ЗАВДАННЯ ТА ТЕСТИ

1. Розробити доповідь для виступу перед батьками першокласників на
батьківських зборах у школі на тему попередження насильства щодо дітей та
неприпустимості методів виховання, які завдають дитині психологічних
страждань чи фізичного болю.
2. Розробити буклет для підлітків щодо методів ненасильницького вирішення
конфліктів.
3. Розгляньте ситуацію та дайте відповіді на запитання після неї:
У сім’ї М. троє маленьких дітей: Катя (3 роки), Рома (5 років) та
Настя (6 років). Матері 24 роки, вона працює санітаркою у лікарні, батько –
колишній військовий, побував у самих «гарячих» військових точках світу та
пройшов декілька військових конфліктів, вже на пенсії, ніде не працює,
постійно вживає алкоголь. Дітей батько ніколи не зачіпав, ставиться до них
байдуже, але щовечора, як маленькі налякані звірята, вони втрьох ховаються
під ліжком та спостерігають за діями батька: лайка, кров на підлозі, розбитий
посуд та меблі, крик наляканої мами, синці та рани на ній – ці сцени постійно
супроводжують дітей. Діти періодично ходять до садочку.
Вихователька зазначає, що старші діти (5-ти та 6-ти років) розвинені
не у відповідності до віку, Настя заїкається, у Роми – енурез (нетримання
сечі). Катя ще зовсім нічого не говорить, завжди здригається від голосних
звуків, а також дуже боїться чоловіків, і лише побачивши у групі садочку
татка або брата когось із малюків, починає ховатися та плакати.
Запитання:
 Виділіть проблему або комплекс проблем у даній ситуації.
 Чи є у даній ситуації факт жорстокого поводження з дітьми?
Відповідь обґрунтуйте.
 Встановіть можливі причини, що призвели до розвитку даної
ситуації.

 Які служби мають бути задіяні до розв’язання проблем сім’ї?
Тестові завдання
1. Яке визначення насильства щодо дитини є найбільш вірним?
А) Умисне нанесення дитині побоїв, тілесних ушкоджень, що може
призвести або призвело до захворювань, завдання шкоди її честі та гідності.
Б) Будь-які дії фізичного, психологічного, сексуального або
економічного характеру (або ж бездіяльність) щодо дитини з боку іншої
людини (дитини або дорослого) в сім’ї або поза нею, які порушують права та
свободи дитини, наносять шкоду її фізичному або психічному здоров’ю.
В) Прояви агресивної поведінки дорослого щодо дитини, якщо вони
порушують конституційні права і свободи дитини як людини та громадянина.
Г) Негативний вплив на дитину з боку іншої людини, що змушує її
переривати значиму діяльність і виконувати іншу, шкідливу для її розвитку.
Д) Усі вищеперераховані варіанти правильні.
2. Основними факторами, що впливають на формування
насильства щодо дитини, є:
А) Соціокультурні особливості, традиції та норми, притаманні
суспільству.
Б)

Психологічні

особливості

жертви

(віктимна

поведінка,

гіперактивність, психофізіологічні порушення та вади розвитку тощо) та
психологічні особливості агресора (бажання самоутвердитись за рахунок
іншого, авторитарність, жорстокість, невідпрацьовані дитячі травми тощо).
В) Педагогічна безграмотність батьків.
Г) Бідність, економічна залежність родини, а також уживання
алкоголю або наркотиків агресорами.
Д) Усі вищеперераховані відповіді правильні.
3. Можна вважати, що в сім’ї щодо дитини здійснюється
економічне насильство, якщо:
А) У дитини відсутні кишенькові гроші.

Б) У дитини немодний одяг.
В) У дитини брудний одяг з неприємним запахом, неохайний вигляд,
вона постійно голодує, має неполіковані зуби, захворювання, спричинені
браком гігієни, її змушують жебракувати.
Г) Дитина жодного разу не відпочивала на морі, у неї немає
велосипеду і навіть роликів.
Д) Усі вище перераховані відповіді правильні.
4. Які з наведених заходів проводяться у межах первинної
профілактики насильства щодо дітей?
А) Реалізація шкільних програм у позакласному вихованні щодо
попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.
Б)

Упровадження

методики

раннього

виявлення

дітей,

які

реабілітації

дітей,

які

потерпають від насильства в сім’ї та поза сім’єю.
В)

Запровадження

сучасних

методик

потерпають від насильства.
Г) Запровадження проходження програм соціальної реабілітації для
осіб, які вчиняють насильство щодо дитини.
Д) Усі вищеперераховані відповіді правильні.
5. Як має вчинити пересічний громадянин України, якщо до
нього звернулась дитина з усною скаргою щодо жорстокого поводження
з нею?
А) Викласти обставини справи в письмовій формі та передати цю
заяву до адміністрації закладу, де навчається дитина.
Б) Викласти обставини справи в письмовій формі та передати цю
заяву до територіального підрозділу служби у справах дітей.
В) Викласти обставини справи в письмовій формі та передати цю
заяву до територіального підрозділу органів внутрішніх справ.
Г) Повідомити в усній формі від свого імені відповідні органи
державної влади.
Д) Усі вищеперераховані відповіді правильні.

Правильні відповіді: 1. – Б; 2. – Д; 3. – В; 4. – Д; 5. – Г; 6. – А; 7. – Д.

