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Abstract 

This article deals with the problem of neglected children. It is underlined that especially urgent this problem 

is in Ukraine and foreign experience of social, psychological, pedagogical and medical work with this category of 

youth is of a great value. The experience of Great Britain is discussed. Special attention is paid to the activity of 

different social institutions that work together to provide protection and care of neglected children. 

Анотація 

У статті розглядаються питання занедбаних дітей. Підкреслюється, що впродовж останніх років ця 

проблема є дуже важливою для України і зарубіжний досвід соціальної, психологічної, педагогічної, ме-

дичної роботи з цією категорію молоді надзвичайно цінний. Аналізується досвід Великої Британії. Особ-

лива увага звертається на спільну діяльність різних соціальних інститутів, які забезпечують опіку і захист 

занедбаних дітей. 
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В Україні збільшується кількість занедбаних 

дітей, які позбавлені адекватного батьківського пік-

лування. Такі діти зазвичай мають порушення в 

адаптації, схильні до девіантної поведінки і потре-

бують альтернативних форм опіки. 

Оскільки ця проблема є актуальною для бага-

тьох інших країн, вважаємо доцільним вивчення за-

рубіжного досвіду опіки дітей, позбавлених бать-

ківського піклування. Це, насамперед, стосується 

Великої Британії, де накопичений значний позити-

вний досвід роботи з педагогічно занедбаними 

дітьми, відображений у працях британських учених 

(С.Келлі, Г.Гомор, М.Кнап, М.Раттер, Е.Томсон та 

ін.) 

Результати аналізу наукової літератури свід-

чать про значну увагу британських учених і прак-

тиків до проблеми занедбаних дітей, які не тільки 

не отримують належної батьківської опіки, але за-

звичай зазнають кривди у вигляді різного роду на-

сильства [1, с.413-424]; [2, c. 358-364]; [3, c.432-

442]. 

Поняття дитячої кривди було сформульоване у 

Великій Британії у 80-х рр. минулого століття і 

може включати: фізичну кривду, емоційну образу, 

сексуальне насилля, нехтування і неадекватну 

опіку [4, c. 5].  

Слід підкреслити, що окремі вчені надають 

дуже важливого значення дитячій кривді і вважа-

ють, що це може стати поштовхом до розвитку сер-

йозних захворювань у підлітковому чи навіть доро-

слому віці [5, c.341-350]. 

У соціально-правовому захисті занедбаних ді-

тей беруть участь конкретні посадові особи та сус-

пільні інститути: департамент соціальної роботи, 

доповідач у справах неповнолітніх, громадські про-

курори, поліція, служби охорони здоров’я, департа-

мент освіти волонтерські організації. 

Відзначимо, що діяльність всіх інститутів у 

Великій Британії (державних і громадських), які 

працюють у сфері захисту прав та інтересів непов-

нолітніх, відбувається на основі співробітництва і 

взаємодії. Безперечно, співробітництво різних соці-

альних інститутів є найбільш продуктивним для но-

рмального розвитку особистості дитини. Воно до-

зволяє отримати об’єктивну інформацію про ди-

тину, опиратися в роботі з нею на її кращі риси, 

сприяє формуванню доброзичливих, довірливих 

взаємовідносин з дитиною. Співробітництво мож-

ливе при активній взаємодії сторін, усвідомленню 

ними загальної мети і завдань. Воно передбачає спі-

льне визначення цілей діяльності, спільне плану-

вання роботи, розподілу сил у підтримці дитини 

відповідно з можливостями кожної із сторін, спі-

льну оцінку результатів роботи, прогнозування но-

вих цілей і завдань. В основі співробітництва взає-

модіючих сторін з організації роботи з дітьми, які 

мають відхилення у поведінці, повинна бути: взає-

мна інформованість учасників взаємодії про ди-

тину, її взаємовідносини з ровесниками, іншими 

людьми; взаємодопомога, підтримка у вирішенні 

проблем; зацікавленість в успішній роботі; спіль-

ний пошук способів підтримки дитини, створення 

умов для самореалізації її потенціалу; визначення 
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загальних завдань і узгоджена конкретизація за-

вдань для кожної із сторін по наданню підтримки 

дитині. 

Основною метою всіх соціальних інститутів є 

надання підтримки дитині в її соціальному станов-

ленні, подоланні труднощів, вирішенні особистіс-

них проблем. 

Проаналізуємо особливості взаємодії соціаль-

них інститутів Великої Британії у захисті прав та 

інтересів неповнолітніх, які потерпають від насиль-

ства, жорстокого поводження, занедбаності на при-

кладі регіону Tayside (Тейсайд, Шотландія), де у ав-

тора була можливість безпосередньо вивчати діяль-

ність різних соціальних служб. 

Робота з соціально-правового захисту непов-

нолітніх та їх адекватної опіки починається, перш 

за все, з наради між службами поліції, охорони здо-

ров’я та службами соціальної роботи. Діагноз кри-

вди підлітка чи дитини ставиться тільки після ґрун-

товних висновків медиків, поліції та соціального 

працівника. Кожна соціальна служба має спеціаль-

ного працівника, який відповідає за організацію на-

ради по справі кривди дитини. Ініціювати прове-

дення такої наради може будь-яка особа, або агент-

ство [6; 7].  

Департамент соціальної роботи забезпечує ши-

року низку превентивних послуг і допомогу сім’ям 

з дітьми, надає опіку для тих дітей, які не можуть з 

певних причин жити з їх власною сім’єю. Соціальні 

працівники також відповідають за звіти у справах 

кривди неповнолітніх, повідомляють доповідачу 

комісії у справах неповнолітніх про ситуації, де ди-

тину кривдять, де неповнолітні потребують 

обов’язкових альтернативних заходів піклування. 

Якщо нарада по справі неповнолітнього виносить 

рішення про вимогу нагляду за дитиною, департа-

мент соціальної роботи забезпечує такий нагляд, 

перевіряє, чи дитина може проживати вдома, або ж 

необхідним є використання альтернативних спосо-

бів піклування. Таким чином діяльність департаме-

нту соціальної роботи, його роль у справах скрив-

джених неповнолітніх виходить за межі ідентифіка-

ції, розслідування та моніторингу дитини, яка 

перебуває в ситуації ризику, і передбачає надання 

психотерапевтичних послуг, щоб дати можливість 

дітям та сім’ям подолати наслідки кривди. Багато 

соціальних послуг, однак, забезпечується на волон-

терській основі, згідно потреб. 

Департамент оплачує діяльність практичних 

соціальних працівників в усіх основних лікарнях 

регіону. Крім того, вони працюють в багатьох Цен-

трах здоров’я. Департамент соціальної роботи здій-

снює також керівництво Центрами для сім’ї та ді-

тей в усьому регіоні, опікується дітьми в дитячих 

будинках, фостерних сім’ях. Специфічні послуги 

для сімей, що мають труднощі в піклуванні за їх 

дітьми надаються в сімейному центрі Полпарк 

(Polepark). 

У всіх видах діяльності відносно випадків жо-

рстокого поводження з дітьми, департамент соціа-

льної роботи співпрацює з іншими агентствами. 

Зв’язок встановлено з поліцією і медичними служ-

бами, освітніми соціальними закладами, школами 

та волонтерськими організаціями. Цей зв’язок діє, 

починаючи з початкової оцінки ситуації жорсто-

кого поводженням з дітьми, і в подальшому – в про-

цесі тривалого піклування, нагляду за дітьми. 

Департамент соціальної роботи також співпра-

цює з батьками дітей. Одному з батьків, який не був 

причетним до насильства, надається відповідна до-

помога та підтримка, якщо вона є необхідною, щоб 

захистити дитину. Береться до уваги також точка 

зору дітей, за ними здійснюється спостереження в 

родинному оточенні.  

Департаментом ведеться реєстр скривджених 

неповнолітніх або дітей, які перебувають в ситуації 

серйозного ризику. З координатором цього реєстру 

можна контактувати через будь-які офіси департа-

менту соціальної роботи, або телефонну «гарячу лі-

нію», яка працює навіть у вихідні дні.  

Менеджер, відповідальний за дитячу службу, 

працює в кожному головному офісі району. З ним 

можна обговорити конкретні випадки кривди ди-

тини, він організує міждисциплінарну конференцію 

за потреби. Важливим аспектом мульти-дисциплі-

нарного співробітництва у випадках кривди непов-

нолітніх є нарада по справі. Департамент соціальної 

роботи несе відповідальність за скликання і прове-

дення цих зборів.  

Медики є часто першими особами, до яких зве-

ртаються у випадках кривди дітей, особливо, якщо 

є підозра фізичної кривди і занедбаності.  

Обов’язки громадського медико-соціального 

персоналу є наступними: 

1. Виявити, чи дитина потребує термінового 

медичного лікування, в разі необхідності вжити 

своєчасні відповідні заходи. 

2. Провести попереднє обстеження дитини 

(перший ступінь обстеження), шукаючи очевидні 

докази кривдження. Водночас медики визначають 

показники фізичного, психічного і емоційного роз-

витку дитини, вивчають історію її життя. Таке оці-

нювання зазвичай проводиться черговим дитячим 

лікарем, або громадським лікарем охорони здо-

ров’я дитини (Community Child Health Doctor) в мі-

сцевій клініці, школі або дитячому садочку. Також 

оцінка може проводитись у відділення першої ме-

дичної допомоги. Саме лікар повинен особисто на-

дати письмовий звіт про результати обстеження 

відповідним агентствам.  

3. У випадках, коли результати обстеження 

вказують на фізичну кривду, або коли медичний пе-

рсонал не виключає цього, організувати відповідні 

заходи спільного педіатричного і судового обсте-

ження (другий ступінь обстеження). Таке обсте-

ження зазвичай проводиться в педіатричному ліка-

рняному відділенні, поліцейській установі, де існу-

ють необхідні для цього умови. Воно виконується 

старшим педіатром в присутності поліцейського. 

Результати обстеження оформляють документа-

льно, громадському прокурору направляється так 

званий звіт «душі та совісті» (Soul and Conscience 

report), який використовуватиметься в процесі су-

дочинства. Копія цього звіту також направляється 

доповідачу служби у справах неповнолітніх. 
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4. Гарантувати безперервний нагляд за охо-

роною здоров’я та вирішенням медичних проблем, 

проблем розвитку скривдженої дитини або дитини, 

яка перебуває в ситуації ризику. 

Працюючи спільно з іншими колегами, члени 

команди першої медичної допомоги (Primary Health 

Care Team), лікарі-терапевти і дитячі лікарі повинні 

розпізнати несприятливу атмосферу в сім’ях, помі-

тити в дитини будь-які ознаки кривдження або за-

недбання на ранній стадії.  

Сестринський персонал часто контактує пер-

шим з дитиною у випадках підозри або фактичної 

кривди дитини і відіграє подвійну роль: активно 

бере участь у роботі міждисциплінарної команди у 

діагностиці випадку підозрюваної або фактичної 

кривди дитини, а також забезпечує догляд за 

дітьми, який відповідає індивідуальним вимогам 

кожної дитини.  

Забезпечення потреб дитини є головним за-

вданням впродовж розгляду справи. Навіть дуже 

мала дитина може вказати, де їй боляче, сказати, що 

вона переживає, відчуває. Медичні сестри, викори-

стовуючи всю свою професійну майстерність, на-

магаються полегшити біль, дискомфорт і страж-

дання дитини. Знаючи про вразливість дітей, вони 

забезпечують атмосферу, в якій діти заспокою-

ються, відчувають себе в безпеці, комфортно.  

Сестринський персонал спілкується з членами 

міждисциплінарної команди від імені дитини, пова-

жаючи її право на конфіденційність, вживаючи за-

ходи, щоб полегшити її подальші фізичні або емо-

ційні страждання. Медичні сестри спілкуються та-

кож з батьками, надають можливість батькам 

обговорити свої проблеми з іншими членами між-

дисциплінарної команди. Вони залучаються до про-

цедури прийому, огляду дитини, її лікування. Од-

нак, головною турботою цього персоналу є забезпе-

чити опіку і підтримку, що відповідає віку і 

потребам кожної дитини. Вони спостерігають за 

дитиною і записують всі дані про неї, її взаємодію з 

батьками/ піклувальниками. Неадекватна поведінка 

буде повідомлена спеціалістам і задокументована. 

Персонал записує всі їх втручання та дії, готує план 

опіки, який підходить кожній окремій дитині, у від-

повідності з її обставинам і потребам. Сестринсь-

кий персонал лікарні готує звіти і присутній на на-

раді по справі дитини. Вони спілкуються і взаємо-

діють з іншими агентствами згідно з визначеною 

стратегією захисту дитини. 

У більшості випадків занедбання і жорстокого 

ставлення до дитини має місце кримінальний зло-

чин. Поліція згідно закону повинна розслідувати 

всі обставини та зібрати свідчення для подання до 

громадського прокурора, який відповідає за рі-

шення стосовно порушення судової справи. Звіт та-

кож подається доповідачу комісії у справах непов-

нолітніх, щоб вирішити питання необхідності при-

значення опіки над дитиною.  

Поліція повинна бути негайно інформована 

щоразу, коли є підозра про те, що злочин або кри-

вда мали або мають місце по відношенню до ди-

тини. Наступним кроком є розпочати слідство, ви-

слухати очевидців, зібрати свідчення та докази, які 

можуть включати фотографії пошкоджень дитини, 

що були зроблені за місцем виклику поліції. Слідс-

тво проводиться зазвичай спеціальним офіцером 

поліції (special Police Officer), хоч у виняткових об-

ставинах первинний огляд може бути проведений 

рядовим поліцейським. 

Поліція підтримує політику співробітництва з 

іншими агентствами, які залучені до процесу опіки 

і захисту дітей та молоді. Вона гарантує, що слідс-

тво проводиться тактовно, зі співчуттям, зосере-

джуючись на проблемах дитини. Також поліція 

проводить консультації з іншими агентствами пе-

ред подачею звіту, який містить свідчення жертв 

злочину. 

Проводячи консультації з іншим персоналом, 

який залучений до вирішення проблем захисту не-

повнолітніх, спеціальний поліцейський офіцер га-

рантує, що будь-який медичний огляд, який потрі-

бен для збору доказів, є належним чином скоорди-

нований, наскільки це можливо, співпадає з 

медичним лікуванням, в інших випадках необхідно 

проводити спільний огляд дитини педіатром та по-

ліцією.  

Якщо існує нагальний ризик для дитини, їй пі-

дшуковують безпечне місце для перебування (a 

Place of Safety Order). Це фіксується документа-

льно, повідомлення та звіт відправляють допові-

дачу комісії у справах неповнолітніх.  

Спеціальний поліцейський офіцер обов’язково 

присутній на нараді по справі, бере участь у прий-

нятті спільних рішень. Якщо ж попереднє поліцей-

ське розслідування не відбулося, цей офіцер пови-

нен доповісти, чи воно планується.  

Заслуговує уваги роль доповідача комісії у 

справах неповнолітніх. 

Дитину направляють до доповідача комісії у 

справах неповнолітніх, коли вона потребує захисту, 

контролю, керівництва або лікування. Відзначимо, 

що доповідач комісії у справах неповнолітніх – це 

спеціаліст з достатньо широкими повноваженнями. 

Будь-хто може порушити клопотання, щоб напра-

вити занедбану дитину до доповідача, але департа-

мент соціальної роботи та поліція мають специфі-

чні обов’язки в цьому відношенні. Доповідач пови-

нен бути обов’язково і негайно повідомлений, якщо 

дитину забрали з її дому згідно з процедурою тер-

мінового переміщення. Саме доповідач повинен ви-

рішити, чи обставини вимагають реалізації подаль-

ших дій і яких саме (дітям та сім’ї слід запропону-

вати допомогу на волонтерській основі, залучаючи 

департамент соціальної роботи; матеріали напра-

вити на розгляд до суду у справах неповнолітніх). 

Доповідач не може вирішити, чи слід направити на 

розгляд до суду у справах неповнолітніх матеріали 

конкретного випадку, поки його не забезпечать до-

статньою письмовою інформацією на підтримку 

обґрунтування справи. Тоді доповідач зобов’яза-

ний представити заяву дитині та її батькам. Також 

можливо, що на пізнішій стадії доповідач свідчи-

тиме перед шерифом.. 

Громадські прокурори відповідають за розслі-

дування всіх кримінальних справ стосовно непов-

нолітніх, раптових або підозрілих смертей у своєму 
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районі. Вони підпорядковані генеральному проку-

рору, але в щоденній практиці мають високий сту-

пінь незалежності.  

Заяви про злочин надсилаються громадському 

прокурору поліцією, яка проводить початкове слід-

ство і звітує йому.  

Громадські прокурори не залучені до справи з 

кривди неповнолітніх негайно, як лікарі, соціальні 

працівники та інші професіонали. Однак, те, як 

представники агентств із захисту дитини проведуть 

роботу на початкових етапах, може безпосередньо 

вплинути на будь-яке кримінальне розслідування і 

на наслідок судового розгляду. В окремих випадках 

громадський прокурор може бути залученим у про-

цес обговорення справи з іншими професіоналами. 

З ним можна контактувати в його офісі протягом 

робочого дня, чи в будь-який момент через поліцію. 

Хоч громадські прокурори, перш за все, займа-

ються відповідним вивченням випадків кривди ди-

тини і покаранням кривдників, вони свідомі факту, 

що це не єдині фактори, які слід брати до уваги, і, 

що благополуччя скривдженої дитини є найбільш 

важливим у вирішенні будь-якого випадку.  

Всі діти, так чи інакше, мають контакт з депа-

ртаментом освіти через школу, або відвідання різ-

них центрів, позашкільних закладів. Освітній пер-

сонал, таким чином, обов’язково повинен реагу-

вати на ознаки кривди або занедбання. 

Департамент освіти часто ініціює розслідування у 

випадку виявлення кривди дитини, її соціальної за-

недбаності. 

Весь освітній персонал департаменту спеціа-

льно проінструктований щодо дотримання визначе-

них процедур у звітуванні та моніторингу дітей, які 

стали об’єктом насильства або занедбання. Вони 

також усвідомлюють відповідну роль департаменту 

соціальної роботи в цій сфері та співпрацюють згі-

дно інструкцій з поліцією і медичним персоналом, 

доповідачем комісії у справах неповнолітніх, бать-

ками тощо. В рамках розгляду випадку департаме-

нтом, його координатор з питань захисту дітей, 

освітні працівники (педагоги, психологи) на рівні 

своєї кваліфікації і компетенції, проводять експер-

тизи, пропонують підтримку, пораду і розглядають 

окремі випадки кривди в школах. 

Спеціально призначеним офіцером з питань за-

хисту дітей (a Designated Officer for Child 

Protection), який працює в департаменті освіти, ро-

зробляються для персоналу програми підготовки на 

базі департаменту та програми міждисциплінарної 

підготовки.  

Значна роль у виявленні занедбаних дітей на-

лежить також волонтерським організаціям. Кожне 

агентство виробило власні інструкції, які в деяких 

пунктах можуть суттєво відрізнятися, проте спіль-

ним для всіх волонтерських агентств є зобов’язання 

членів організації повідомляти відомі їм факти (або 

підозри) кривди чи занедбання дитини, не пов’язу-

ючи це з питаннями конфіденційності, яку вони 

пропонують за інших обставин. Волонтерська дія-

льність не фінансується державою, проте можли-

вою є спонсорська підтримка приватних осіб. 

Таким чином, у Великій Британії існує ефекти-

вна система взаємодії соціальних інститутів, діяль-

ність якої спрямована на захист і адекватну опіку 

занедбаних дітей. 
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