
КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ҐЕНДЕРНОГО 

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ 

Сучасний розвиток суспільства, який базується на цінностях демократії та 

верховенства права, вимагає більше уваги до питання забезпечення та дотримання 

прав людини. Ці суспільні тенденції ставлять нові завдання перед педагогічними 

працівниками, які покликані виховувати дітей та давати їм певні знання. 

Правова освіта, що є складовою системи освіти, має на меті формування 

високого рівня правової культури та 

правосвідомості вихованців, даючи їм не 

лише мінімум знань про основні закони та 

норми, але й розкриваючи серйозний пласт 

інформації в галузі прав людини. Тому не 

тільки викладачі суспільних дисциплін, але й 

класні керівники, соціальні педагоги, 

психологи мають стати джерелом 

відповідних знань для дітей.  

 У Коростишівському педагогічному коледжі імені І.Я.Франка з 2007 року діє 

Клуб рівних можливостей «Софія», що працює над проектом «Попередження 

гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав дитини» за 

підтримки донорської  організації «Хліб для світу» в рамках превентивної 

діяльності  ГО «Ла Страда - Україна». 

Упродовж років проведено цикл 

превентивних заходів, а саме «Булінг – зупини 

насильство!», «Порушення прав дитини», 

«Торгівля людьми – не вигадка»,  «Мої правила 

безпечної поведінки», «Не мовчи – Національна 

дитяча «гаряча лінія», «Від миру вдома до миру 

у сім'ї», «Правила безпеки та можливості 

отримання допомоги в період конфлікту в Україні», «Правила безпеки в інтернет – 

мережі» для учнів КНЗ "Коростишівська спецшкола-інтернат" та КНЗ "Кмитівська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат".  



4 грудня 2019 року в Коростишівському педагогічному коледжі імені І.Я. 

Франка відбулося спільне засідання районної коордиційної ради з питань сімейної, 

гендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та 

запобігання домашньому насильству зі студентським клубом «Софія» (керівник 

Алексєєва А.О., викладач соціально-економічних дисциплін, тренер НТМ  ГО «Ла 

Страда – Україна» в Житомирській області). 

Відкрила засідання заступник голови Коростишівської райдержадміністрації 

Нагорна Наталія Павлівна, яка зазначила актуальність питань гендерної політики, 

протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насиллю.  

У контексті ведення превентивної 

роботи з протидії торгівлі людьми доцільно 

володіти інформацією щодо запобігання 

домашньому насильству, переконаний 

Андрій Олегович, який презентував 

волонтерську роботу студентів щодо 

реалізації проекту «Попередження гендерно 

зумовленого насильства, торгівлі людьми та 

порушення прав дитини».  

Студенти коледжу Силішина Ольга, Малярчук Яна, Хом'якова Катерина, 

Олександр Кобилинський представили розробку центра «Ла Страда - Україна»  

Навчально-методичний тренінг «Запобігання ґендерного насильства та жорстокого 

поводження з дітьми». 

Учасники засідання дійшли висновку, що основою запобігання ґендерного 

насильства та жорстокого поводження з дітьми є толерантності – прийняття 

людини такою, якою вона є. Коли запитуєш 

батьків, якою вони хочуть бачити свою 

дитину, вони відповідають: розумною, чесною, 

здоровою, успішною. Але якщо дитина хвора, 

не така розумна, чи будуть батьки її менше 

любити? Дитина повинна бути в сім’ї 

щасливою. Сім’я повинна бути «колискою 



демократії», а не «колискою насильства».  Виховання в сім’ї на демократичних 

засадах означає побудову стосунків:  

– через встановлення суб’єкт-суб’єктних взаємин у процесі взаємодії батьків і 

дітей, діалог; – через відмову від прямого примусу;  

– через врахування індивідуальних якостей особистості дитини, вивчення 

потреб, інтересів, особливостей дитини; 

– через прийняття один одного такими, якими вони є; визнання права на 

відмінність, несхожість;  

– через спрямованість на самоактуалізацію і самореалізацію, розвиток 

кожного члена сім’ї і родини в цілому;  

– через повагу до особистості членів 

сім’ї, визнання пріоритету їхніх прав, 

звернення до відповідальності та обов’язку.  

Засідання коордиційної ради відкрило 

нові можливості співпраці студентської 

молоді з державними структурами в 

напрямку реалізації гендерної політики, 

протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству. 

Алексєєв А.О. –  

викладач соціально-економічних дисциплін,  

тренер НТМ  ГО «Ла Страда-Україна» 


