слід пам‘ятати, що малі діти часто оминають такі деталі, як-то 
числа, дні, час, частота і т.п. Це не означає, що вони говорять 
неправду. Якщо їх багаторазово розпитувати про деталі, вони 
врешті можуть заперечити використання. Тому якщо дитина 
розповідає про насильство, варто слухати, не наполягаючи на 
конкретних відповідях. 
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Коли кривдником не є хтось із батьків/опікунів дитини  

Інформування батьків про те, що їхня дитина постраждала від сексуального 
насильства зазвичай зумовлює у них сильні емоційні реакції. Краще, щоб вони 
проявилися тільки у розмові з фахівцем, а не у присутності дитини. Батьки дітей, які 
зазнали сексуального насильства, потребують часу, щоб усвідомити, що власне 
сталося, і впоратися з почуттям провини, пов’язаним із тим, що недостатньо 
захищали свою дитину. Іноді батьки починають звинувачувати один одного, що не 
помітили нічого тривожного за своєю дитиною. 

Тож їм варто сказати, що краще зосередитися передусім на тому, щоб допомогти 
дитині. Може з’явитися необхідність направити батьків до спеціаліста, наприклад 
психолога або юриста.  

Важливо спонукати батьків до підтримки дитини та віри їй. Дитина в цей момент як 
ніколи потребує запевнення, що вона вчинила правильно, розповівши про те, що з 
нею сталося. Варто зробити серйозний акцент на тому, щоб батьки підкреслювали 
у розмові з дитиною, що те, що сталося, не було її провиною, і дитина жодним 
чином не спровокувала насильство і не заслужила його. Уся відповідальність за 
сексуальне насильство лежить на кривдникові. Добре, якби батьки не випитували 
дитину про сексуальне використання і не коментували при ній перебіг справи, 
натомість демонстрували відкритість і запевняли дитину, що вона завжди може з 
ними поговорити про все, що для неї важливо.  

Зустріч з батьками повинна закінчитись визначенням подальших дій, які стосуються 
факту сексуального використання. Необхідно буде подати заяву в поліцію та службу 
у справах дітей про підозру у скоєнні злочину.  

Варто дати батькам адресу, телефон установи, яка може надати психологічну 
допомогу дитині та сім’ї.  

 

Коли кривдником є один із батьків/опікунів дитини   

Той з батьків, хто довідується, що його дитина зазнала сексуального насильства з 
боку партнера, чоловіка/дружини, змушений зіткнутися з багатьма проблемами. 
Він повинен прийняти факт не тільки насильства, але також руйнування попередніх 
стосунків з близькою людиною. Багато батьків опиняються перед загрозою розпаду 
родини, арешту партнера. Це надзвичайно важкий момент у житті кожного 
батька/матері без огляду на ступінь свідомого сприяння ситуації насильства над 
дитиною. Без сумніву, батько/мати потребує часу, щоб пристосуватися до нової 
ситуації. Найчастішими реакціями матері/батька є: 

 недовіра та раціоналізація – мама/батько не вірить у те, що сказала дитина, 
намагається виправдовувати кривдника, може приписувати погані наміри 
особі, яка проводить втручання; 
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 гнів, злість та відсторонення від дитини – мама/батько може вважати, що 
дитина якимось чином спровокувала сексуальне насильство або 
погоджувалась на нього; 

 амбівалентність – мама/батько хоче підтримати як дитину, так і кривдника; 

 хвилювання про фінансове забезпечення – мати/батько хвилюється про 
фінансове забезпечення, про те, що, захищаючи дитину, позбавить сім’ю 
засобів для життя.  

Такі реакції матері/батька можуть викликати у фахівця неприйняття, відразу, злість, 
збентеження і безпорадність у проведенні подальших дій. Але слід пам’ятати, що 
основна мета зустрічі з батьком/матір’ю – допомогти скривдженій дитині.  

Для фахівця важливо не оцінювати, не критикувати, не викликати почуття провини 
і не ображатися на матір/батька, оскільки він повинен заохотити її/його до 
співпраці і захисту дитини.  

Якщо є шанс на початок такої співпраці, слід поінформувати мати/батька, якими 
будуть подальші процедури справи: психологічна та соціальна допомога для 
дитини і сім’ї, подання заяви матір’ю/батьком у поліцію і можлива медична 
допомога для дитини.  

Якщо мама/тато відмовляється співпрацювати і фахівець впевнений, що 
мати/батько не захищатиме дитину, не залишається нічого іншого, як повідомити 
їй/йому, що в поліцію буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину.  

 

Юридичний обов’язок повідомлення про підозру у скоєнні злочину 

Іноді фахівець не впевнений, що дитина зазнала сексуального насильства. Може 
побоюватися реакції ймовірного кривдника, не хоче нікого хибно звинувачувати. 
Вважає, що своїми підозрами скривдить дитину. Припинення дій – це шкідлива 
стратегія як для дитини, так і для фахівця.  

Не слід залишатися наодинці зі своїми підозрами. Якщо спеціаліст не заявить про 
сексуальне використання, його винуватець залишиться безкарним і зможе 
кривдити інших дітей. А фахівець може відчути правові наслідки. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», навчальні заклади й установи системи освіти мають повідомити не 
пізніше однієї доби службу у справах дітей, уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції України у разі виявлення фактів домашнього насильства 
стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень. 

Кримінальний кодекс України передбачає покарання за неповідомлення 
компетентним органам про тяжкі та особливо тяжкі злочини (стаття 396 
«Приховування злочину»). До таких злочинів відносять, наприклад, зґвалтування 
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дитини, сексуальне насильство, розбещення малолітньої особи, створення дитячої 
порнографії. 

 

Якщо є підозра, що дитина зазнала будь-якої форми сексуального насильства, 
треба почати діяти! 

  



51 
 

Матеріал для перевірки обізнаності в темі сексуального насильства над дітьми 

Нижче наведено дві історії, які необхідно проаналізувати і дати відповіді на 
запитання в кінці кожної історії.  

 

Історія 1. Марія 

8-річна Марія живе з мамою і дідусем. Півроку тому мама дівчинки почала 
працювати на автозаправці, а це означає, що вона працює також ночами. Марія 
погано відреагувала на зміну, раніше мама взагалі не працювала. Найбільше 
проблем з’являється, коли мама йде на нічну зміну. Спочатку дівчинка казала мамі, 
що не хоче залишатися сама з дідусем, говорила, що не любить бути з ним сама і 
що вечорами їй недобре. Мама намагалася пояснювати дівчинці, що згодом вона 
звикне до нової ситуації, але останнім часом помітила, що донька постійно 
знервована, допитується, о котрій мама повернеться додому (навіть, якщо та 
виходить до магазину) і чи точно не залишить її саму.  

Врешті Марія наважилась розказати мамі, що дідусь підглядає за нею, коли вона 
миється, та торкається її інтимних місць. Мама Марії пригрозила чоловікові, що 
якщо ситуація повториться, то вона заявить у поліцію. Кілька тижнів вона 
працювала тільки вдень, але потім повернулася і до роботи вночі, більше не 
розмовляючи з дочкою на тему насильства, яке фактично припинилося. 

Незважаючи на це, дівчинка і далі боїться залишатися з дідусем, коли мама йде на 
роботу, зачиняється у своїй кімнаті і напружено чекає повернення мами. Це, своєю 
чергою, сильно впливає на її навчання в школі, вона засинає на уроках, має 
проблеми з тим, щоб зосередитись на заняттях, на що вчителі реагують 
коментарями перед усім класом, записують їй зауваження у щоденник та ставлять 
погані оцінки. Це призводить до того, що дівчинка і в школі не почувається у 
безпеці, тому часто прогулює уроки. Класний керівник, занепокоєний поведінкою 
дівчинки, просить шкільного психолога поговорити з ученицею. Педагог 
намагається встановити контакт з дівчинкою та завоювати її довіру, з’ясувати 
ситуацію. Він намагається дізнатися, що стало причиною небажання ходити до 
школи та страху перед нею, запитує також про стосунки з ровесниками, вчителями. 
Щоб дізнатися більше про дитину, ставить запитання, які стосуються сім’ї і того, 
якими є її взаємини у родині. Дівчинка неохоче говорить про це, згадує, що хотіла 
б, аби мама не працювала ночами і була вдома. На запитання, з ким дівчинка 
залишається, коли мама працює, дитина замовкає, а через кілька секунд 
повертається до теми школи, втоми і прогулів. Тільки після кількох зустрічей 
педагог дізнається від Марії, що вона не любить залишатися сама з дідусем, і що 
якщо мама йде на нічну зміну, то вона не спить, чекаючи її повернення. Розповідає, 
що зачиняє кімнату на ключ, бо не хоче, щоб дідусь приходив. Коли педагог прямо 
питає, чи дідусь робить щось таке, чого вона не хоче, то зізнається, що так і вона 
дуже боїться, що дідусь знову почне її домагатися.  
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1. Який чинник призвів до викриття дитиною сексуального насильства? 

бажання захистити інших  

ситуація дитини була помічена  

здобуття дитиною знань і навичок  

2. З якого типу викриттями маємо справу у представленій ситуації?  

опосередковане викриття  

спровоковане викриття  

невербальне викриття  

безпосереднє викриття  

 

 

Історія 2. Аня 

12-річна Аня часто говорить, що вона єдина дитина в сім’ї, тому що зі старшими 
братами і сестрами її розділяє понад 10 років різниці у віці. Нещодавно до них 
додому переїхала найстарша сестра Ані, 25-річна Катя, з чоловіком та 3-річною 
дочкою. У сім’ї сестри фінансові проблеми: чоловік безробітний, а вона працює на 
півставки в магазині.  

Дівчинка дуже раділа, що зможе багато часу проводити з племінницею, але досить 
швидко почала почуватися у своєму домі некомфортно і невпевнено. За відсутності 
інших домашніх чоловік сестри приходив у кімнату Ані і вульгарно коментував її 
зовнішність, робив їй пропозиції сексуального характеру. Коли дівчина соромилась 
та нітилась, реагував сміхом, казав, що це тільки жарти і щоб вона так не 
хвилювалась.  

Аня не хотіла нікому казати про поведінку зятя. Вона була невпевнена: чи не 
перебільшує і чи не надто серйозно сприймає поведінку чоловіка сестри. Дівчина 
сподівалася, що якщо не реагуватиме, то йому набридне це коментування. Але 
цього не сталося. Чоловік почав поводитися все сміливіше стосовно до неї, кілька 
разів силою затримав її, почав торкатися інтимних частин тіла і сказав, що 
відпустить її, якщо вона дасть йому фотографії, де вона зображена голою. Він 
пригрозив дівчинці, що якщо вона не зробить того, про що він її просить, то він за 
себе не відповідає. Налякана й засоромлена Аня вирішила відверто поговорити зі 
своєю подругою, розказала їй, що познайомилась в інтернеті з чоловіком, який 
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хоче від неї фотографії оголеного тіла і погрожує їй, що якщо вона йому їх не дасть, 
то він її зґвалтує. Подруга порадила Ані поговорити з батьками.  

Дівчинка не хоче говорити батькам про поведінку зятя. Боїться, що батьки їй не 
повірять або що скажуть сестрі переїхати з дому, а сестрі нема куди йти. Аня також 
боїться, що сестра розізлиться на неї або що її шлюб буде зруйнований. Вона 
вирішує уникати чоловіка, але він завжди знаходить спосіб наблизитися до неї та 
погрожувати. Врешті Аня дає йому свої фото, які чоловік використовує для 
подальшого шантажу. Дівчинка намагається приховувати від близьких, що з нею 
відбувається. Коли сором, почуття загрози та тривога стають нестерпними, Аня 
знову звертається по допомогу до подруги. Дівчина розповідає подружці, якою 
насправді є ситуація, категорично відмовляється говорити з батьками чи сестрою і 
все частіше каже про те, що єдиний вихід – втеча з дому.  

Подруга Ані бере справу в свої руки: домовляється про розмову із соціальним 
педагогом і розповідає все, що знає про справу Ані – розказує про сексуальне 
насильство і шантаж з боку зятя, сором і тривогу, про долю сім’ї сестри Ані та про 
плани втечі дівчинки з дому.  

 

1. Який чинник призвів до викриття дитиною сексуального 
насильства? 

Здобуття дитиною знань  

Ситуація дитини була помічена  

Емоційна криза  

2. З якими типами викриття маємо справу в представленій 
ситуації? 

Спровоковане викриття  

Викриття з чиєюсь допомогою  

Часткове викриття  

Невербальне викриття  

 

Відповіді на запитання подані у Додатку 4.  
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СКЛАДНОЩІ НА ПОЧАТКУ ВТРУЧАННЯ 

 

В ситуації, коли дитина довірить фахівцю інформацію про те, що зазнала 
сексуального використання, він зобов’язаний почати діяти, щоб захистити її. 
Звичайно, перед початком таких кроків у фахівця можуть з’явитися різні 
побоювання і сумніви. Якщо уважно придивитися до цих труднощів, то це може 
допомогти зрозуміти власні реакції та подолати бар’єри, які з цим пов’язані.  

 

Побоювання Що допоможе? 

Які стосуються 
власної 
компетенції 

«Чи правильно я оцінюю 
ситуацію, чи не 
перебільшую з власною 
інтерпретацією» 

Консультація зі спеціалістами у 
своєму закладі/організації або зі 
спеціалістами, які працюють в 
інших закладах, що задіяні у 
вирішенні проблеми 
сексуального насильства. 

«Чи я правильно розумію, 
інтерпретую положення 
закону» 

Консультація з юристом. 
Наприклад, можна 
зателефонувати до регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 0-
800-213-103. 

«Боюсь зробити 
помилку» 

Консультація з більш 
досвідченими спеціалістами 
закладу або зі спеціалістами, які 
працюють в інших закладах11, що 
задіяні у вирішенні проблеми 
сексуального насильства. 

«Не знаю, як реагувати 
на інформацію про 
сексуальне 
використання» 

Консультація з більш 
досвідченими спеціалістами 
закладу/установи, консультація зі 
спеціалістами, які працюють в 
інших установах, що задіяні у 

                                                           
11 Перелік організацій, до яких можна звернутися по допомогу, можна знайти на сайті 
віртуального ресурсного центру «Дитинство без насильства» https://rescentre.org.ua/kudy-
zvernutysia-po-dopomohu  

https://rescentre.org.ua/kudy-zvernutysia-po-dopomohu
https://rescentre.org.ua/kudy-zvernutysia-po-dopomohu
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Побоювання Що допоможе? 

вирішенні проблеми 
сексуального насильства. 

«Не знаю, які дії є 
сексуальним 
насильством» 

Ознайомлення з інформацією на 
тему форм сексуального 
насильства. 

Які стосуються 
власного 
почуття 
безпеки/ 
комфорту  

«Побоююсь реакції/ 
помсти винуватця 
сексуального 
насильства» 

Особа, яка ініціює втручання, діє 
від імені закладу, мета якого – 
захист дитини. 

Підтримка співробітників/ 
керівництва. 

«Не маю часу для 
проведення втручання» 

Усвідомлення юридичного 
обов’язку діяти в ситуації загрози 
безпеці дитини. 

Залучення до процесу втручання 
співробітників та керівника. 

«Мені складно почати 
втручання чи навіть 
прийняти те, що дитина 
зазнала сексуального 
насильства» 

Усвідомлення юридичного 
обов’язку діяти в ситуації загрози 
безпеці дитини. 

«Не маю бажання брати 
участь у юридичних 
процедурах 
(опитуванні/судовому 
процесі)» 

Усвідомлення своєї ролі/ 
завдань/ дій/ юридичного 
обов’язку. 

Усвідомлення, того, що Ви 
представляєте заклад, а не 
виступаєте як приватна особа. 

«Боюся втратити свою 
позицію/ симпатію інших 
(родини дитини, 
кривдника, 
співробітників і т.п.)» 

Усвідомлення наслідків, які 
випливають з бездіяльності: 

- для дитини (наражання на 
подальше кривдження, 
відсутність допомоги); 

- для кривдника (дозвіл на 
подальше кривдження дітей); 
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Побоювання Що допоможе? 

- для себе (юридичні наслідки, які 
витікають з ігнорування обов’язку 
повідомити поліцію про підозру у 
скоєнні серйозних злочинів). 

«Хочу уникнути 
залучення в складну 
ситуацію» 

Усвідомлення наслідків, які несе 
бездіяльність (для дитини, для 
кривдника, для себе). 

Усвідомлення юридичного 
обов’язку діяти у ситуації загрози 
безпеці дитини. 

Розмова з іншими спеціалістами.  

«Боюся, що батьки 
звинуватять мене за 
втручання (звинувачення 
у занадто пізній реакції, у 
наклепі, поданні 
неправдивих заяв), 
поскаржаться 
директору» 

Постійне актуальне інформування 
керівника про дії, які 
проводяться; проведення дій у 
межах чинних процедур.  

Усвідомлення, що, отримуючи 
інформацію, ми заявляємо про 
підозру у скоєнні злочину (для 
чого достатньо достовірного 
повідомлення, а не впевненості у 
скоєнні злочину), а відповідно 
підготовлені установи 
розглядають, чи дійсно він був 
скоєний. Юридичні наслідки 
можливі лише у випадку, коли 
особа усвідомлює, що заява, яку 
вона подає, неправдива, і робить 
це навмисно (наприклад, з метою 
зашкодити людині, звинуваченій 
у скоєнні злочину). 

Які стосуються 
переконань  

«Не вірю у слова дитини, 
бо діти обманюють» 

Знання того, що діти, які 
постраждали від сексуального 
насильства, значно частіше 
обманюють, стверджуючи, що з 
ними нічого не сталося, ніж 
неправдиво обвинувачують 
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когось у сексуальному 
використанні. 

Усвідомлення, що твоя роль – 
повідомлення у відповідні органи 
про підозру у скоєнні злочину, 
ініціювання втручання, надання 
або забезпечення підтримки 
дитині. 

«Хочу захистити 
кривдника» 

Усвідомлення виконуваної ролі/ 
завдань/ юридичного обов’язку 
діяти в інтересах захисту дитини. 

Усвідомлення наслідків, з якими 
стикнуться особи, які не чинять 
належних дій, коли дізналися про 
скоєння тяжкого злочину. 

«Думаю, що дитина 
спровокувала кривдника» 

Усвідомлення, що дитина ніколи 
не відповідальна за те, що 
постраждала від сексуального 
насильства. Відповідно до 
законодавства України, кривдник 
несе повну відповідальність 
незалежно від того, 
погоджувалася дитина на 
сексуальний контакт чи ні. 

«Не вірю в ефективність 
судової системи та 
ефективність 
проведення втручання» 

Консультація з юристом. 
Наприклад, за телефоном 
регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги 0-800-213-103. 

«Не вірю, що могло дійти 
до сексуального 
насильства над дитиною 
в конкретному закладі, в 
оточенні» 

Знання того, що діти, які 
постраждали від сексуального 
насильства, значно частіше 
обманюють, стверджуючи, що з 
ними нічого не сталося, ніж 
неправдиво обвинувачують 
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Побоювання Що допоможе? 

когось у сексуальному 
використанні. 

Усвідомлення, що твоя роль – 
повідомлення у відповідні органи 
про підозру у скоєнні злочину, 
ініціювання втручання, надання 
або забезпечення підтримки 
дитині. 

«Думаю, що надання 
розголосу цій справі 
негативно вплине на 
імідж закладу» 

Відсутність відповідних дій в 
ситуації отримання інформації 
про сексуальне насильство 
дитини веде до «втрати доброго 
імені» та юридичних наслідків. 

«Вважаю, що дитина 
перебільшує і надто 
необачно оцінює 
ситуацію» 

Консультація з більш 
досвідченими співробітниками, 
анонімна консультація за 
телефоном «гарячої» лінії з 
протидії домашньому насильству, 
торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації 0 800 500 335.  

«Це не моя 
відповідальність, щоб 
реагувати у такій справі. 
Хтось інший має 
втрутитися»  

Усвідомлення, що КОЖНА 
людина, яка працює у закладі, 
відповідальна за проведення 
відповідних дій. 

Щодо наслідків 
для дитини  

«Не хочу скривдити 
дитину/ сім’ю» 

Не втручаючись, ми шкодимо 
дитині, наражаємо її та інших 
дітей на сексуальне насильство. 

«Боюся нашкодити 
дитині» 

Моніторинг ситуації дитини та 
реагування, адекватне до ситуації 
дитини після заяви про підозру 
насильства. 

«Дитина не хоче 
втручання/ очікує 
конфіденційності» 

Усвідомлення юридичного 
обов’язку застосувати дії в 
ситуації загрози безпеці дитини. 
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Усвідомлення, що дитина боїться 
дій через відсутність знань про те, 
які це матиме наслідки.   

Щодо реакції 
інших людей/ 
закладів 
(співробітників, 
дорослих, 
дітей) 

«Дитина відмовляється 
від того, що повідомила 
мені раніше» 

Усвідомлення можливих способів 
реакції дитини у процесі викриття 
сексуального насильства. 

«Дитина мовчить, 
незважаючи на 
попередню інформацію 
на цю тему» 

Усвідомлення можливих способів 
реакції дитини у процесі викриття 
сексуального насильства. 

«Батьки не хочуть 
співпрацювати / 
применшують 
небезпеку/ заперечують» 

Усвідомлення, що не потрібна 
згода батьків на проведення 
втручання у випадку сексуального 
насильства; можливість 
використання правових 
інструментів для забезпечення 
безпеки дитині. 

«Немає реакції 
(легковажне ставлення) 
з боку інших установ» 

Консультація з уповноваженим у 
справах дітей; зокрема, письмова 
форма контакту. 

«Боюся щодо втрати 
репутації закладу» 

Усвідомлення того, що школа – 
це заклад, який має юридичний 
обов’язок реагувати у ситуації 
загрози безпеці дитини, та що 
відсутність реакції на сексуальне 
насильство призводить до втрати 
«доброго імені». 

«Немає підтримки 
керівництва (директор 
не вірить, не хоче 
втручатися)» 

Пошук підтримки колег – 
зазвичай колективно легше 
втілити різні зміни (наприклад, 
коли керівник пасивний, не 
ініціює змін, не мотивує 
працівників). 

Щодо початку 
процедури та 

«Не знаю, як подати 
заяву, які кроки варто 

Консультація з юристом  за 
телефоном регіонального центру 
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пов’язаних з 
цим труднощів 

зробити в ситуації 
отримання інформації 
про сексуальне 
використання, не знаю 
процедур юридичного та 
неюридичного 
втручання» 

з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 0-800-213-
103. 

Ознайомлення з чинними 
процедурами, консультація з 
керівником та колегами. 

«Не маю інформації про 
те, хто відповідальний 
за проведення юридичних 
дій» 

Ознайомлення з процедурами, 
консультація з керівником та 
колегами; усвідомлення, що 
КОЖНА людина, яка працює в 
закладі, відповідальна за 
проведення відповідних дій. 

«Маю переконання, що 
інша установа повинна 
зайнятися втручанням» 

Інформування, що кілька установ 
можуть займатися однією 
справою (міждисциплінарна 
співпраця) і це не звільняє заклад 
від обов’язку реагувати. 

Щодо початку 
кримінальних 
процедур 

«Куди подати заяву?» Заяву про підозру у скоєнні 
злочину сексуального насильства 
над дитиною треба подати у 
поліцію та до служби у справах 
дітей. 

«Хто може це зробити?» Це повинна зробити особа, 
уповноважена представляти цей 
заклад (директор). З огляду на те, 
що зазвичай він не володіє 
детальною інформацією на тему 
події, варто вказати у заяві особу, 
яка отримала інформацію про 
підозру у сексуальному 
насильстві. 

«Коли подати заяву?» Подаючи заяву про підозру у 
скоєнні злочину, достатньо мати 
так зване достовірне 
повідомлення, що злочин був 
скоєний. Це означає, що 
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Побоювання Що допоможе? 

необов’язкова впевненість у 
тому, що сексуальне насильство 
відбулося, достатньо лише 
обґрунтованої підозри, що 
дійшло до сексуального 
насильства. Людина, яка 
повідомляє про підозру, не 
зобов’язана досліджувати 
відповідність отриманої 
інформації тому, що було 
насправді. Цим займаються 
спеціальні установи.  

Людина, яка володіє достовірною 
інформацією про спробу чи 
скоєння важкого злочину 
стосовно до дитини, повинна 
рахуватися з юридичними 
наслідками, якщо не втрутиться 
належним чином і не повідомить 
поліцію чи прокуратуру. 

«Чи інформувати 
батьків?» 

Подання заяви про сексуальне 
насильство не вимагає згоди 
батьків чи осіб, які їх замінюють, 
постраждалої дитини. Установи 
також не зобов’язані інформувати 
батьків про вчинені дії, хоча 
порядок розгляду справи 
залежить від конкретних 
обставин. Якщо ситуація 
дозволяє, варто поінформувати 
батьків/осіб, які їх замінюють, про 
ситуацію та заплановане 
втручання. 

«Чого очікувати від 
правоохоронних 
органів?» 

Завдання правоохоронних 
органів – зібрати докази та 
з’ясувати, чи дійшло до скоєння 
злочину. Правоохоронні органи 
зобов’язані повідомити 
заклад/особу, яка подає заяву 
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Побоювання Що допоможе? 

про скоєння злочину, про 
відкриття кримінального 
провадження, відмову відкриття 
такого провадження або його 
закриття.  
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА СПІВПРАЦЯ 

 

Дитина, яка зазнала сексуального використання, вимагає підтримки у різних 
сферах життя, щоб повернутися до рівноваги і повернути собі почуття безпеки. 
Дуже важливо від моменту викриття мінімізувати стрес у дитини. 
Міждисциплінарна співпраця між спеціалістами різних галузей, залучених до 
допомоги дитині та її родині, може запобігти появі негативних наслідків викриття 
сексуального використання та забезпечити дитині підтримку. Ефективна допомога 
вимагає співпраці співробітника закладу (педагога, психолога), лікаря, поліції та 
інших спеціалістів, які залучені до допомоги сім’ї. 

Щоб підвищити ефективність допомоги для дитини та її сім’ї, варто поєднати 
компетенції всіх спеціалістів, які залучені до процесу підтримки родини. Завдяки 
міждисциплінарній співпраці є більше шансів комплексно оцінити ситуацію дитини 
та її сім’ї, відреагувати адекватно до потреб, а також спільно вжити відповідних 
заходів шляхом створення плану допомоги, в якому будуть визначені конкретні дії 
різних спеціалістів, залучених до допомоги сім’ї. Планування, координування та 
систематизація дій дозволяє уникнути збільшення їх кількості чи виключення. 
Додатково міждисциплінарна співпраця не змушує людей, залучених до допомоги 
сім’ї, ухвалювати індивідуальні рішення, зазвичай вони обговорюються спільно, 
таким чином краще документуються та обдумуються. 

Завдяки міждисциплінарній співпраці є можливість: 

 комплексної оцінки ситуації дитини та її сім’ї, 

 втручання, адекватного до ситуації, 

 планування та впровадження спільних дій, націлених на допомогу. 

 

Фахівець Дії 

Працівник закладу 
освіти 

 інформування директора закладу про викриття 
дитиною факту того, що вона зазнала сексуального 
використання; 
повідомлення у поліцію про підозру у скоєнні 
злочину; 

 надання інформації батькові/матері/опікунові про 
можливості допомоги дитині та сім’ї, зокрема 
психологічної, юридичної, педагогічної допомоги, 
підтримки родині; 

 направлення батьків з дитиною у психологічно-
педагогічну консультацію, заохочення їх до 
забезпечення дитині психологічної допомоги; 
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Фахівець Дії 

 моніторинг ситуації дитини та спостереження за 
можливими змінами у її поведінці; 

 підтримка дитини, мотивування до використання 
спеціальної допомоги, наприклад до зустрічей із 
психологом.  

Психолог у закладі, 
який надає 
психологічну 
допомогу дитині та 
сім’ї   

 діагностика дитини (зокрема психічного та 
емоційного стану дитини, труднощів у її 
функціонуванні, прогресу в навчанні, шкільних 
проблем); 

 діагностика сімейної системи дитини (зокрема 
сімейних стосунків та емоційних зв’язків з батьками/ 
опікунами; способів здійснення батьками основної 
опіки над дитиною, здатності захищати дитину від 
небезпеки); 

 діагностика ресурсів середовища – підтримка від 
ближчих і дальших родичів, доступ до закладів, які 
надають допомогу (наприклад, вид допомоги, який 
пропонує школа, клуб); 

 психотерапевтична опіка над дитиною, сім’єю 
(індивідуальна та сімейна терапія); 

 розробка плану психологічної допомоги дитині разом 
із рекомендаціями, які передаються батькам, закладу 
освіти. 

Фахівець служби у 
справах дітей 

 прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє 
насильство стосовно дітей; 

 надання інформації про права, заходи та послуги, 
якими можуть скористатися постраждала дитина та 
члени сім’ї, які не є кривдниками; 

 надання допомоги у разі неможливості проживання 
дитини із своїми батьками, іншими законними 
представниками у зв’язку із вчиненням насильства 
стосовно цієї дитини. 

Поліцейський  прийом заяви та розслідування; 

 якщо є така можливість, фіксування доказів скоєння 
злочину; 

 оцінка вірогідності продовження чи повторного 
вчинення домашнього насильства, настання тяжких 
або особливо тяжких наслідків його вчинення з метою 
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Фахівець Дії 

визначення ефективних заходів реагування, 
спрямованих на припинення такого насильства та 
попередження його повторного вчинення; 

 винесення термінового заборонного припису 
стосовно кривдника; 

 проникнення до житла без вмотивованого рішення 
суду в невідкладних випадках, пов’язаних із 
припиненням вчинюваного акту домашнього 
насильства, у разі безпосередньої небезпеки для 
життя чи здоров’я постраждалої особи; 

 затримання кривдника. 

Юрист центру з 
надання 
безоплатної 
вторинної правової 
допомоги  

 інформування батьків/опікунів про права, які мають 
вони і дитина під час кримінального процесу; 

 складення документів процесуального характеру; 

 здійснення представництва інтересів постраждалої 
дитини в суді, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Лікар  забір та збереження біологічного матеріалу для 
лабораторних досліджень; 

 оцінка стану здоров’я, ушкоджень тіла дитини, 
внесення цієї інформації у медичну документацію 
дитини; 

 надання медичної допомоги постраждалій дитині з 
урахуванням індивідуальних потреб. 
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Додатки 

 

Додаток 1 

 

Жінки не використовують дітей із 
сексуальною метою. 

Це неправда. Кривдниками у ситуації 
сексуального насильства можуть будуть і 
жінки, і чоловіки, і підлітки, й інші діти. 

Діти рідко говорять про те, що 
постраждали від сексуального 
насильства. 

Це правда. Згідно оцінок, більшість дітей 
не говорить про сексуальне насильство. 

Діти з особливими потребами 
частіше страждають від 
сексуального насильства. 

Це правда. Діти з інвалідністю більшою 
мірою наражені на сексуальне насильство.  

Кривдники, які використовують 
дітей із сексуальною метою – це 
найчастіше люди, яких дитина не 
знає. 

Ні. Це неправда. Згідно з оцінками, у 70-
85% випадків кривдник – це хтось, кого 
дитина знає і кому довіряє. 

Діти, які не мають близьких 
стосунків з батьками, підтримки від 
батьків, частіше страждають від 
сексуального насильства. 

Це правда! Діти, позбавлені підтримки 
батьків, мають вищий ризик стати 
жертвою сексуального насильства.  

Кривдник, який використовує дітей 
із сексуальною метою, переважно 
одночасно застосовує і фізичне 
насильство. 

Це неправда. Кривдникам, які 
використовують дітей із сексуальною 
метою, зовсім не потрібно одночасно 
застосовувати фізичне насильство.  
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Додаток 2 

 

Історія 1 

Поведінка Ярослава: висока концентрація уваги на темі, пов’язаній із 
сексуальністю людини, залучення інших дітей у гру на тему, яка стосується 
сексуальності, ініціювання розмов з дорослими про інтимні справи.  

Поведінка, яка є нормою. Дитина зосереджена на цій тематиці з огляду на 
природну подію в сім’ї. Хлопчик володіє інформацією, яка відповідає його рівню 
розвитку. Справи, пов’язані із сексуальністю людини, не викликають у нього 
сорому, не створюють дистанцію в розмовах із дорослими, що відповідає нормі 
психосексуального розвитку у цій віковій категорії (відсутність сорому). 

 

Історія 2 

Симптоми, які викликають тривогу: зміна функціонування дитини, ізоляція, 
агресія, відмова від попередньої активності, ймовірність залучення дитини до 
створення матеріалів порнографічного характеру. 

Ситуація вимагає моніторингу з огляду на ймовірність того, що Данило постраждав 
від сексуального насильства. Варто провести поглиблену діагностику хлопчика та 
його ситуації у групі ровесників (як контактів зі старшими друзями, так і в класі), 
реалізувати дії, які переривають можливе стосовно до нього, та обмежити прояви, 
які унеможливлюють його правильне суспільне функціонування.  

 

Історія 3 

Симптоми, які викликають тривогу: зміна функціонування дитини, апатія, ізоляція, 
агресія, психологічна відсутність на уроках, погіршення настрою, висока 
зосередженість на темі сексуальності людини, фізіології вагітності, посилений 
страх, який стосується можливості завагітніти, виявлення факту ночівлі з 
двоюрідним братом в одному ліжку.  

Ситуація вимагає моніторингу, поглибленої діагностики дитини та сімейної 
ситуації, можливого звільнення дівчинки від страхів, сексуальної освіти, адекватної 
для її рівня розвитку, навчання батьків, забезпечення безпеки та комфорту нічного 
відпочинку. Також буде необхідна психологічно-педагогічна робота з реінтеграції 
дитини у спільноту класу.  

Якби проведена діагностика виявила сексуальне використання дівчинки з боку 
двоюрідного брата, необхідним було б правове втручання та відмежування 
кривдника від Олі. В такій ситуації також необхідна робота з батьками задля 
забезпечення дитині безпеки та надання дівчинці та сім’ї терапевтичної опіки.  
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Історія 4 

Поведінка, яка викликає тривогу: відсутність турботи про захист своєї репутації в 
інтернеті, готовність позувати для фотографій еротичного характеру та 
пропонування їх незнайомій особі.  

Ситуація вимагає моніторингу. Необхідне навчання дівчини у сфері безпеки в 
мережі та захисту власної приватності, а також освіта, що стосується власної 
сексуальності і визначення сексуальних кордонів. Також важливо зміцнити виховні 
компетенції батьків.  

 

Історія 5 

Поведінка, що викликає тривогу: початок чуттєвих стосунків зі значно старшою 
особою, сильна еротизація поведінки, вигляду та висловлювань, яка порушує 
повсякденне функціонування (погіршення навчання, відмова від стосунків з 
однокласницями), неадекватна позиція матері/батьків.  

Ситуація вимагає моніторингу. Необхідно ознайомитися із ситуацією дитини, 
забезпечити адекватне до віку навчання на тему побудови партнерських стосунків, 
які основані на довірі, та ризикованої сексуальної поведінки. Важливий аспект 
впливу – діагностика сімейної ситуації та робота з матір’ю/батьками у сфері їхньої 
ролі стосовно визначення кордонів та правил, формування мотивації до навчання 
та уникнення Катею ризикованої поведінки.  

Якщо проведена діагностика вказувала б на сексуальне використання дівчинки 
партнером, необхідним було б правове втручання. У такій ситуації також необхідна 
робота з батьками для забезпечення дитині безпеки і надання дівчинці та родині 
терапевтичної (психологічної) допомоги.  
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Додаток 3 

 

 

Яких заходів повинна вжити школа, щоб посилити безпеку описаної в 
історії учениці?  

В кожному випадку такого типу 
якомога швидше заявити про 
інцидент у правоохоронні 
органи. 

 

Так! Схиляння неповнолітніх осіб до 
сексуальних дій  перед камерою та 
демонстрування порнографії 
неповнолітнім – це злочини. Школа 
зобов’язана заявити про злочин на 
шкоду дитині, про яку отримана 
інформація. 

Передати справу батькам 
дитини, які як юридичні 
опікуни можуть звернутися з 
цим до суду.  

х 

Ні! Якщо існує підозра, що на 
території закладу дійшло до скоєння 
злочину на шкоду дитині, школа 
зобов’язана подати заяву у 
прокуратуру. Про подання заяви 
треба поінформувати батьків 
дитини.  

Почати співпрацю із батьками 
учениці у сфері забезпечення їй 
безпеки та збереження доказів.   

 

Так! В кожній ситуації такого типу 
батьки мають бути поінформовані 
про те, що сталося, і які кроки 
зроблені школою. Батьки можуть 
зафіксувати докази у цій справі. 

Організувати учениці підтримку 
психолога. 

 

Правильно! В ситуації загрози 
безпеці онлайн важливо, щоб 
ситуацію оцінив спеціаліст та надав 
підтримку.  

Провести навчання вчителів 
щодо втручання у виявлених 
випадках порушення безпеки 
он-лайн. 

х 
Ні! Школа не має права без згоди 
батьків отримувати доступ до 
приватного листування дитини. 

  



70 
 

Додаток 4 

Історія 1. Марія 

1. Який чинник призвів до викриття дитиною сексуального насильства? 

Бажання захистити 
інших 

х 
Ні! До викриття насильства призвів інший 
чинник.  

Ситуація дитини була 
помічена 

 

Так! Дитина викрила сексуальне насильство 
завдяки класному керівнику, який помітив 
зміну у функціонуванні дитини в школі та 
попросив підтримки шкільного психолога. 

Здобуття дитиною 
знань та навичок 

х 
Ні! До викриття використання призвів інший 
чинник.  

2. З якими типами викриття маємо справу у представленій ситуації? 

Опосередковане 
викриття 

 
Так! Марта сказала своїй мамі, що не любить 
залишатися сама з дідусем. 

Спровоковане викриття х 
Ні! В цьому випадку ми маємо справу з іншим/ 
іншими типами викриття. 

Невербальне викриття х 
Ні! В цьому випадку ми маємо справу з іншим/ 
іншими  типами викриття. 

Безпосереднє викриття  

Так! Дівчинка спочатку розказала про все мамі, 
а пізніше шкільному педагогу про те, чого 
боїться. 

 

Історія 2. Аня 

1. Який чинник призвів до викриття дитиною сексуального використання?  

Здобуття дитиною 
знань 

х 
Ні! До викриття використання призвів інший 
чинник.  

Ситуація дитини була 
помічена 

х 
Ні! До викриття використання призвів інший 
чинник.  
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Емоційна криза   

Так! Аня більше не могла витримати шантажу 
та сексуального використання з боку зятя і тому 
вирішила поговорити з подругою.  

2. З якими типами викриття маємо справу у представленій ситуації? 

Спровоковане 
викриття  

х 
Ні! У цьому випадку маємо справу з 
іншим/іншими типами викриття. 

Викриття з чиєюсь 
допомогою 

 
Так! Це подруга розказала соціальному 
педагогу про ситуацію Ані. 

Часткове викриття  
Так! Аня спочатку розказала подрузі тільки 
частину правди. 

Невербальне викриття х 
Ні! У цьому випадку маємо справу з 
іншим/іншими типами викриття . 

 

 


