
'' Домашне насильство - це дiяння (дi·1 або бездiяльнiсть) 

• фiзичного, сексуального, психологiчного або економiчного характеру,

• що вчиняються в ciм'"I чи в межах мiсця проживання,

• або мiж родичами, або мiж колишнiм чи теперiшнiм подружжям,

еабо мiж iншими особами, якi спiльно проживають (проживали) однiею сiм'ею, але не перебувають

(не перебували) у родинних вiдносинах чи у шлюбi,

• незалежно вiд того, чи проживае (проживала) особа, яка вчинила такi дiяння, у тому самому мiсцi, що й
постраждала особа, 

• а також погрози вчинити такi дiяння.

'' 

Важливо! Дитина, яка постраждала вiд домашнього насильства, - це 

• особа, яка не досягла 18 рокiв та зазнала домашнього насильства у будь-якiй формi

• або стала свiдком (очевидцем) такого насильства.

Дитина-кривдник - особа, яка не досягла 18 рокiв та вчинила домашне насильство у будь-якiй формi. 

Ситуац;;· домашнього насильства, у яких дитина може бути постраждалою особою*: 

• насильство мiж подружжям;

• насильство мiж колишнiм подружжям;

• насильство мiж нареченими;

• вiд матерi (батька) до дiтей одного з подружжя (колишнього подружжя) та iнший з подружжя (колишнього

подружжя); 

• вiд осiб, якi спiльно проживають (проживали) однiею сiм'ею, але не перебувають (не перебували) у шлюбi мiж

собою; 

• вiд батькiв (матерi, батька);

• вiд дiда (баби);

• прадiда (прабаби);

• вiтчима (мачухи);

• мiж рiдними братами i сестрами;

• мiж двоюрiдними братами i сестрами;

• вiд iнших родичiв: дядька (тiтки), двоюрiдного дiда (баби);

• вiд опiкунiв, пiклувальникiв;

• вiд прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, патронатних вихователiв.

До уваги! Дiти так само можуть скоiти домашне насильство вiдносно вищеперелiчених осiб. 

Тодi це - дитина-кривдник(-ця). 

ЯК ПЕДАГОГ(-ИНЯ) МОЖЕ ВИЯВИТИ ДОМАШНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДИТИНОЮ 
В УМОВАХ ДИСТАНЦIЙНОГО НАВЧАННЯ? 

У виявленнi фактiв домашнього насильства мае значення спостережливiсть педагогiчних працiвникiв(-ць) закладу 
освiти, "�"хне уважне ставлення до учасникiв(-ць) освiтнього процесу i здатнiсть вчасно помiтити тривожнi симптоми в 

поведiнцi та настроях дiтей. 

Якщо пiд час проведення онлайн-занять педагог(-иня) бачить або чуЕ:, що: 

батьки або iншi члени ciм'i·: 

0 застосовують до дитини штовхання, хапання, ляпаси, побипя, стусани, укуси, викручування рук, смикання за 

волосся, словеснi образи, погрози, приниження, крики, залякування тоща; 

0 перешкоджають спiлкуванню з однолiтками; 

0 перешкоджають участi дитини в онлайн-заняпi; 

0 навмисно псують улюбленi iграшки, особистi речi; 

0 примушують виконувати непосильну для дитини роботу; змушують виконувати роботу замiсть вiдвiдування 

онлайн-занять; 

0 сваряться, б'ються мiж собою 

0 тоща. 

• Закон Укра·iни «Про запобiгання та протидiю домашньому насильству»
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