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Складні життєві обставини (СЖО)

Умови, що негативно впливають на життя дитини, стан її 
здоров’я та розвиток

(інвалідність, тяжка хвороба, безпритульність, перебування у
конфлікті із законом, залучення до найгірших форм дитячої праці,
залежність від психотропних речовин, інші види залежності,
жорстоке поводження, зокрема домашнє насильство, у тому числі у
разі, коли кривдником є дитина, ухиляння батьків, осіб, які їх
замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставини стихійного
лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних
конфліктів тощо)

установлені за результатами оцінювання потреб дитини та її 
сім’ї у соціальних послугах.



Суб’єкти виявлення та/або організації соціального 
захисту дітей, які перебувають у СЖО

органи державної влади 

органи місцевого самоврядування

заклади освіти

охорони здоров’я

соціального захисту населення, інші заклади та установи 

служби у справах дітей

центри соціальних служб

фахівці із соціальної роботи або інші надавачі соціальних послуг



Виявлення дитини, яка перебуває у СЖО

• самозвернення дитини до будь-якого суб’єкта;

• звернення та надсилання повідомлень підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, зокрема з використанням 

дитячої “гарячої” телефонної лінії, громадських об’єднань та 
міжнародних неурядових організацій, фізичних осіб - підприємців та 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги, громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, в інтересах дитини, що перебуває у складних 
життєвих обставинах (в усній та (або) письмовій формі, зокрема із 

застосуванням засобів електронної комунікації) до будь-якого суб’єкта;

• отримання інформації про дитину, що перебуває у складних життєвих 
обставинах, під час виконання професійних чи службових обов’язків 

посадовими особами, працівниками суб’єктів.



Виявлення та захист дітей,
які перебувають у СЖО

Координацію діяльності щодо виявлення та захисту дітей, які 

перебувають у СЖО, а також безпосереднє ведення їх справ 

здійснюють СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ районних, 

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 

утворення) рад, сільських, селищних рад об’єднаних 

територіальних громад.



Облік дітей, які перебувають у СЖО
Облік дітей, які перебувають у СЖО ведеться службами у 

справах дітей за місцем проживання (перебування) 
дитини, 

а також зняття з обліку дитини, яка перебуває у СЖО 
здійснюється шляхом видання відповідного наказу служби 

у справах дітей.



Особливості допомоги дітям, які 
перебувають у СЖО, закладами освіти 
 ідентифікації проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку
булінгу (цькування) учасника освітнього процесу, ознак булінгу (цькування), виявлення
його випадків, здійсненні невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу та
організації діяльності комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) у порядку,
затвердженому МОН;

 невідкладному з’ясуванні у строк, що не перевищує однієї доби, причин відсутності
дитини без завчасного попередження на заняттях/уроках відповідно до їх розкладу у
закладі освіти, до якого вона зарахована для здобуття дошкільної, початкової, базової
середньої або профільної середньої освіти;

 інформуванні, зокрема за допомогою телефонного зв’язку, про дитину, яка не з’явилася на
заняттях/уроках відповідно до їх розкладу у закладі освіти, до якого вона зарахована для
здобуття дошкільної, початкової, базової середньої або профільної середньої освіти,
представника служби у справах дітей за місцем її проживання (перебування) та органів
Національної поліції у разі неможливості з’ясувати причини відсутності такої дитини на
заняттях/уроках протягом трьох робочих днів;

 організації інформаційно-просвітницьких заходів для учасників освітнього процесу з
питань запобігання, протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми,
залишення дитини в небезпеці;

 організації соціально-психологічного супроводу дітей, які постраждали від жорстокого
поводження, та їх законних представників, якщо вони не є кривдниками дітей.



Психосоціальна допомога дітям та їх батькам, які 

опинились у СЖО здійснюється на трьох рівнях:



І рівень
Соціальна та соціально-педагогічна допомога, що задовольняє 

базові потреби (їжа, житло), медичне обслуговування, 
соціальні виплати тощо. 

Таку допомогу втілюють соціальні та юридичні служби, 
медичні заклади, громадські, благодійні та інші організації, 

заклади освіти. 

Одним із завдань соціального педагога, громадського 
інспектора та вчителів є інформування батьків про такі 

служби та допомогу, яку вони здійснюють. 

Психологічна допомога батькам та дітям здійснюється на 
рівні емоційної підтримки, що можуть надавати друзі, 

соціальні працівники центрів та служб, педагоги закладів 
освіти.



ІІ рівень

Психологічна допомога дітям та батькам з проявами 

психосоціального стресу, поведінковими проявами, порушеннями 

комунікативної сфери здійснюється практичним психологом 

закладу освіти, психологами центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, психологами громадських організацій у формі 

індивідуальних та групових консультацій, груп підтримки тощо.



ІІІ рівень

Спеціальна допомога реалізується фахівцями медичної сфери 

(невропатолог, психотерапевт, психіатр) у разі посттравматичних 

стресових розладів, депресії, панічних станах та фахівцями 

психологічної служби, які практикують психотерапію у разі 

тривожних станів, розладів сну, страхів.



Діяльність працівників психологічної служби 
закладу освіти має бути спрямована на 

досягнення двох основних цілей:
1) подолання травматичного досвіду, віктимності і

соціопатичних тенденцій розвитку (зокрема,
девіантних і делінквентних форм поведінки) у дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах;

2) забезпечення умов і можливостей ефективної
соціальної адаптації за допомогою пролонгованої
психологічної, соціальної та правової допомоги,
організації систематичних психокорекційних та
інших заходів.



Дії практичних психологів і соціальних 
педагогів повинні сприяти вирішенню 

таких завдань:
• стабілізації емоційного і психофізичного стану дітей, які

опинились у складних життєвих обставинах;

• зниження рівня тривожності, ворожості, подолання
травматичного досвіду, віктимності, соціофобії і соціопатичних
тенденцій розвитку;

• оптимізації самооцінки;

• зниження конфліктності, відчуженості і подолання бар’єрів у
спілкуванні;

• формування навичок адаптивної і успішної поведінки;

• підвищення рівня правової, психологічної та соціальної
захищеності;

• соціальної інтеграції та професійного самовизначення.



Аспекти першої психологічної 
допомоги в умовах закладу освіти

ненав’язливе надання практичної допомоги та підтримки; 

оцінювання потреб і проблем; 

надання допомоги в задоволенні нагальних потреб;

уміння вислуховувати дітей не примушуючи їх говорити;

уміння втішити і допомогти дитині заспокоїтися; 

надання допомоги в отриманні інформації, установленні 
зв’язку з відповідними службами і структурами соціальної 

підтримки;

захист від подальшої шкоди.



Завдання першої психологічної 
допомоги

 формування відчуття безпеки, спокою і надії;

 забезпечення зв’язку з іншими людьми, рідними і близькими;

 сприяння доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки;

 зміцнення віри в можливість допомогти собі та оточуючим;

 формування у дитини розуміння того, що надзвичайна подія, 

свідком або учасником якої вона була, закінчилась і не становить 

більше загрози.



Перша психологічна допомога сприяє кращій адаптації 
дитини до нових умов проживання та навчання. 

Підтримка дитини з боку родини, учителів та інших 
осіб з найближчого середовища дитини є одним з 

найважливіших чинників, що сприяють нормальному 
подальшому розвитку та відновленню дитини після 

переживання травматичного досвіду.



Основні питання, які потребують 
міжвідомчої взаємодії

• робота у випадках виявлення факту та розгляду звернень та
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози
його вчинення.

• робота з дітьми, які мають проблеми у поведінці (деліквентна,
девіантна поведінка);

• робота з дітьми, схильними до проявів суїцидальної поведінки;

• робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах ;

• робота з дітьми з особливими освітніми потребами;

• робота з батьками, які ухиляються від належного виконання своїх
батьківських обов’язків;

• робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах
тощо.



Органи опіки та піклування

Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального 

захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 

який складається за затвердженою формою.



Служби у справах дітей
До служби у справах дітей звертаються у разі виявлення фактів щодо: 
• фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною,

систематичного недбалого ставлення до дитини з боку батьків, осіб, які їх замінюють, в
тому числі залишення дитини без догляду або у ситуації небезпеки;

• залежності батьків, осіб, які їх замінюють, від алкоголю, наркотичних речовин, азартних
ігор;

• наявності у батьків дитини, осіб, які їх замінюють, ознак розладів психічного здоров’я, що
впливають на їхню спроможність забезпечити належний догляд за дитиною;

• експлуатації дитини, втягнення її до жебракування, заохочення до вживання алкоголю,
наркотичних речовин;

• проживання дитини в антисанітарних умовах, що може призвести до погіршення стану її
здоров’я;

• частих випадків перебування в помешканні, де проживає дитина, сторонніх осіб з метою
вживання алкоголю, наркотичних речовин;

• занедбаного зовнішнього вигляду дитини;

• недостатнього харчування дитини;

• залишення дитиною постійного сімейного помешкання без згоди батьків, осіб, які їх
замінюють;

• самостійного проживання дитини в помешканні без дорослих.



Центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

• здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають
у складних життєвих обставинах;

• проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження
матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та
методи соціальної роботи;

• здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг;

• інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів
соціальної допомоги і послуг;

• узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-
аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає
регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади
з питань соціального захисту населення;

• дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.




