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ВСТУП

Прийняття у 2001 році Верховною Радою України Закону «Про попередження 
насильства у сім’ї» стало вирішальним кроком, який показав твердий намір де-
ржавної влади рішуче протидіяти цьому ганебному явищу.

Важливим є те, що в Законі була закладена ідея співпраці різних державних 
структур – служб дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах не-
повнолітніх, органів опіки і піклування – з метою попередження насильства в сім’ї. 
Закон передбачив створення уповноваженого органу державної влади, який має 
координувати діяльність спрямовану на протидію насильству в сім’ї. Таким органом 
був визначений Держкомітет у справах сім’ї та молоді, який пізніше був реорганізо-
ваний у міністерство.

Після прийняття Закону на порядок денний стало створення дієвої системи про-
тидії насильству в сім’ї. Перший крок в цьому напрямку зробив Держкомітет у спра-
вах сім’ї та молоді, який ще в лютому 2002 року видав наказ № 11, яким затвердив 
Порядок здійснення працівниками центрів соціальних служб для молоді соціально-
го інспектування з метою забезпечення супроводу неблагополучних сімей.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616, якою за-
тверджений Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в 
сім’ї або реальну його загрозу, передбачає залучення до розгляду таких заяв, крім 
працівників правоохоронних органів, також представників управлінь або відділів у 
справах сім’ї та молоді, центрів соціальних служб для молоді, служб у справах не-
повнолітніх, органів опіки та піклування. Цією ж Постановою названі ті види послуг, 
які можуть надаватись постраждалим від насильства в сім’ї – це психологічні, юри-
дичні, соціально-педагогічні, соціально-медичні послуги. Постанова передбачає та-
кож можливість направлення постраждалих від насильства в сім’ї у кризові центри, 
притулки, центри медико-соціальної реабілітації.

Спільний Наказ Держкомсім’їмолоді, МВС, МОН, МОЗ України «Про затверд-
ження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводжен-
ня з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16 січня 2004 року № 5/34/24/11 
спрямовані на захист дітей від насильства

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 
внутрішніх справ України № 3131/386 від 07 вересня 2009 року «Про затверджен-
ня Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту, служб у справах дітей. Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
попередження насильства в сім’ї» відповідно до Закону України «Про попереджен-
ня насильства в сім’ї» від 15.10.2001 № 2789-ІІІ та з метою забезпечення взаємодії 
органів і установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильс-
тва в сім’ї» спрямований на захист дітей від насильства

Для забезпечення координації і взаємодії органів і установ, на які покладається 
здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, Мінсімїмолоді і МВС України 
видали спільний наказ від 9 березня 2004 року № 3/235 «Про затвердження Інс-
трукції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб 
у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх 
справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї» 
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Сумісний Наказ Міністерства України у справах сім’ї. молоді та спорту, Мініс-
терства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Державного Департаменту України з питань 
виконання покарань № 1983/388/452/221/556/596//106 від 14.06.2006 р. «Про за-
твердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися 
у складних життєвих обставинах» координує дії суб’єктів, які здійснюють роботу з 
постраждалими від сімейного насилля

У 2008 році у рамках проведення Всесвітньої кампанії Генерального Секрета-
ря ООН та Кампанії Ради Європи з боротьби з насильством, включаючи домашнє 
насильство, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з низ-
кою громадських та міжнародних організацій ініціювало проведення в Україні на-
ціональної кампанії боротьби з насильством щодо жінок, дітей, насильством в сім’ї 
«Стоп насильству!».

Серед організацій, що підтримали проведення Кампанії – Програма розвитку 
ООН, Представництво Європейської Комісії в Україні, Шведське агентство з пи-
тань міжнародної співпраці та розвитку 5ЮА, Міжнародний жіночий правозахисний 
центр «Ла Страда – Україна», Міжнародна громадська організація «Школа рівних 
можливостей», Міжнародний гуманітарний центр «Розрада», Міжнародна єврейсь-
ка жіноча організація «Проект Кешер», Всеукраїнський громадський центр «Волон-
тер», Інформаційно-консультаційний жіночий центр та інші.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту наголосив, що кампанія «Стоп 
насильству!» є спільною для всіх гілок влади та громадськості: «Ми всі несемо від-
повідальність за розвиток нашої країни, в якій не буде насильства, кривди, безпри-
тульності та бідності».

Зокрема, кампанію «Стоп насильству!» підтримали видатні українські спорт-
смени.

Першою до громадської ініціативи приєдналась Олімпійська чемпіонка з вільної 
боротьби Ірині Мерлені, яка багато часу приділяє питанням інформування жінок про 
їх права.

Також на заклик приєднатися відгукнулась Федерація футболу України, а впер-
ше банери на підтримку кампанії «Стоп насильству!» з’явились 30 жовтня 2008 
року під час вирішального матчу жіночої збірної команди України з футболу. В той 
день українки впевнено подолали суперниць і вперше в історії українського жіночо-
го футболу вийшли у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2009 року.

Чоловіки також не залишились байдужими до проблем жінок – найсильніша 
людина планети Василь Вірастюк та олімпійський чемпіон з боксу, найкращий бок-
сер Олімпійських ігор у Пекіні Василь Ломаченко також засудили таке явище, як 
домашнє насильство, насильство по відношенню до жінок та дітей.

Завдання акції – привернути увагу громадськості до актуальної для українсько-
го суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї; активізувати партнерський 
рух громадських організацій та державних органів щодо попередження насильства 
та захисту прав жінок в Україні; сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в 
територіальних громадах та в українському суспільстві в цілому. Вона має на меті 
популяризацію позитивного іміджу сім’ї, поліпшення демографічної ситуації, утвер-
дження гендерної рівності, попередження гендерного насильства та насильства в 
сім’ї, протидії торгівлі людьми.
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Все це показує, що робота з постраждалими від насильства в сім’ї, надання 
їм різноманітної допомоги стає одним із важливих напрямків роботи соціальних 
працівників. Досвід такої роботи в Україні є відносно невеликим і був накопичений 
переважно громадськими організаціями, в першу чергу жіночими, які вже досить 
давно працюють в цьому напрямку. Така робота вимагає спеціальних знань, оскіль-
ки насильство в сім’ї є складним суспільним явищем, має глибокі корені у суспільній 
свідомості, породжує серйозні правові, соціальні, психологічні проблеми.

Інформаційно-практичний посібник вміщує досить детальний опис явища на-
сильства в сім’ї, його характерних особливостей, історичних коренів, соціальних і 
психологічних аспектів, зокрема того впливу, який справляють на психічне здоров’я 
постраждалих як поодинокі випадки насильства в сім’ї так і тривале життя в умовах 
насильства. Значне місце у посібнику приділене умінням і навичкам, які необхідні 
всім тим, хто спілкується з постраждалими від насильства в сім’ї, надає їм різні 
види допомоги, здійснює соціальний супровід тощо.

Посібник призначений для працівників центрів соціальних служб для молоді, 
кризових центрів, притулків, центрів медико-соціальної реабілітації постраждалих 
від насильства в сім’ї, соціальних педагогів, працівників громадських організацій 
– всіх тих, хто вносить свій вклад у подолання насильства в сім’ї та його наслідків.
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Акція «16 дніВ ПроТи гендерного нАСильСТВА»

З 1991 року у світі проходить міжнародна кампанія «16 днів проти ґендерного 
насильства», що закликає людство до припинення усіх форм насильства. Громад-
ськість, а також державні й недержавні організації багатьох країн активізують з 25 
листопада по 10 грудня свої зусилля заради об’єднуючої мети: збільшити у насе-
лення своєї країни розуміння та обізнаність про всі форми насильства, створити в 
конкретному регіоні чи окремій державі соціальний простір, вільний від ґендерного 
насильства та торгівлі людьми.

Щорічно акція проходить з 25 листопада по 10 грудня. 
Дати акції символічно наголошують на зв’язку між насильством стосовно жінок 

та порушенням прав людини:
25 листопада – Міжнародний день ООН з викоренення насильства до жінок – при-

свячений сестрам Мірабаль, які були жорстоко вбиті під час диктатури 
Труджильо у Домініканській Республіці у 1960 році.

1 грудня – Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом. Вірус імунодефіциту та синдром 
набутого імунодефіциту стрімко поширюється у цілому світі, загрожуючи 
життю мільйонів людей та існуванню нашої цивілізації.

З грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями.
5 грудня – Міжнародний день волонтера.
6 грудня – День пам’яті «Монреальської різанини», коли 14 студенток були вбиті 

злочинцем лише через те, що були, на його думку «феміністками».
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
10 грудня – Міжнародний день прав людини. 10 грудня 1948 року уряди країн-

членів ООН визнали права людини «на життя, свободу та недоторкан-
ність особи для всіх без будь-яких винятків», підписавши Загальну Де-
кларацію Прав Людини».

Таким чином, майже кожен день від 25 листопада до 10 грудня означений фак-
тами та аргументами стосовно того, що будь-які форми насильства (у громадській 
чи приватній сферах) є порушенням прав людини.

Україна приєдналась до кампанії «16 днів проти ґендерного насильства» у 2000 
році. Зараз заходи та ініціативи в рамках акції проходять у всіх регіонах України, 
об’єднуючи громадськість та широке коло державних закладів. Подібна активність 
свідчить про актуальність проблеми подолання насильства в нашій державі, пошук 
в громадах та владних структурах оптимального механізму реагування й на спільні 
соціальні проблеми, і на конкретну людську біду.

Кожного року акція проходить за активної підтримки Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, зокрема його підрозділів на місцях.

Методичні поради щодо тактики участі  
в міжнародній акції «16 днів проти ґендерного насильства»

Завдання акції «16 днів проти ґендерного насильства»:
привернути увагу громадськості до трьох актуальних для українського суспільс-
тва проблем: подолання насильства в сім’ї, торгівлі людьми та будь-яких проявів 
ґендерної дискримінації;
активізувати партнерський рух громадських організацій і державних органів 
щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні;
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сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в територіальних громадах та в 
українському суспільстві в цілому;
формування та ствердження індивідуальних та групових позицій щодо подолан-
ня догм, які стимулюють або виправдовують насилля над жінками, насилля в 
сім’ї тощо;
стимулювання визначеності у представників різних прошарків населення, місце-
вих громад та регіонів України, які впливають на різні аспекти розвитку здоро-
вої громадської позиції щодо попередження ґендерного насильства та торгівлі 
людьми;
публічне представлення, ствердження позицій громадян, організацій та закладів 
(державних і недержавних) щодо протидії насильству та розповсюдження від-
повідного освітнього, інформаційного матеріалу;
підсилення організаційної спроможності організацій, закладів, установ, які в 
конкретній місцевості надають доступну інформаційну,  консультативну та со-
ціальну допомогу окремим особам, групі, організації будь-якої форми власності; 
з питань попередження насильства та його наслідків.

Місця проведення акції:
на вулицях, у клубах, навчальних закладах, офісах громадських організацій, цент-
рах соціальних служб для молоді, приміщеннях органів місцевого самоврядування, 
бібліотеках тощо.

Цільові групи:
депутати місцевих рад, студентська та учнівська молодь, представниці та представ-
ники місцевої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 
місцевих засобів масової інформації, центрів соціальних служб для молоді, місце-
вих кризових центрів, груп батьків у школах та дошкільних навчальних закладах 
тощо.

Форми та види участі в місцевих громадах та регіонах України:
організація публічних заходів, пробігів, маршів з використанням лозунгів, пла-
катів з конкретними вимогами на адресу громади, органів влади та місцевого 
самоврядування щодо протидії ґендерному насильству;
проведення інформаційних кампаній; створення, друк та поширення різноманіт-
них інформаційних матеріалів за метою й темою та завданнями акції;
інформаційна-просвітницька робота на вулицях, в учбових закладах різного 
рівня (проведення театралізованих вуличних дійств, розповсюдження буклетів, 
флаєрів, плакатів, брошур та іншої різноманітної інформації);
проведення тренінгів, круглих столів, дискусій, дебатів, семінарів, лекцій, пра-
вових лекторіїв, конференцій на теми, щодо попередження ґендерного насиль-
ства;
трансляція освітніх програм щодо проблем ґендерної рівності та ґендерного на-
сильства;
підготовка та трансляція спеціальних телепрограм та радіопрограм, статті в за-
собах масової інформації; випуски тематичних газет та радіопередач (від регіо-
нального, місцевого рівня до шкільної газети);
проведення конкурсу серед ЗМІ по кращому висвітленню питань ґендерної рів-
ності та протидії ґендерному насильству;
проведення прес-клубів;
проведення ток-шоу;
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проведення форумів, інтернет-конференцій;
розміщення прес-анонсів про заходи: на інтернет-порталах, через електронні 
бюлетені та електронні розсилки, через інформаційні агентства, у ЗМІ;
проведення театралізованих дійств, спектаклів, вистав, фестивалів, спеціаль-
ного кінофестивалю;
проведення спеціальних аматорських театральних вистав (у тому числі інтерак-
тивний ґендерний театр, театр психодрами, форум-театр тощо);
організація та проведення інших різноманітних конкурсів творчості 
малюнків,прози, поезії, графіті тощо), які відображали б руйнівний вплив ґен-
дерного насильства на життя окремої людини, всієї громади та держави;
проведення науково-практичних конференцій (у тому числі для студентів, нау-
ковців), конкурсів рефератів та есе;
організація та проведення виставок (у тому числі виставки дитячих та юнацьких 
робіт щодо теми ґендерного насильства) та презентація літератури;
демонстрація спеціальних фільмів та обговорення в різних цільових групах;
проведення; молодіжних вечірок з переглядом фільмів, що відповідають за-
вданням акції;
відзначення чи долучення до відзначення певної події (день волонтера, день бо-
ротьби проти СНІДу) з розповсюдженням інформації стосовно акції;
проведення громадських заходів пам’яті про жінок, що загинули внаслідок на-
сильства;
нагородження активістів, що борються за права жінок та проти ґендерного на-
сильства в територіальній громаді, регіоні;
проведення соціологічних опитувань;
проголошення місцевих аргументів та позицій щодо визнання 25 листопада 
днем ініціатив територіальної громади проти ґендерного насильства;
проведення засідань з метою утворення коаліції та об’єднання зусиль різних 
державних і недержавних організацій та закладів;
проведення місцевих або регіональних дебатів, що безпосередньо висвітлюють 
питання попередження насильства, порушення прав жінок;
проведення місцевих громадських слухань або відкритих судових процесів 
щодо ґендерного насильства;
обговорення тематичних  питань та прийняття звернення до територіальної гро-
мади, жителів, органів влади відповідного регіону;
підготовка петиції та збору підписів учасників та учасниць будь-якого заходу з 
метою підвищення поінформованості населення з проблем насильства;
організація кризових центрів та інших державних і недержавних закладів, діяль-
ність яких буде спрямована на попередження і протидію насильству в сім’ї та 
територіальній громаді;
публічне проведення аналізу існуючого законодавства з приводу ґендерної дис-
кримінації та ґендерного насильства;
публічне проведення аналізу виконання зобов’язань України щодо протидії ґен-
дерному насильству та підготовлених місцевих звітів за підсумками проведених 
заходів з питань протидії ґендерному насильству;
підготовка звіту з аналізом стратегічних позицій для регіону, територіальної гро-
мади за напрямом активізації боротьби з ґендерним насильством.



�АКЦІЯ «16 Днів проти гендерного насильства

www.kriz
iscentr.

net

www.kriz
iscentr.

net

Завдання та форми стратегії:
завчасно розповсюджувати оголошення про акцію та емблеми акції;
дії в рамках акції мають відрізнятися та відбивати особливості регіону, відповід-
ну політичну та соціальну ситуацію, спроможність кожної організації та закладу 
в проведенні публічних соціальних та суспільно-політичних заходів;
домовитися з магазинами, бібліотеками, транспортними підприємствами про 
розповсюдження інформації про організації та заклади, де надається доступна 
допомога жінкам та всім, кого турбують питання попередження насильства;
необхідно з’ясувати ставлення та зобов’язання місцевих, регіональних органів 
влади й відповідних громадських організацій, благодійних фондів, державних 
закладів, церковних об’єднань стосовно проблеми ґендерного насильства. От-
риману інформацію використати під час проведення заходів акції;
залучати політиків, діячів культури та мистецтв до окремих заходів та акції в 
цілому;
у рамках тематичних заходів всебічно пропагувати й підтримувати діяльність ор-
ганізацій, закладів, установ, що надають доступну інформаційну консультатив-
ну та соціальну допомогу з питань попередження насильства та його наслідків;
у рамках всіх заходів акції формувати та стверджувати індивідуальні та групові 
позиції щодо подолання догм, які стимулюють або виправдовують гендерне на-
сильство;
особливу увагу звернути на проведення заходів у сільській місцевості, навчаль-
них закладах, армійських частинах.

Приклади успішних акцій в Україні:
міжнародна громадська організація «Школа Рівних Можливостей» провела кон-
курс на кращі шкільні та студентські дослідницькі роботи або методичні розроб-
ки з гендерної проблематики на тему «Гендерний поступ у світі молодіжних 
ініціатив»;
школа Рівних Можливостей спільно з Дебатною академією провели Всеук-
раїнський дебатний турнір;
львівська громадська організація Дівочий клуб «Юнка» спільно з Міжнародною 
амністією провели акцію «Стоп насильству!», включаючи виставки дитячих та 
юнацьких робіт, театралізовані дійства, збір підписів;
до руху «Юнаки проти насильства» долучилися 117 школярів та студентів з Іва-
но-Франківська, Львова, Вінниці, Києва та Дніпропетровська;
гендерний інтерактивний театр Вінницького відділення Школи Рівних Можли-
востей презентував виставу «Зупинимо насильство в сім’ї»;
волинська організація «Центр практичної психології сім’ї «Любисток» провела 
просвітницьку кампанію, що включала цикл зустрічей, соціальну рекламу і рек-
ламний ролик «Сила чоловіків не для того, щоб кривдити».
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ПоняТТя нАСильСТВА

Поняття «насильство» хоч і використовується у багатьох нормативних актах, 
але в жодному з українських правових документів не дається визначення цього 
поняття. На практиці цей термін трактується юристами довільно, тобто виходячи з 
власного досвіду.

Відомий польський спеціаліст у галузі вивчення насильства у сім’ї Єжі Малібру-
да дає такі ознаки насильства:

умисність
спричинення шкоди
порушення прав і свобод людини
значна перевага сил (фізичних, психологічних, пов’язаних з вищою посадою тощо) 
того, хто чинить насильство.

Отже можна сформулювати таке визначення насильства: 
Насильство – це умисні дії однієї або кількох осіб, що спричиняють шкоду іншій 

особі, порушують її права і свободи і відбуваються в умовах значної переваги сил 
тих, хто скоює ці дії, що унеможливлює самозахист особи, що страждає від цих дій.

Підкреслимо, що коли у вказаних діях відсутня хоча б одна з наведених ознак, 
такі дії не є насильством. Наприклад, якщо відсутнє порушення прав і свобод люди-
ни, це буде не насильство, а правомірне застосування сили.

Важливо підкреслити, що особа, яка чинить насильство, відрізняється від того, 
хто чинить правомірний примус, тим, що її дії не санкціоновані законами, норматив-
ними актами, інструкціями тощо. Ця особа не уповноважена якимись державними 
органами на ці дії, а робить це з власної ініціативи з метою досягнення певних влас-
них цілей. Звичайно, найголовнішою з таких цілей є встановлення домінування, 
контролю над поведінкою іншої особи.

Якщо відсутня остання ознака – значна перевага сил, то це строго кажучи, не 
насильство, а конфлікт із застосуванням сили. Відмітимо, що Закон України «Про 
попередження насильства в сім’ї» дає практично таке саме означення насильства, 
як наведене вище, але не згадує про перевагу сил. Інакше кажучи, означення на-
сильства, наведене в Законі, об’єднує поняття насильства і конфлікту із застосу-
ванням сили. З практичної точки зору таке об’єднання, очевидно, є доцільним.

Щоб сформулювати поняття жертви насильства звернемось до Декларації 
основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, прийня-
тої Генеральною Асамблеєю ООН 29.11.1985 р. Згідно з Декларацією, «Під терміном 
«жертва» треба розуміти осіб, яким індивідуально або колективно була заподіяна 
шкода, включаючи тілесні ушкодження, моральну шкоду, душевне страждання, ма-
теріальні збитки або істотні обмеження їхніх основних прав в результаті дій або без-
діяльності, яка порушила чинні національні кримінальні закони. ... Та чи інша особа 
може вважатись жертвою, незалежно від того, чи був встановлений, затриманий, 
відданий до суду, або засуджений правопорушник, а також незалежно від родинних 
стосунків між правопорушником і жертвою».

Часто насильство не є окремим актом, а тривалим процесом, при якому скла-
дається специфічна система стосунків між насильником і жертвою насильства. Так 
відбувається, як правило, тоді, коли насильник і жертва є членами однієї родини, 
одного колективу, формального (військовослужбовці одного підрозділу, учні класу) 
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або неформального (члени молодіжної компанії). В цьому випадку насильство має 
певні типові риси. Однією з найбільш характерних є його циклічність, якій далі при-
свячений спеціальний розділ. Насильство, яке не зустріло рішучої відсічі, має тен-
денцію до посилення.

Основною метою насильства є домінування над іншою особою та кон-
троль її поведінки. Безпосереднім поштовхом до актів насильства є внутрішній 
психологічний імпульс насильника. Але важливо пам’ятати, що людина має сво-
боду волі і здатна керувати своїми вчинкам, тому відповідальним за насильство 
завжди є сам насильник. Досить поширеною є думка, що жертва насильства може 
сама провокувати насильство. Такий підхід є надзвичайно шкідливим, бо він пе-
рекладає відповідальність з насильника на жертву і тим самим фактично виправ-
довує насильство та унеможливлює боротьбу з ним. Тому важливо пам’ятати, що 
відповідальність за насильство завжди лежить на тому, хто чинить насильство, і не 
може бути знята ніякими посиланнями на провокаційну поведінку жертви. Більш 
ґрунтовно це питання розглянуте у п.4.4.

нАСильСТВо В Сім’ї

Перейдемо до визначення поняття «насильство в сім’ї». 
Залежно від мети можна виділити два підходи до його визначення: широкий, 

який має на меті всебічно охопити це явище, і вузький, який стосується дій, що 
мають ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, або право-
порушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. 
Досить широко охоплює це поняття визначення, наведене у Законі України «Про 
попередження насильство в сім’ї»:

Насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психоло-
гічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого 
члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як лю-
дини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи 
психічному здоров’ю.

При визначенні поняття «насильство в сім’ї» важливими є поняття «сім’я», 
«члени сім’ї». Останнє сформульоване у Житловому кодексі України (ст. 64) так:  
«До членів сім’ї наймача належить дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї 
наймача може бути визнано і інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з 
наймачем і ведуть з ним спільне господарство».

Членами сім’ї можуть бути:
подружжя;
батьки (мати, батько) й дитина (діти);
усиновителі (усиновитель) і усиновлений (удочерена);
дід (бабуся) і онук (онука);
вітчим (мачуха) і пасинок (падчерка);
брати і сестри;
фактичні вихователі і вихованці.
Членами сім’ї можуть бути визнані також і інші особи, які разом проживають, ве-

дуть спільне господарство і здійснюють взаємну турботу, характерну для членів сім’ї.
Законодавством України можуть бути встановлені й інші підстави виникнення 

сімейних відносин.
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На нашу думку, до насильства в сім’ї слід віднести також насильство одного 
члена колишнього подружжя над іншим, якщо вони розлучені, але проживають в 
одному помешканні.

Звернемося до питання про те, між якими членами родини можуть виникнути 
насильницькі стосунки.
 1 Подружжя (чоловік – дружина). В абсолютно переважній більшості випадків 

насильство чинить чоловік, хоча зустрічаються і протилежні випадки.
 2 Батьки – неповнолітні діти. Насильство можуть чинити як батько, так і мати. В 

тих випадках, коли мати сама є жертвою насильства, вона може бути «переда-
вальною ланкою» насильства, прагнучи компенсувати своє принижене станови-
ще жертви утиском ще слабших – дітей.

 3 Дорослі діти – батьки. Насильство можуть чинити як дорослі діти стосовно 
батьків, так і навпаки, хоча перший випадок є більш розповсюдженим. Досить 
типовою є ситуація, коли діти, які виросли в атмосфері насильства, встановлю-
ють свої стосунки з батька на тих же засадах насильства. Насильницьке став-
лення до батьків може виникнути і в сім’ях, де діти виросли в атмосфері уседоз-
воленості.

 4  Насильницькі стосунки між дітьми в одній сім’ї. Такі стосунки, як правило, 
виникають на фоні насильницьких стосунків між дорослими членами сім’ї і мо-
жуть мати різноманітний характер. Старші діти можуть чинити насильство над 
молодшими, брати над сестрами, діти можуть об’єднуватись для насильства над 
кимсь одним з дітей; можливе насильство між зведеними братами і сестрами.

 5 Насильство між іншими членами сім’ї. Це насильницькі стосунки між тещею 
або тестем і зятем, свекром або свекрухою і невісткою, онуками і дідусем та 
бабусею тощо.

 6 Насильство  проти хворих, немічних членів сім’ї, членів сім’ї – інвалідів.

Відмітимо деякі важливі риси, які характеризують насильство в сім’ї.
Метою насильства є домінування над іншим членам сім’ї та контроль його по-
ведінки;
насильство в сім’ї має тенденцію до повторення (рідко коли буває одноразовим 
епізодом);
воно є процесом, тобто розвивається поступово і має циклічний характер;
за відсутності протидії має тенденцію до посилення.

Види і форми нАСильСТВА В Сім’ї

Щодо форм, яких набуває насильство в сім’ї, у різних дослідників цього яви-
ща існують певні розбіжності, але найчастіше розглядаються фізичне, сексуаль-
не, психологічне та економічне насильство. Іноді до цього списку включають також 
моральне насильство, але його досить важко відділити від психологічного, тому 
будемо розглядати його як складову психологічного насильства.

ФіЗиЧНе НасильствО у сім’ї Законом України «Про попередження насиль-
ства в сім’ї» визначається як «умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену 
сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті пос-
траждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його 
честі й гідності».
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Часто фізичне насильство визначають перераховуючи дії, які розглядають як 
такий тип насильства. Так, в опублікованій доповіді громадської організації «Алек-
сандра Хаус» (м. Блейн, Міннесота, США) фізичним насильством називають будь-
яку насильницьку поведінку проти іншого члена сім’ї і роз’яснюють далі: «Фізичне 
насильство може виявлятись у вигляді ляпасів по обличчю, штовханів, копань но-
гами, подряпин, нанесення опіків, удушення, щипання, укусів, брутального хватан-
ня, ударів кулаком, ляпасів, відкидання партнера вбік або додолу, кидання в нього 
предметів, використання зброї». Інші автори додають також сіпання за волосся або 
його виривання, позбавлення їжі або пиття, викручування рук тощо. Подібні перелі-
ки, звичайно, не можуть бути вичерпними.

сексУальНе НасильствО, згідно з Законом України «Про попередження 
насильства в сім’ї», – це «протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву не-
доторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню 
до неповнолітнього члена сім і».

Воно включає будь-який сексуальний акт або сексуальну поведінку, що 
нав’язується повнолітньому члену сім’ї проти її (його) волі. Це може бути:

нав’язування сексуальної близькості, коли повнолітня особа знаходиться у стані 
алкогольного або наркотичного сп’яніння, або спить і не в змозі сказати «ні»;
нав’язування сексуальної близькості, коли повнолітня особа дає зрозуміти, що 
не хоче цього, або боїться сказати «ні»;
нав’язування без згоди повнолітнього члена сім’ї фізичного контакту з його еро-
генними зонами, іншими частинами тіла;
нав’язування повнолітньому члену сім’ї особливих видів сексуальних контактів 
проти її (його) волі.

 !  Всі такі дії щодо неповнолітнього члена сім’ї є сексуальним насильством неза-
лежно від того, відбувались вони проти волі цього члена сім’ї, чи за його згодою.

ПсихОлОгіЧНе НасильствО в сім’ї, згідно з Законом України «Про попе-
редження насильства в сім’ї», – це «насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї 
на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, 
залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність 
захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю».

Психологічне насильство має такі прояви:
використання лайливих слів та (або) крику, образи, приниження, які спричиня-
ють шкоду самооцінці члена сім’ї;
брутальна критика дій, думок, почуттів члена сім’ї, звинувачення його в усіх про-
блемах;
образливі жести або дії (наприклад, плювки в члена сім’ї або в його напрямку); 
вияви брутальності щодо родичів або друзів члена сім’ї, їх образи з метою при-
низити члена сім’ї;
спричинення шкоди домашнім тваринам, до яких член сім’ї емоційно прив’язаний 
– з метою помсти або залякування;
знищення, пошкодження або приховування особистих речей члена сім’ї та ін-
ших предметів, які хоч і не мають великої грошової вартості, але є для нього 
цінними;
примус члена сім’ї до принизливих дій;
обмеження свободи дій і пересувань члена сім’ї;
контроль і обмеження можливостей спілкування з родичами або друзями, сте-
ження;
крайні вияви ревнощів.
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Значне місце у психологічному насильстві посідають погрози, починаючи від 
розпливчастих на тему «ти в мене дограєшся» до конкретних:

погрози фізичного або іншого насильства над членами сім’ї або його дітьми, 
іншими близькими йому особами;
погрози спричинити економічну шкоду (позбавити фінансової підтримки або яко-
гось майна);
погрози розлучення або подружньої невірності;
погрози піти з сім’ї і забрати з собою дітей;
погрози розповісти всім про його особисті справи, секрети тощо;
погрози самогубства або спричинення собі фізичної шкоди.

Деякі автори у психологічному насильстві виділяють вербальне та емоційне на-
сильство. вербальне або словесне насильство чиниться, наприклад,тоді, коли 
члену сім’ї докоряють буквально за кожний вчинок, критикують його особистість, 
або ображають брутальною лайкою. емоційне насильство може відбуватись вза-
галі без слів – за допомогою міміки, пози, поглядів – цього досить, щоб дати зро-
зуміти члену сім’ї, що він є недоумкуватим. Наприклад, за допомогою загрозливих 
поглядів, жестів, інтонації чоловік може тримати жінку в атмосфері страху.
 !   Відмітимо також, що всі інші форми насильства, як правило, супроводжуються 

психологічним насильством і неминуче спричиняють постраждалим також і пси-
хологічну шкоду.

екОНОМіЧНе НасильствО, згідно з Законом України «Про попередження 
насильства в сім’ї», – це умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї 
житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене 
законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізично-
го чи психічного здоров’я». 

Отже економічне насильство пов’язане з порушенням прав та інтересів члена 
сім’ї, через позбавлення або і обмеження його майнових прав. Воно включає в себе:

позбавлення або обмеження одним з членів сім’ї іншого члена сім’ї можливості 
користуватись і розпоряджатись грошовими коштами, які він заробив, або які є 
їх спільною власністю;
створення ситуацій, коли один з членів сім’ї вимушений просити гроші (при їх 
наявності) на утримання сім’ї або на необхідні власні потреби;
ненадання грошей на утримання дітей, невиплата аліментів;
дріб’язковий контроль за всіма витратами, вимога звітувати за них;
демонстрація того, що домашня робота не має ніякої економічної цінності;
позбавлення можливості користуватись своїм власним або спільним майном;
пошкодження або знищення майна іншого члена сім’ї або спільного майна.

Часто важко провести межу між різними формами насильства в сім’ї. Так, одні 
дослідники відносять позбавлення сну до психологічного насильства, інші до фі-
зичного. Так само, пошкодження або знищення особистих речей, нанесення шкоди 
домашнім тваринам або їх вбивство може, в залежності від обставин, виступати як 
психологічне або економічне насильство.
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індикАТори жорСТокого ПоВодження з диТиною

Насильство завдає дитині тяжких травм, які мають згубні наслідки для її по-
дальшого фізичного та психічного здоров’я. Для суспільства це небезпечно тим, що 
діти, які були жертвами або свідками насильства в сім’ї, переносять цей негативний 
досвід на власне життя. Така сім’я виховує для суспільства потенційного агресора 
чи жертву – людину, яка вважає за норму, що інших можна принижувати, а «за 
необхідності» й побити.

За низкою різних даних, жорстокість щодо дітей корелює з такими характерис-
тиками батьків, як їх молодий вік, патологія особистості, психічний розлад, низький 
соціальний статус (прошарок, клас), соціальна ізоляція, дисгармонія у подружніх 
стосунках, розлучення, кримінальне минуле. У багатьох батьків в анамнезі є інфор-
мація, що вони самі в дитинстві зазнавали жорстокого поводження або депривації.

Діти найбільшою мірою ризикують стати об’єктами зловживань при наявності 
таких чинників: передчасне народження, рання сепарація (відділення) від матері, 
необхідність в особливому догляді під час неонатального періоду, вроджені вади 
розвитку, хронічне захворювання, складний характер.

Діти, які постраждали від жорстокості та зневаги, мають низку специфічних пси-
хологічних рис, головною особливістю яких є амбівалентність (різнополюсність) – як 
реакція на суперечливі вимоги батьків. Підлітки, які зазнали зловживань, поєдну-
ють у собі імпульсивність та терпеливість, підозрілість з ірраціональною вірою в 
можливість покращання внутрішньосімейної ситуації. Вони відзначаються низькою 
самооцінкою, є емоційно залежними, відчувають самотність, ізольованість, страх 
перед майбутнім, впевненість у відсутності перспектив, провину за інциденти на-
сильства.

Діти, що живуть в умовах сімейного насильства, демонструють схильність до 
депресій, високий рівень імовірності стресу, виразні істеричні та/або депресивні 
симптоми. Вони часто пропускають шкільні заняття (в тому числі через нездужання). 
Такі діти та підлітки відзначаються високим рівнем ризику алкоголізації та наркоти-
зації, пределінквентною та делінквентною поведінкою, зухвалою сексуальною по-
ведінкою, дромоманією (патологічною схильністю до мандрів, бродяжництва).

Найбільш типовими наслідками насильства в сім’ї стають такі поведінкові про-
яви у дітей (і саме на них найчастіше скаржаться вчителі та батьки): бійки, конфлікти 
з оточуючими, низька шкільна успішність, пропуски уроків без поважних причин, 
незвичайна замкненість. До емоційних проблем таких дітей можна віднести підви-
щену агресивність, переважно погіршений настрій, високу тривожність та наявність 
страхів, нестійкість почуттєвої сфери, легке коливання емоцій та їх надмірна сила, 
часто неадекватна ситуації (лють або істеричні ридання у відповідь на незначні зовніш-
ні подразники).

Ознаками скоєного над дитиною насильства та неналежного догляду можуть 
бути також: недостатня вага дитини, анемія, слабкий імунітет, тік, смоктання паль-
ців, гризіння нігтів, розгойдування та нав’язливі рухи; одяг, що не відповідає по-
годним умовам та віку дитини; часті звертання до медичних закладів, зростаюча 
кількість ушкоджень; невідповідність отриманих ушкоджень поясненням, що їх дає 
дитина або батьки чи піклувальники. Також підозру щодо фізичного насильства по-
винні викликати типовість травм та наявність відомостей про подібні пошкодження 
у минулому, непереконливі пояснення щодо обставин, за яких було отримано трав-
му, зволікання часу при звертанні по медичну допомогу та неспівпадаюча реакція 
батьків.
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іншими наслідками насильства щодо дітей різного віку є: 
для дітей у віці до 6 місяців – низька рухова активність, байдужість до оточу-
ючого світу, відсутність реакції або слабка реакція на зовнішні стимули, відсут-
ність посмішки (або посмішка з’являється дуже рідко);
для дітей у віці від 6 місяців до півтора року – страх перед батьками, страх 
фізичного контакту з дорослою людиною (наприклад, коли хтось намагається 
взяти дитину на руки), постійна настороженість без причини, плаксивість, за-
мкненість, постійний сум;
для дітей 1,5-3 років – страхи, змішані почуття, порушення сну, втрата апе-
титу, агресія, боязнь чужих людей, дорослих, схильність до сексуальних ігор, 
крайнощі у поведінці (від надмірної агресивності до пасивності); 
для дітей дошкільного віку (3-6 років) – пасивна реакція на біль, примирення з 
ситуацією; тривожність, боязливість, змішані почуття, відчуття провини, сорому, 
відрази, безпорадності, болісна реакція на критику; брехливість, схильність до 
злодійства і підпалювання, жорстокість до тварин. Крім того, спостерігаються 
форми поведінки, притаманні молодшому віку (енурез, смоктання пальців, гризін-
ня нігтів, утруднене мовлення тощо); негативізм, відчуження та агресія поєднані з 
надмірною поступливістю та улесливістю. Слід також зазначити наявність сек-
суальних ігор та хворобливої мастурбації;
для дітей молодшого шкільного віку – амбівалентні почуття стосовно дорос-
лих, проблеми у визначенні сімейних ролей, страх, почуття сорому, відрази, зіп-
сованості, недовіри до світу; в поведінці відзначаються відчуження від людей, 
порушення сну, апетиту, агресивне поводження, відчуття «брудного тіла», мов-
чазність або несподівана балакучість, сексуальні дії з іншими дітьми;
для дітей 9-13 років – те ж, що і для дітей молодшого шкільного віку, а та-
кож депресія, суб’єктивне відчуття втрати емоцій, самотність, відсутність друзів, 
страх перед власним домом, небажання повертатися туди після школи. У по-
ведінці виявляється ізоляція, маніпулювання іншими дітьми (в тому числі з ме-
тою отримання сексуального задоволення), суперечливе поводження. а також 
неадекватні харчові уподобання (недоїдки, листя, крейда, равлики, таргани, інші 
комахи  тощо);
для підлітків 13-18 років – відрада, сором, провина, недовіра, амбівалентні 
почуття до дорослих, сексуальні порушення, несформованість соціальних ролей 
і своєї ролі в родині, почуття власної непотрібності. У поведінковій сфері від-
значаються спроби суїциду, реалізоване чи нереалізоване бажання залишити 
власну домівку, агресивне поводження, уникнення тілесної та емоційної інтим-
ності, непослідовність і суперечливість поводження.

Узагальнюючи, можна виділити низку наочних ознак, характерних для дитини, 
що постраждала від сімейного насильства. Вони наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Можливі наочні ознаки дітей,  

що зазнають насильства, жорстокого поводження

за О.Кочемировською, А.Ходоренко;  
модифікація Ю.Онишка, Л.Смислової, І.Дубініної

Тип  
насильства Ознака

Ф
ІЗ

и
Ч

Н
е

зміщення суглобів (вивихи), переломи кісток, гематоми, подря-
пини, садна;
синці на тих частинах тіла, на яких вони не повинні з’являтися, коли 
дитина грається (наприклад, на щоках, очах, губах, вухах, сідницях, 
передпліччях, стегнах, кінчиках пальців тощо);
рвані рани і переломи в області обличчя, травматична втрата 
зубів;
ретинальні крововиливи (у сітківку), відшарування сітківки і пере-
ломи орбіти;
забиті місця на тілі, голові або сідницях, які мають виразні контури 
предмета (наприклад, пряжки ременя, лозини):
рани і синці у різних фазах загоєння та/або у різних частинах тіла 
(наприклад, на спині та грудях одночасно) або незрозумілого по-
ходження;
сліди від укусів людиною;
незвичні опіки (цигаркою або гарячим посудом).

С
е

К
С

УА
Л

ь
Н

е

знання термінології та жаргону, зазвичай не властивих дітям 
відповідного віку;
висипи та/або кровотечі в області паху, гені талій
захворювання, що передаються статевим шляхом;
ознаки вагінального або анального проникнення стороннього 
предмета:
дитяча або підліткова проституція;
вагітність;
вчинення сексуальних злочинів;
сексуальні домагання до дітей, підлітків, дорослих;
нерозбірлива та/або активна сексуальна поведінка;
уникнення контактів із ровесниками;
відсутність догляду за собою;
синдром «брудного тіла»: постійне настирливе перебування у 
ванній, під душем;
боязнь чоловіків; 
боязнь, конкретних людей:
запобіжні заходи, щоб важче було знімати одяг;
синці на внутрішній стороні стегон, на грудях і сідницях;
людські укуси
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П
С

и
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

е

замкнутість;
страх, або навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ри-
зикована, зухвала поведінка;
неврівноважена поведінка;
агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення та 
насильства;
уповільнене мовлення, нездатність до навчання, відсутність 
знань, відомих дітям відповідного віку (наприклад, невміння 
читати, писати та рахувати);
надто висока зрілість та відповідальність порівняно з дітьми  
цього віку («маленький дорослий»);
уникання однолітків, бажання спілкуватися та гратися зі значно 
молодшими дітьми;
занижена самооцінка;
тривожність,
почуття провини;
швидка стомлюваність, знижена спроможність до концентрації 
уваги;
демонстрація страху перед появою батьків та/або необхідністю 
йти додому, небажання йти додому;
схильність до «мандрів», бродяжництва.

е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

е
 Н

А
С

и
Л

ь
С

Т
В

О
,  

З
А

Н
е

Д
Б

А
Н

Н
Я

 Д
и

Т
и

Н
и

дитина постійно голодує через нестачу їжі;
дитина надмірно набирає вагу через неправильне харчування;
дитина завжди запізнюється до школи;
дитина завжди пропускає школу;
дитина носить брудний одяг;
дитина одягнена не за погодою, не по сезону;
дитина виглядає втомленою і хворою;
дитина виглядає занедбаною;
у дитини неліковані зуби;
 нестача необхідного медичного лікування (дитину не водять до 
лікаря);
за дитиною не стежать і вона залишена напризволяще;
дитину наражають на небезпеку;
дитини уникають інші діти;
у дитини немає іграшок, книжок, розваг, тощо;
удома холодно, безлад і антисанітарія;
у дитини немає постільної білизни або постільна білизна  драна 
та брудна;
нігті у дитини нестрижені і брудні;
у дитини постійні інфекції, спричинені браком гігієни;
є інформація про трудову діяльність дитини (особливо молод-
шого віку);
дитина жебракує, втікає з дому.
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З метою раннього виявлення жорстокого поводження з дитиною, фахівець має 
застосувати такі методи збору інформації:

огляд дитини та безпосереднє спостереження за поведінкою дитини, членів 
родини (піклувальників, вихователів тощо), огляд житла або умов перебування 
дитини;
бесіда з дитиною;
опитування батьків, піклувальників, вихователів, родичів, сусідів;
дослідження історії життя дитини, документації, інших джерел інформації.

Огляд та безпосереднє спостереження с одним із найбільш інформативних 
але водночас і найбільш суб’єктивних методів дослідження у психологічній прак-
тиці. Фахівцеві на цьому етапі слід уникати передчасних суджень та висновків, 
пам’ятаючи про феномен «першого враження», тому основну увагу потрібно при-
ділити виявленню та фіксації тих чи інших ознак, то можуть свідчити про наявність 
жорстокого поводження з дитиною чи скоєння акту насильства проти неї. Фахівець 
оцінює зовнішній вигляд дитини, наявність у неї тілесних ушкоджень, стан фізично-
го та психічного здоров’я у межах своєї професійної підготовки, проводить огляд 
житла або умов її перебування, особливості поведінки дитини, членів родини (піклу-
вальників, вихователів). Уважно спостерігаючи за поведінкою самої дитини та осіб, 
які перебувають на місці інциденту (або супроводжують дитину), можна отримати 
значно більше інформації, аніж при прямому їх опитуванні.

Ключем до розгадки може бути манера поведінки дитини. Потрібно врахову-
вати, що дитина через бажання виправдання батьків, піклувальників (інших осіб) 
може применшувати ступінь насильства з їх боку, применшувати свої страждання 
або виявляти байдужість до факту насильства. Вона може здаватися заляканою, 
присоромленою, ухилятися або почувати себе ніяково. Дитина може під час опиту-
вання закривати очі або уникати зустрічатися очима з фахівцем. Можливе також 
здригання, коли відчиняються двері або хтось входить до кабінету.

Поведінка супровідної особи також може бути ключем до розгадки. Якщо 
дорослий член сім’ї або піклувальник є винуватцем насильства і він же супровод-
жує дитину, то він може виглядати дуже занепокоєним її станом. Найчастіше він за 
будь-яку ціну не полишає дитину наодинці з фахівцем, наполягає на своїй присут-
ності, часто тримає її за руку і не відходить ні на крок. Коли ви задасте дитині пи-
тання, то за неї відповідає він. Зазвичай дитина навіть не робить спроби відповідати 
сама. Вона може виглядати заляканою і мовчки погоджується з його поясненнями 
того, що відбулося. Агресор може бути настільки нестриманим, що виявлятиме во-
рожість або гнів по відношенню до дитини або до фахівця під час візиту. Проте, 
частіше він буде удавати занадто люблячого(ї) батька або матері, стурбованого(ї) 
лише тим, щоб його дитина одержала максимум уваги та допомоги.

Бесіда з дитиною. Перший контакт з дитиною, яка зазнала насильства або 
була свідком акту насильства, є надзвичайно важливим. У цілому, загальним прин-
ципом бесіди з дитиною – жертвою насильства є отримання повного о обсягу ін-
формації в ході спонтанної розповіді дитини. Фахівцеві слід терпляче вислухати 
розповідь дитини у її інтерпретації подій. Слід зауважити, що надії на те, що дити-
на буде повно та щиро відповідати на всі запитання фахівця про насильство, що 
відбулося над нею, часто не справджуються через низку причин, серед яких най-
важливішими є страх, недовіра до дорослих взагалі, приховування певних фактів 
через сором, а також через те, що дитина може насправді любити своїх кривдників, 
незважаючи на їх жорстоке поводження.
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Коли фахівець задає дитині ті чи інші запитання, йому слід пам’ятати, що успіш-
ність бесіди з нею залежить також і від правильного розуміння рівня її розвитку. 
Складність запитань має відповідати інтелектуальному рівню дитини та її життє-
вому досвіду, крім того, слід пам’ятати, що діти (особливо молодшого віку) надають 
здебільшого правдиву інформацію.

Отже, коли дитина розповідає вам про насильство:
поставтеся до дитини серйозно, покажіть, що ви їй повністю вірите, що вона не 
винна в тому, що сталося;
задавайте питання у м’якій формі (наприклад: «Чи правильно я розумію, що 
тобі зробили боляче? Розкажи, будь-ласка, як це сталося. Покажи, де в тебе 
болить?»);
залишайтеся спокійними (незважаючи, якими словами розповідає дитина, 
адже вона через відсутність словникового запасу може застосовувати нецен-
зурні вирази та жаргонізми, які чує від дорослих; ні в якому разі не переривайте 
розповідь дитини, щоб їх виправити або зробити зауваження); заспокойте та 
підтримайте дитину словами;

«Добре, що ти мені це сказала (-в). Ти правильно зробила (-в)»;
«Ти в цьому не винна (не винний)»;
«Така ситуація трапляється і з іншими дітьми»;
«Можливо ти вважаєш, що це секрет? Але бувають такі секрети, які не пот-
рібно зберігати – якщо тобі зробили погано. Ми вже допомогли іншим дням 
у схожих ситуаціях. Ми допоможемо і тобі, але для цього маємо знати, що 
сталося»;
«Не дратуйся, якщо цю історію тобі потрібно буде переказати ще раз іншій 
людині, яка теж буде допомагати тобі. Дуже важливо, щоб вона почула її 
саме від тебе»;

ще раз наголошуємо – не думайте, що дитина обов’язково ненавидить свого 
кривдника або сердиться на нього. Батьки залишаються для неї батьками не-
залежно від того, як вони поводяться з дитиною, вона продовжує їх любити та 
боїться зашкодити їм своїми словами чи діями. Тому ні в якому разі не оцінюйте 
особистість кривдника перед дитиною, оцінити можна тільки дію (наприклад, 
«так, з тобою вчинили погано»);
терпляче відповідайте на запитання дитини, намагайтеся розвіяти її тривоги, 
особливо стосовно самого факту звернення по допомогу;
стежте за тим, аби не давати обіцянок, яких не можете дотриматися (наприклад: 
«Твоя мама не засмутиться» або «Тому, хто тебе скривдив, нічого не буде», 
«Тебе більше ніколи не скривдять»).

У жодному разі, фахівець при бесіді з дитиною не має:
бути нетерплячим та перебивати її;
робити поспішні висновки;
намагатися завершити думки дитини, її висловлювання;
втрачати зоровий контакт з дитиною, жестами та рухами тіла демонструвати 
неуважність;
відповідати недоладно;
змінювати предмет розмови;
залякувати дитину (в тому числі тим, що її родичів буде суворо покарано);
критикувати дитину або глузувати з неї.
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Опитування батьків, піклувальників, вихователів, родичів, сусідів.  
Необхідно зазначити, що опитування батьків. піклувальників, вихователів, родичів, 
сусідів має проводитися на тих же засадах, що і бесіда з дитиною, оскільки для них 
розмови про ситуацію насильства теж, зазвичай, є досить важкими. Це пов’язано 
з тим, що вони часто не хочуть «виносити сміття з хати», бояться подальшої від-
повідальності, розголосу, осуду, тому намагаються зменшити серйозність того, що 
сталося. Отже, якщо вони такої інформації не дають з власної ініціативи, потрібно 
обмежитися непрямими питаннями, як наприклад: «Світланка виглядає дуже за-
смученою, ви не знаєте чому?». Варто усвідомлювати, що питання, котрі виказу-
ють, що ви припускаєте випадок насильства, можуть бути оцінені як порушення 
принципу конфіденційності і, в деяких випадках, можуть навіть поставити дитину 
під ризик з подальшим зростанням ступеня насильства (наприклад, якщо супро-
воджувач є також довіреною особою члена сім’ї, який чинить насильство).

Окрему проблему становить розмова з особою, яка підозрюється у скоєнні на-
сильства. При спілкуванні з кривдником фахівець повинен:

спочатку представитися, пояснити доцільність даної бесіди;
розмовляти спокійно, демонструючи врівноваженість;
звертатися до кривдника виключно на «ви»;
дотримуватися позиції: «я просто виконую свої обов’язки».

Під час розмови з винуватцем насильства фахівець повинен враховувати що:
розмови з винуватцем у скоєнні насильства слід проводити дуже відповідально;
під час вашого втручання винуватець, найімовірніше, скористається усіма мож-
ливими засобами для зменшення відповідальності за створену ситуацію та з 
метою уникнення покарання.

 !  Розмову слід проводити таким чином, щоб вона була для винуватця сигналом, 
що він не може розраховувати на подальшу безкарність.

Дослідження історії життя дитини, документації, інших джерел інформації. Цін-
ним джерелом інформації про дитину є її повна історія життя з достовірних джерел, 
документація з медичних та правоохоронних установ Документовані багаторазо-
ві звернення до відділень швидкої допомоги, травмпунктів, виявлення так званих 
«схильностей» до нещасних випадків, втеч з дому, бродяжництва, вживання алко-
голю, наркотичних і токсичних речовин, делінквентної поведінки повинні навести 
фахівця на думку про можливість жорстокого поводження з даною дитиною.
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меТодикА ВияВлення ПоСТрАждАлих  
Від домАшнього нАСильСТВА через кВАліфікоВАні дії фАхіВціВ 

 ТА інших оСіб, які безПоСередньо СТикАюТьСя з ПоСТрАждАлими

Часто, людина не звертається за допомогою і терпить насильство тому, що ке-
рується соціальними та психологічними стереотипами про те, чому не варто звер-
татися за допомогою, наприклад:

не завжди розуміє, що дії, які чиняться насильником стосовно неї, є неприпусти-
мими, протизаконними, такими, що порушують її права;
внаслідок довготривалого впливу фізичного та психологічного насильства та 
страху перед насильником змирилася з ситуацією та втратила бажання до опо-
ру і надію на порятунок;
готова терпіти насильство заради «збереження сім’ї»;
вірить, що насильник є видатного людиною і заради його «успіху» треба терпіти 
усе;
не має інформації щодо негативного впливу насильства в сім’ї на дитину, яка 
є жертвою жорстокого поводження, чи свідком насильства, і готова терпіти на-
сильника «заради дітей»;
не знає своїх прав і не вміє їх захищати;
не проінформована про те, хто, де і яким чином може надати допомогу, підтрим-
ку та захистити від насильника;
керується твердженням, «Не виносити сміття з хати», відчуває сором за свою 
сім’ю та переймається власною «провиною».
Окрім і того, слід враховувати стереотипи, що склалися в постраждалих в ре-

зультаті недостатньої поінформованості широкого загалу про те, що є насильством 
в сім’ї і як можна вийти з кризової ситуації, недостатньо відпрацьованого механізму 
реалізації Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», а також недо-
статньо професійної підтримки жертв насильства фахівцями на місцях. 

як міліціонероВі ВизнАчиТи, 
 що оСобА, якА зВернУлАСя до нього,  
є жерТВою домАшнього нАСильСТВА

Поради міліціонерам щодо виявлення постраждалих 
від домашнього насильства

В роботі дільничного міліціонера з метою виявлення постраждалих від домаш-
нього насильства, варто звертати увагу на сім’ї, які проживають на його дільниці. 
Адже психологи виділяють ознаки, за якими можна визначити сім’ї, що знаходяться 
в зоні ризику щодо можливих проявів домашнього насильства, а саме:

сім’ї, де обидва або один з подружжя є алкоголіком, наркоманом або токсико-
маном;
сім’ї, де обидва або один з подружжя має психічні захворювання;
сім’ї, де порушений емоційно-психологічний клімат, що призводить до частих 
конфліктів та скандалів;
сім’ї, в яких подружжя знаходиться в стані стресу в зв’язку зі смертю близьких, 
безробіттям або тяжкими соціальними умовами проживання сім’ї (3).
Найчастіше саме в таких сім’ях можуть бути прояви фізичного насильства стосов-

но одного з подружжя, насильство стосовно дітей та жорстокого поводження з ними.
Останнім часом до сімей зони ризику можна додати і забезпечені сім’ї, в яких 

немає зовнішніх проявів неблагополуччя, проте в яких значно підвищується ризик 
домашнього насильства, метою якого є повне підпорядкування насильником жерт-
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ви, в результаті чого один з подружжя (найчастіше це жінка) грає роль інтер’єру або 
«прикраси», позбавленої будь-яких можливостей проявити свою особистість.

Цьому сприяє:
економічна залежність жінки від чоловіка;
більш високий освітній рівень жінки;
наявність фізичних недоліків у жінки, особливо, якщо вона набула їх у процесі 
сімейного життя.

 !  Представникові правоохоронних органів варто пам’ятати, що ознаками фізичного 
насильства можуть бути не лише синці, удари та травми різного ступеню у жінки, 
але й психологічні прояви: занижена самооцінка, плаксивість, відсутність інтересу до 
життя, страх перед насильником, небажання приймати самостійні рішення.

Одержавши виклик до сім’ї, де чиниться насильство, виїжджає оперативна 
служба міліції. В ситуації насильства, міліціонеру необхідно бути уважним до по-
ведінки кожного члена сім’ї.

Важливо звертати увагу на всі сигнали, що можуть свідчити про застосу-
вання насильства. Наприклад: сліди побиття, ознаки переляку, жаху при погляді 
на насильника, тремтіння рук або навіть всього тіла, емоційну неврівноваженість, 
роздратування, плач, апатію.

Важливо враховувати і те, що часто винуватець насильства може вдавати із 
себе спокійну, врівноважену людину, яка не розуміє, чому було викликано міліцію.

Для стороннього спостерігача це виглядає набагато краще, аніж поведінка ви-
веденої з рівноваги травмованої жертви насильства, яка перебуває в збудженому 
стані та котрій бракує слів, щоб описати ситуацію.

Винуватець «доброзичливо» пояснює працівникам міліції, що жертва «психічно 
хвора», «фантазерка» тощо, і занадто емоційно реагує на дрібниці життя.

Міліціонеру важливо підтримати жертву насильства в її протидії насильнику: 
зупинити насильника, пояснити, що закон на стороні постраждалої. Пояснити, що 
ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, надати необхідну 
інформацію щодо подальших дій по захисту своїх прав та отримання психологічної, 
юридичної та медичної підтримки.

Поради працівникам міліції щодо виявлення постраждалих 
 від домашнього насильства в кризовій ситуації

(в основу покладені роздаткові матеріали до тренінгу «Тренінг для тренерів»,  
підготовлені О.О. Лазаретом)

Загальні засади дій працівника міліції в ситуації насильства у сім’ї
Статистика свідчить, що будь-яка людина, що знаходиться в контакті з сімей-

ною системою, професійно чи персонально, обов’язково відчуває на собі ефект 
насильства в сім’ї. Це справедливо по відношенню до працівників міліції, суддів, 
соціальних працівників, вчителів та інших працівників соціальної сфери. Щоб зро-
зуміти людину, яка постраждала від домашнього насильства, треба усвідомити, як 
і чому відбувається насильство в сім’ї, який воно має вплив на причетних до нього 
людей. Тільки усвідомивши це, можна говорити про можливість допомогти жерт-
вам в подоланні їхньої травми.

Першим і найважливішим завданням працівника міліції, що прибуває по викли-
ку на сімейний конфлікт і втручається в ситуацію насильства в сім’ї, – є усунення 
загрози для життя і здоров’я членів сім’ї, які зазнають насильства. Легко піти шля-
хом відповіді насильством на насильство, уживши жорстких правових заходів аж до 
застосування зброї1 проти домашнього кривдника. Але це навряд чи змінить його. 
Наразі принесе більше неприємностей самому працівникові міліції. До цього ж в 
такому разі втручання міліції може лише посилити насильство: кривдник говорить 
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голосно, а працівник міліції ще голосніше; кривдник нецензурно лається і працівник 
міліції так само... Всі волають, агресія зростає, працівник міліції застосовує наруч-
ники, б’є кривдника... Що буде з родиною, коли кривдник повернеться?

Загальні правила, якими повинен керуватися працівник міліції:
не піддаватися так званому «першому враженню»;
детально дослідити ситуацію;
дотримуватися дистанції по відновіенню до винуватця подій;
не вступати із винуватцем подій у дискусію;
зосередити свою увагу саме на даній події, а не досліджувати глибинні причини 
виникнення конфлікту в сім’ї.

Працівнику органів внутрішніх справ необхідно пам’ятати, що:
жоден сигнал щодо насильства в сім’ї не можна сприймати легковажно;
кожне втручання має індивідуальний характер. Ні в якому разі не можна пере-
носити на конкретний випадок висновки, зроблені вами або вашими колегами у 
схожій, на вашу думку, ситуації сімейного насильства;
потрібно уважно спостерігати за поведінкою осіб, які перебувають на місці інци-
денту. Не виключено, що аналіз їх поведінки може дати більше інформації, ніж 
вдасться одержати в процесі спілкування;
перший контакт з жертвою насильства в сім’ї (далі – жертва) або свідком на-
сильства є надзвичайно важливим – головним завданням на даному етапі є 
створення та підтримка атмосфери взаєморозуміння;
при спілкуванні з жертвою необхідно враховувати, що ця людина перебуває, як 
правило, у стані сильного емоційного збудження внаслідок пережитої загрози 
життю або здоров’ю та психічного перенапруження;
спосіб ведення розмови має сприяти заспокоєнню та підтримці жертви;
жертва, як правило, не здатна оцінити ситуацію й рідко називає пережите саме 
насильством;
причиною виклику міліції може бути руйнування помешкання, бійка, скандал 
або інша реальна загроза з боку винуватця.

Першим і найважливішим завданням працівників міліції при втручанні в ситу-
ацію домашнього насильства, є усунення загрози життю та здоров’ю жертви, 
для чого потрібно:

переконати жертву в тому, що міліція керується Законом і що цей Закон на боці 
постраждалої сторони;
забезпечити жертву докладною інформацією щодо її прав та можливості отри-
мання допомоги з наведенням конкретних місць надання такої допомоги.

Особливості поведінки працівника міліції 
при спілкуванні з жертвою

Жертви насильства на момент втручання перебувають у стані сильного стресу, 
зумовленого пережитим страхом і стражданнями, присутністю міліції, а до того ще 
й невизначеністю фіналу даної ситуації. 

Отже, не можна розраховувати на те, що жертви зможуть повністю почути, усві-
домити та запам’ятати те, що їм говорять за даних обставин. Тому працівник міліції 
повинен мати при собі листівки, котрі необхідно залишити жертві сімейного насиль-
ства для вивчення у більш спокійній обстановці. Листівка повинна містити кваліфі-
коване роз’яснення щодо прав жертви, інформацію щодо можливості отримання 
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нею допомоги, а також місцезнаходження осередків організацій, до яких можна 
звернутися за допомогою та підтримкою. Така листівка являє собою конкретну про-
позицію, що підсилює почуття безпеки та уможливлює спокійне обміркування ситу-
ації, а також звернення за допомогою в момент прийняття такого рішення.

Під час розмови з жертвою насильства необхідно заспокоїти жертву на-
сильства, для чого потрібно:

співбесіду з жертвою насильства проводити наодинці;
не уникати погляду жертви;
дати знати жертві насильства, що Ви бажаєте її вислухати;
дати знати жертві насильства, що Ви маєте досвід у вирішенні подібних проблем;
не переривати розповідь, посилаючись па брак часу;
завірити жертву насильства у конфіденційності бесіди;
ставити запитання так, щоб на них можна було б дати декілька варіантів від-
повідей;
задавати прості, прямі запитання, що не містять критичних або суб’єктивних 
суджень;
не заперечувати факту насильства;
не висловлювати підтримки, якщо жертва говорить, що «сама винна»;
не применшувати серйозності насильства;
зберігати спокійну і неосудливу манеру поведінки;
співчувати жертві насильства, віддавати належне її почуттям;
підкреслити, що ніхто не заслуговує на таке поводження, що жертва вже сама 
зробила перший крок для зміни ситуації на краще;
допомогти їй скласти план забезпечення власної безпеки, відразу записати її на 
прийом у своєму відділку.

Необхідно надати жертві моральну підтримку, застосовуючи, наприклад,  
такі фрази:

Насильство в сім’ї – це також злочин.
Ви не самотні, допомога – поруч.
Ви перебуваєте під захистом Закону. Ви заслуговуєте на краще поводження.
Ви можете контролювати тільки власні дії.
Усі мають право на вільне від насильства життя.
Я розумію, що Ви говорите правду.

При спілкуванні з жертвою потрібно:
виявляти повагу і розуміння, адже рішення про виклик міліції є спробою про-
тистояти агресивності кривдника, а така спроба дуже часто здійснюється в си-
туації крайньої небезпеки.
звертати увагу на всі сигнали, що можуть свідчити про застосування насильс-
тва, наприклад, сліди побиття, ознаки переляку, жаху, тремтіння рук або навіть 
всього тіла, емоційна неврівноваженість, роздратування, плач, апатія;
переконати жертву в тому, що Ви перебуваєте тут з метою допомогти їй;
уважно вислухати розповідь про перебіг інциденту;
чітко назвати те, що відбулося, насильством. Дуже важливо, щоб жертва дізнала-
ся, що усе, пережите нею, є застосуванням щодо неї насильства, а не певним кон-
фліктом, котрий можна розв’язати, змусивши винуватця пообіцяти виправитися;
відзначити, що насильство в сім’ї вважається серйозною проблемою і часто має 
ознаки злочину;
сказати, що ніхто не має права застосовувати насильство до інших людей і, що 
виправдати насильство нічим не можна;
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переконати жертву, що вона не винна в тому, що сталося. За насильство від-
повідає той, хто його чинить;
 !   Варто зважати на те, що жертву домашнього насильства упродовж багатьох 

років піддавали специфічній психічній «обробці», мета котрої – переконати 
жертву в тому, що насильство в сім’ї – це її провина, що на краще вона не 
заслуговує, бо «робить все не так»;

забезпечити жертву конкретною, краще письмовою інформацією про те, де і яку 
допомогу вона може отримати, залишаючи їй на власний розсуд прийняття рі-
шення щодо того, коли і в який спосіб шукати допомогу. Але слід переконати її, 
що чим швидше вона це зробить, тим раніше буде покладено край її страждан-
ням. Обов’язково потрібно наголосити на існуванні різноманітиш можливостей 
отримання допомоги.

Під час розмови з жертвою насильства не можна:
виявляти нетерплячість, роздратування;
обтяжувати її відповідальністю за те, що трапилося;
ставати на бік винуватця насильства;
легковажно ставитися до факту вчинення насильства;
виявляти сумнів щодо правдивості свідчень жертви;
умовляти жертву насильства примиритися з ситуацією;
умовляти її до зміни поведінки, як гарантії припинення насильства;
відмовляти в допомозі до моменту подання заяви про злочин;
говорити, що вона мусить сама собі зарадити у даній ситуації;
покладати на неї відповідальність за подальшу долю винуватця після встанов-
лення факту насильства, наприклад: «Через Вас він матиме проблеми; він може 
потрапити до в’язниці».

При спілкуванні з кривдником працівник міліції повинен:
спочатку відрекомендуватися;
розмовляти спокійно, демонструючи врівноваженість;
звертатися до кривдника виключно на «Ви»;
довести до відома кривдника, що існує Закон, представником якого у даному 
випадку є міліціонер;
дотримуватися позиції: «Я просто виконую свої обов’язки. Ви порушили Закон, 
що має певні юридичні наслідки, і Ви будете за це відповідати».
За таких обставин кривдник усвідомить, що його агресивна поведінка виходить 

за межі внутрішньо сімейних стосунків і на боці жертви – держава. Процедура втру-
чання має бути для винуватця сигналом, що він не може розраховувати на подаль-
шу безкарність. Головна, ідея втручання – у присутності винуватця насильства ок-
реслити серйозність ситуації, сприяти зменшенню у винуватця почуття безкарності, 
що надалі може привести до припинення ним агресивних дій.

Особливості поведінки працівника міліції 
 при спілкуванні з кривдником

Під час спілкування з кривдником працівник міліції не повинен:
застосовувати жорсткі правові заходи (за винятком тих випадків, коли існує реаль-
на загроза його життю та здоров’ю);
підвищувати голос під час розмови.
Слід враховувати, що часто кривдник говорить голосно або кричить і провокує 

на подібний тон працівника міліції. Разом з тим, застосування жорстких правових 
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заходів і підвищення голосу представником правопорядку зайвий раз переконають 
домашнього насильника у слушності – закон на боці потерпілого, жертву охоро-
нятимуть і вона отримає необхідну допомогу та підтримку, його поведінка не має 
жодного виправдання, і він буде нести за це відповідальність.

Запобіжні заходи, вжиті до винуватця, насамперед мають:
сприяти створенню безпечної ситуації в сім’ї;
запобігати актам насильства в майбутньому, послабити і виключити у винуват-
ця почуття безкарності;
переконати винуватця, що його вчинки матимуть серйозні наслідки, покарання 
неминуче;
забезпечити жертві систематичну опіку як-от періодичні візити з метою контро-
лю поведінки винуватця та вивчення ситуації через оточення винуватця, напри-
клад, розмови з родиною, сусідами, розпочати накопичення відповідної доку-
ментації стосовно вжитих заходів;
інформувати представників інших служб для подальших дій в межах їхніх пов-
новажень;
застерегти винуватця, що в разі насильницьких дій надалі до нього буде вжито 
більш серйозних запобіжних заходів, конкретно їх назвати.

Особа, що вчиняє насильство в сім’ї повинна зрозуміти те, що:
застосування різного роду насильства до інших має ознаки злочину, що пере-
слідується законом, його поведінка фактично вже потрапила до поля зору за-
хисників закону;
його дії та переконання (наприклад, «Хто має владу, той і керує», «Проти слабкішо-
го варто застосовувати насильство» тощо) є неприпустимими.

 !  За неправильних дій працівника міліції, втручання може мати негативні наслідки 
– кривдник може переконатися у власній правоті, а жертва стане ще більше 
заляканою та втратить останню надію на допомогу з боку правоохоронних ор-
ганів.

Під час розмови з винуватцем насильства в сім’ї працівник міліції пови-
нен враховувати, що:

розмови з кривдником слід проводити дуже відповідально;
під час втручання міліції кривдник, скоріше за все, скористається усіма досяж-
ними йому засобами, для зменшення відповідальності за створену ситуацію та 
з метою уникнення покарання.

Для цього використовуються такі найбільш поширені методи:
кривдник вдає із себе спокійну, врівноважену людину, яка не розуміє, чому було 
викликано міліцію. Для стороннього спостерігача це виглядає набагато краще, 
аніж поведінка жертви насильства, яка перебуває в збудженому стані та котрій 
бракує слів, щоб описати ситуацію. Кривдник «доброзичливо» пояснює праців-
никам міліції, що жертва «несповна розуму», «істеричка» тощо і занадто емо-
ційно реагує на дрібниці життя;
кривдник покладає відповідальність за скоєне на жертву, мовляв, сама напроси-
лася, довго дошкуляла йому, майже тероризувала, і він в якийсь момент просто 
втратив контроль, не стримався;
кривдник вдає з себе жертву, просить допомоги, пояснює, що ситуацію спе-
ціально «розіграла» інша сторона, бажаючи його позбутися та ошукати праців-
ників міліції, щоб останні арештували його або затримали;
кривдник обіцяє робити все, що тільки побажають члени сім’ї та працівники 
міліції, аби тільки останні відмовилися від втручання і пішли;
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кривдник апелює до «чоловічої солідарності» (у випадку, коли агресор та праців-
ники міліції – чоловічої статі, а жертва – жіночої), мовляв «...Ви ж самі знаєте, що 
жінка може так дошкулити, що втриматися неможливо»;
кривдник провокує працівників міліції на застосування до нього сили, внаслі-
док чого можуть бути спричинені (або він сам спричиняє собі) пошкодження, чим 
надалі користується для звинувачування в їх заподіянні або щоб викликати 
співчуття та почуття провини в жертви, яка викликала міліцію;
винуватець просто заперечує свою провину
Звичайно, можуть бути й інші методи, все залежить від кмітливості, винахідли-

вості агресора, особливо такого, який має досвід подібних ситуацій. 

ПорАди ПрАціВникАм держАВних УСТАноВ, 
 щодо ВияВлення ПоСТрАждАлих Від домАшнього нАСильСТВА

До державних установ жінка – особа, що постраждала від домашнього насиль-
ства, може звертатися у випадку, коли їй потрібна допомога, але вона не готова 
говорити про себе та ситуацію в своїй сім’ї. Причина звернення може бути будь-яка: 
отримання матеріальної допомоги, різноманітних довідок чи інше. Але незалежно 
від того, з якого питання звернулася людина, важливо звернути увагу на «незви-
чайні» характерні тілесні ушкодження та наявність в її поведінці ознак психологіч-
ного насильства. Важливо допомогти їй зрозуміти, що вона знаходиться в ситуації 
домашнього насильства.

Не варто намагатися одразу переорієнтувати жертву домашнього насильства, 
бо вона не готова про це говорити і, можливо, все буде заперечувати.

Важливо надати цій особі інформацію про те, де і як вона може захистити себе, 
допомогти їй зрозуміти, що в даній ситуації немає її провини, що вона не повинна 
терпіти цю ситуацію і може змінити своє життя.

У державних установах повинна завжди бути інформація, яка має роз’яснення 
про домашнє насильство, відповідні державні та недержавні організації та устано-
ви, де особа, що постраждала від насильства в сім’ї може знайти захист, а також 
інформація, яка допоможе їй зрозуміти, що вона є жертвою насильства.

СоціАльні ПрАціВники

 Методика виявлення фактів насильства в сім’ї  
та особливості соціально-психологічної роботи з такою сім’єю

Моделі діяльності по наданню соціально-психологічної допомоги сім’ї:
діагностика та аналіз сімейної ситуації, визначення проблеми та розробка про-
грами соціальних впливів корекційно – виховної направленості на сім’ю;
допомога тим членам сім’ї, які готові до змін, у складанні плану дій щодо покра-
щення ситуації в сім’ї;
відслідковування результатів корекційно – виховної роботи з сім’єю та внесення 
необхідних змін.

встановлення партнерських відносин
Істотною стороною спілкування соціального працівника з клієнтом є сприйняття 

один одного в якості партнера по відносинам та встановлення на цій основі взає-
морозуміння.

Частіше за все, клієнт грає або домінуючу, або пасивну роль.
клієнт, що домінує в діалозі, прагне оволодіти ініціативою в розмові, в звер-

таннях використовує прохання або вимоги. Його (її) не турбує їхня доцільність. Таке 
його (її) налаштування можна вловити за поставою, мімікою, жестами, поглядами, 
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фразами. Він є настирливим та впевненим у спілкуванні, багаторазово повторює 
одне і те саме.

Соціальному працівникові потрібно надати такому клієнтові можливість «висту-
пити», для того, щоб поступово перевести спілкування в конструктивний рівноправ-
ний діалог.

Пасивний клієнт, що постійно відчуває себе особою, що прохає, є дуже чут-
ливим до настрою соціального працівника. Він (вона) занадто сором’язливий 
(сором’язлива) в своїх проханнях, йому (їй) важко їх висловити.

Важливо допомогти йому (їй) в спілкуванні:
стимулювати;
підтримувати;
надавати йому (їй) ініціативу та можливість виразити себе, викласти свої про-
хання.
Важливим завданням соціального працівника є переведення клієнта з позиції 

об’єкта соціальної дії, що передбачає пасивну особисту позицію, зовнішній локус 
контроль, відмову від самостійного прийняття рішень та залежність, стереотипність 
мислення та поведінки і т.п., в позицію здатного до саморозвитку, активного та 
креативного суб’єкта соціальної дії.
 !  В межах двосторонніх відносин «соціальний працівник-клієнт» останній пови-

нен бути стимульованим на активний вибір у вигляді самостійного прийняття 
рішень.
Можливо, соціальному працівникові було б значно легше приймати рішення са-

мостійно, але це призвело б до зростання невпевненості клієнта у власних силах та 
його (її) залежності від соціального працівника, та в результаті лише до тимчасових 
покращень.

При організації роботи з сім’єю важливим є наступний принцип: будь-яка сис-
тема прагне до незмінного самозбереження, не дивлячись на очевидний деструк-
тивний характер взаємовідносин. Це ускладнює надання допомоги сім’ї ззовні, при-
мушує кожного, хто прагне щиро допомогти їй у вирішенні проблем, робити це не 
«вогнем та мечем», а дуже обережно. В іншому випадку сім’я або не йде на контакт 
з фахівцем, або «викидає інтервента» зі свого поля існування (системи).

виявлення насильницької ситуації у сім’ї
У процесі діагностики використовуються методи інтерв’ю та тестові методи.
Приймаючи сім’ю в якості об’єкту дії, фахівці надають перевагу врахуванню, 

попри її рівень та соціальну компетентність, наступних її складових частин:
структури сім’ї;
оточення сім’ї;
функціонування сім’ї;
історії розвитку сім’ї.
Без цього неможливо провести аналіз ситуації, знайти об’єктивні причини поя-

ви ситуації насильства, знайти ресурси для ефективного управління ситуацією, а, 
головне, виявити жертву насильства.

Перша зустріч з клієнтом
інтерв’ю. Метою первинного інтерв’ю з клієнтом є з’ясування ситуації та вста-

новлення взаємної довіри з клієнтом. 
Необхідно відкрити «три ящики столу»:
Що сталося? (В чому проблема?).
Чому? (Що стало причиною?).
Як допомогти? (Що зробити?).
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Сутність проблеми прояснюється шляхом збирання фактів, з’ясовування відчут-
тів клієнта, його (її) ставлення до ситуації.

Фахівець може висловити свою думку щодо проблеми клієнта, дати йому (їй) 
інформацію про те, які дії він (вона) може зробити вже сьогодні. Надалі соціальний 
працівник обговорює перспективи свого «втручання» в ситуацію.

Дуже важливо визначити ступінь ризику для життя клієнта:
при жорстокому поводженні з дітьми;
домашньому насильстві;
при алкогольній та наркотичній залежності членів сім’ї і т.п.
Правила проведення інтерв’ю після переживання травматичної події
При роботі з тими клієнтами, які пережили небезпечну для життя подію (напри-

клад, напад партнера), важливо надати йому (їй) таку підтримку, щоб, по можли-
вості, не допустити розвиток посттравматичного стресового розладу.

Для цього, якщо з моменту події минуло 4-8 годин, розмову краще розпочати зі 
збору фактів:

де знаходилась людина;
що робила;
що сталося;
хто ще був присутнім;
що пам’ятаєте;
про що думала;
що робили інші люди і т.п.
Важливо спочатку не говорити про емоції, та й клієнт, скоріш за все, не зможе 

позначити свої почуття, оскільки може перебувати в стані емоційного шоку (втрати 
чутливості).

Після 8 годин, що минули після події, клієнти вже можуть говорити про емоції. 
Тут їм можна розповісти про стрес, про те, які бувають стресові реакції.

Можна запропонувати клієнтові виразити почуття за допомогою різноманітних 
технік:

кричати в трубу;
рвати та жбурляти папір;
написати листа кривднику і т.п.
Тільки після того, як емоції були пережиті, визначені внутрішні та зовнішні ре-

сурси (наприклад, з’ясовано, яким є самопочуття у клієнта, хто ще може допомогти) 
можна будувати плани на майбутнє.

Не корисно:
знецінювати те, що вже сталося, порівнювати з іншими («Буває і гірше») – для 
нього (для неї) це його (її) горе, це найгірше, що може статися в даний момент);
намагатися відволікти або розважити людину («Тобі потрібно переключитися») – 
він (вона) все одно буде повертатися до своєї теми та при цьому замкнеться в собі.

Основні принципи роботи з клієнтом
приділяти всю увагу клієнтам під час консультативної зустрічі;
не поспішати з висновками;
не засуджувати;
не приймати нічию сторону, зберігати нейтралітет;
пояснювати та перевіряти;
бути чесним (якщо зараз інтерв’юер не знає відповідей то чесно сказати про це);
проявляти емпатію;
не поспішати;
не підтримувати ілюзії клієнта.
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Перелік нормАТиВних докУменТіВ 
 щодо ПоПередження Сімейного нАСилля

 1 Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», документ 2789-14, ос-
тання редакція від 01.01.2009, чинний.

 2 Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг), ст.173-2 «Вчинен-
ня насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або не проходження ко-
рекційної програми».

 3 Постанова від 26 квітня 2003р. № 616 Київ «Про затвердження Порядку роз-
гляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його 
загрозу».

 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244 Київ «Про 
затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року», до-
кумент 244-2007- п, редакція від 19.02.2007, чинний.

 5 Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внут-
рішніх справ України № 3131/386 від 07 вересня 2009 року «Про затвердження 
Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді 
та спорту, служб у справах дітей. Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення 
заходів з попередження насильства в сім’ї» відповідно до Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї» від 15.10.2001 № 2789-ІІІ та з метою забез-
печення взаємодії органів і установ, на які покладається здійснення заходів з 
попередження насильства в сім’ї».

 6 Сумісний Наказ Міністерства України у справах сім’ї. молоді та спорту, Міністерс-
тва охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку Украї-
ни, Міністерства внутрішніх справ України, Державного Департаменту України 
з питань виконання покарань № 1983/388/452/221/556/596//106 від 14.06.2006 р. 
«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які 
опинилися у складних життєвих обставинах».

 7 Наказ 20.10.2003 № 1212 Міністерства внутрішніх справ України «Про затверд-
ження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі внутріш-
ніх справ України» (із змінами, несеними згідно з Наказом Міністерства внут-
рішніх справ № 616 ( z0874-05) від 30.0.2005), документ z1031-03, редакція від 
21.08.2005.

 8 Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охо-
рони здоров’я України № 5/34/24/11 від 16.01.2004 р. «Про затвердження По-
рядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 
дітьми або реальної загрози його вчинення», документ z0099-04, редакція від 
16.01.2004, чинний.

 9 Інструкція щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї. молоді 
та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та відповідних підрозділів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
попередження насильства в сім’ї.
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бАзоВі ПринциПи реАлізАції ПрогрАм 
 ПСихологічної корекції ПоВедінки оСіб, 

 які ВчиняюТь нАСильСТВо В Сім’ї

соціальні передумови організації програми
Нагальна необхідність створити комплексну модель роботи з агресорами зу-

мовлена передусім потребою в новій, більш ефективній системі реагування на на-
сильство в сім’ї. Нове розуміння принципів ґрунтується на рекомендаціях Європей-
ського Союзу, документах ООН, на передовому міжнародному досвіді з протидії 
насильству в сім’ї.

По-перше, система профілактичних заходів (в т.ч., корекція агресивної та жор-
стокої поведінки кривдника) забезпечує зниження рівня насильства та захист інтере-
сів особи, а через це і інтересів громади в такий спосіб:

запобігає проявам жорстокості, усуваючи їх імовірні причини та обставини, що 
можуть спонукати агресорів чинити протиправні дії (проактивний підхід);
передбачає активну участь громади в підтримці осіб, що потерпають від насиль-
ства:
створює умови, для того, щоб члени громади взяли на себе відповідальність за 
власні вчинки.

По-друге, модель протидії насильницькій поведінці в родині враховує 
особливості психічного та фізичного стану людини.

По-третє, пропонована модель ґрунтується на засадах поваги до суспіль-
них цінностей та орієнтована на формування в дітей та дорослих (в тому числі, 
кривдників) шанобливого ставлення до загальнолюдських моральних цінностей, по-
ваги до особистості, ґендериих, етнічних, культурних та інших відмінностей.

Головна особливість моделі – громада об’єднує свої ресурси для профілакти-
ки насильства, залучаючи представників правоохоронної системи, органів місцевої 
влади, соціальних служб та неурядових організацій. Всі вони складають мультидис-
циплінарну команду, яка відіграє важливу роль у надання допомоги в кожному кон-
кретному випадку та забезпечує реальну взаємодію суб’єктів у ході надання клієнту 
комплексу соціальних послуг. Ця взаємодія є суттєвою для ефективного впровад-
ження програм психологічної корекції; вона стає основою для організації процесу 
всебічної реінтеграції кривдника (наприклад, шляхом подолання залежностей, со-
ціальної роботи з його найближчим оточенням тощо).

Соціальні заходи, що спрямовуються безпосередньо на агресорів, мають на 
меті проведення відповідних запобіжних або каральних заходів, реалізацію прог-
рам психологічної корекції, переорієнтацію поведінки агресора в сторону поваги до 
особистості інших членів сім’ї, людської гідності як такої та загальнолюдських цін-
ностей. Обов’язковою умовою ефективної корекції поведінки агресора є робота з 
потерпілими, їх реабілітація та інтеграція у громаду. Для цього залучаються ресурси 
громади та створюється середовище підтримки і супроводу за участі фахівців цен-
трів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, кризового 
центру, громадських організацій та ін.

Необхідним елементом моделі є здійснення пост-корекційного супроводу 
особи, що вчинила насильство в сім’ї, який здійснюється органами внутрішніх 
справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (в рамках соціального 
супроводу сім’ї), а також – за необхідності – фахівці кризового центру. Важливою є 
також активізація громади для запобігання насильству в сім’ї.
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Загальні принципи організації програми

Мета програми – корекція агресивної поведінки осіб,  
         які вчинили насильство в сім’ї.

Завдання програми:
навчити осіб, які вчинили насильство в сім’ї визначати власні проблеми та 
розв’язувати їх у соціально прийнятний спосіб;
сформувати в кривдників навички саморегуляції та самоконтролю;
розвинути в учасників навички безконфліктного спілкування;
розвинути здатність розуміти емоційний стан іншої людини та вміння адекватно 
проявляти свій;
спільно обговорити різноманітні шляхи розв’язання можливих проблем;
допомогти кожному члену групи самостійно шукати можливі шляхи подолання 
власних проблем;
підвищити відповідальність за свої вчинки і своє життя;
унормувати самооцінку;
знизити емоційну напругу та особистісну тривожність;
вивчити основи аутогенного тренування та релаксації;
сформувати позитивні ціннісні орієнтації та моральні уявлення;
познайомити осіб, які вчинили насильство в сім’ї з основними законодавчо-
нормативними документами України, які регламентують тендерні, сімейні та 
соціально побутові стосунки в родині.

 !   Відповідно до чинного законодавства реалізація програми психологічної корекції 
поведінки осіб, які вчинили насильство в сім’ї, на місцевому рівні відбувається 
на базі кризового центру (на підставі організаційного забезпечення управліннями 
(відділами) у справах сім’ї, молоді та спорту з урахуванням ресурсів та можливостей 
місцевої громади). 

Діяльність кризового центру ґрунтується на наступних засадах:
 Центр працює за принципом мультидісциплінарної команди.
 Безпосередню роботу здійснює фахівець з питань протидії насильству в сім’ї 
(психолог, психотерапевти, соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи тощо), 
який пройшов перепідготовку з основ психодіагностики та психокорекції.
 Індивідуальне консультування і групову психокорекцію проводить фахівець, 
який пройшов навчання колекційній роботі за спеціальною програмою.
 За необхідності (у разі підозри щодо наявності в особи психічного розладу) до ро-
боти кризового центру долучається психіатр (з дотриманням норм чинного зако-
нодавства).
 Кризовий центр передбачає штатні посади психолога та соціального працівника.
 Лікарський (медичний) персонал залучається за потреби.
 Психологічна корекція відбувається після підписання відповідної соціальної уго-
ди з особою, направленою до проходження корекційної програми. 
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Організація роботи будується на принципах:
гуманізму – затвердження норм поваги і доброзичливого ставлення до кожного 
особистості, виключення примусу і насильства над особою;
конфіденційності – інформація, отримана в процесі проведення роботи, не під-
лягає свідомому або випадковому розголошуванню;
компетентності – фахівець чітко визначає і враховує кордони власної компетен-
тності;
відповідальності – фахівець піклується, перш за все, про благополуччя осіб, які 
здійснили насильство в сім’ї і не використовує результати роботи ним в шкоду.

Корекція поведінки осіб, які вчинили насильство в сім’ї відбувається в формі 
індивідуальних консультацій та групової роботи. В групових дискусіях піднімаються 
найрізноманітніші теми: самооцінка, довіра, сила, провина, контроль, сум, втрати, 
гнів. Забороненими є тільки дві теми, які пов’язані з ситуацією насильства: сексу-
альні подробиці насильства та деталі фізичного насильства.

Перед початком групової роботи особа обов’язково підписує угоду з кризовим 
центром. У разі відмови від підписання угоди (або за умов невиконання її положень 
без поважних причин) особа, направлена органами внутрішніх справ, вважається 
такою, що не пройшла коррекційну програму, і інформація щодо цього передається 
до відповідних органів та служб. Якщо особа звернулась до проходження програ-
ми  добровільно, їй пропонується не лише проходження психологічної корекції, а й 
здійснення соціального супроводу спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді.

Принципи побудови групової роботи
Головне завдання групи – навчити своїх членів саморозкриттю та самоаналізу, 

тобто висловлювати, аналізувати свої емоційні та психічні стани. Загальні пробле-
ми, невдачі

Спілкування в групі сприяє формуванню нових підходів та моделей поведінки. 
Це один із засобів створення всередині групи близькості та довіри. По тому, як 
члени групи обговорюють свої емоціональні та психічні стани, загальні проблеми, 
невдачі, можна судити про взаємодію в групі. Таке спілкування породжує нові під-
ходи, нові думки.

Інша мета групових занять – допомогти учасникам сконцентрувати свої дії на 
тих змінах, які вони хочуть в своєму житті. Спочатку дискусії фокусуються на неве-
ликих, очевидніших цілях. Згодом, коли цієї мети досягнуто, а поміж членами групи 
встановлюються більш довірливі стосунки, мета ускладнюється.

Корекційні групи можуть бути відкритими та закритими.
відкрита група: під час роботи припускається постійна зміна учасників: деякі 

залишають групу, а інші займають їх місце. 
Відкрита група може бути 3-х типів:

 1 зміна складу учасників з можливими кількісними змінами;
 2 збереження кількісного складу групи – ті, що пішли замінюються іншими;
 3 «реформована» група, в якій після завершення роботи деякі учасники залиша-

ються для продовження терапії, а до них додаються нові учасники. Це варіант 
напіввідкритої-напівзакритої групи.
Відкритий тип групи дає можливість учасникам зустрітися з великою кількістю 

різних людей, також буде спрацьовувати ефект соціального осуду, коли «колишні», 
які в програмі перебувають певний час і вже встигли змінитися, будуть створювати 
певний втілив на «новачків».
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Відкрита група може діяти необмежений час. Протягом її існування може зміню-
ватися навіть фасілітатор, але орієнтація та мета групи залишаються незмінними.

У роботі з відкритою групою існують певні складнощі, наприклад важко підтри-
мувати взаємодовіру та об’єднувати групу; отже психокорекційна робота не може 
бути глибинною. Підготовка нових учасників до роботи в групі потребує додатко-
вих зусиль терапевта. У відкритій групі важко добитися такої інтенсивності міжосо-
бистісних стосунків, яка можлива у закритій групі.

Закрита група
В закритій групі склад членів групи залишається незмінний, а коли деякі члени 

групи залишають її, нові учасники не приймаються. Тривалість роботи закритої гру-
пи обмежена.

В корекційній програмі для осіб, які вчинили насильство в сім’ї ми рекомендуємо 
застосовувати відкриті групи; оптимальними є групи першого (учасники постійно 
змінюються) або третього типу (реформована група).

Сесії повинні починатися та закінчуватися шерінгом, виключенням сперта сесія, 
яка починається сетгінґом.

Під час шерінгу групова згуртованість зазвичай значно зростає, особливо між 
тими членами групи, які можуть знайти деяку схожість. Усі учасники групи стика-
ються із схожими труднощами і намагаються їх здолати – це і є основою для виник-
нення зв’язків.

Шерінг на початку сесії має на меті з’ясувати з яким настроєм, з якими очікуван-
нями, з якими переживаннями прийшли на зустріч учасники групи, а також, дізна-
тися про події що відбувалися за  минулий тиждень (з чим прийшли). Мета шерінгу 
наприкінці сесії почути від учасників групи що їм найбільше запам’яталося, вразило 
та було цікавим (з чим ідуть).

Під час групової роботи бажано чередувати рухові вправи зі статичними.

критерії формування групи
Група набирається наступними способами:
особи направляються органами внутрішніх справ;
особи направляються за рішенням суду;
особи направляються управліннями (відділами) у справах сім’ї, молоді та спор-
ту, службою у справах дітей; 
особи які записалися за власним бажанням.

Процедура роботи
Першочерговий контакт / ідентифікація
При входженні нової особи в групу може виникати цілий ряд ускладнень, тому 

рекомендується використання «знайомства» (прелімінарної зустрічі). Це дасть мож-
ливість сформувати реалістичні очікування учасників, які б сприяли ефективній ро-
боті групи.

Основними завданнями такої зустрічі є:
пояснення основних принципів групової терапії;
пояснення цілей групи та визначення індивідуальних цілей учасників.
знайомство з методами роботи і способами поведінки в групі, завдяки якій вони 
могли б отримати максимальну користь від занять;
знайомство учасників з основними правилами роботи в групі;
з’ясування очікувань, фантазій, надій, побоювань учасників, пов’язаних із робо-
тою в групі.
підписання договору про надання соціальних послуг та санкцій у разі відмови.
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діагностичне дослідження з використанням методик на рівень агресії, соціаль-
ної адаптації і депресії:
а) обов’язкові:

• опитувальник Басса-Даркі (Buss-Durkeyеу Іпvеntогу);
• методика визначення стриманості – нестриманості и типової агресивної  
A. Ассінгера

б) за необхідністю:
• визначення інтегральних форм комунікативної агресивності В.В. Бойка;
• діагностика ворожості за шкалою Кука-Медлей
• методика визначення стриманості-нестриманості й типової агресивної по-
ведінки Є. Ільїна, П.Ковальова;
• визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації К. Томаса.

 !   За результатами психолого-диагностичного дослідження фахівець дає письмо-
вий звіт.

Часові рамки програм. 
Робота/супровід після закінчення програми. 
відстеження результатів.
Загальна тривалість роботи групи встановлюється з самого початку, щоб учас-

ники мали уявлення, який час буде присвячено роботі в групі. Рекомендована кіль-
кість учасників 7-8 осіб, які збираються 1 раз на тиждень на 1,5-2 години для групо-
вої роботи та 45 хвилин для індивідуальної.

Тривалість короткострокових корекційних груп – 15-22 сесії.
Короткострокові групи будуть найефективнішими тоді, коли в них будуть ста-

витися конкретні та реально досяжні цілі. Для максимального використання часу, 
відведеного на терапію, учасникам необхідно давати домашні завдання. В коротко-
строкових групах конче важлива роль фасілітатора. Він активно спрямовує роботу 
групи, надає допомогу учасникам.

Важливо, щоб заняття починалися та закінчувалися вчасно, незалежно від за-
пізнень чи неявки окремих членів групи. Це формує розуміння необхідності дотри-
муватися правил, як у дітей, так і в дорослих.

ефективність програми повинна підтвердитися результатами повторного 
діагностичного обстеження, проведеного після закінчення циклу корекційно-розви-
ваючих занять (за тими ж діагностичними методиками).

Збір, фіксація та зберігання інформації.
Збір, фіксація та зберігання інформації здійснюються відповідно до чинного за-

конодавства України.

Питання конфіденційності / дотримання прав людини під час роботи.
Членам сім’ї, стосовно яких здійснюються заходи з попередження насильства в 

сім’ї, держава гарантує охорону прав і законних інтересів. Посадові особи та пра-
цівники, які здійснюють вказані заходи, не можуть розголошувати відомості про 
особисте та сімейне життя, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням їх службових 
обов’язків.

Учасники групи та фасілітатор не повинні розголошувати відомості, стосовні ро-
боти групи. Конфіденційними є відомості про те, що інші учасники групи говорять 
та роблять в групі. Конфіденційність є обов’язковою та сприяє створенню безпечної 
атмосфери в групі.
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Місце та умови роботи:
місце проведення групової зустрічі повинно бути затишним та зручним. Кімна-
та має бути не надто великою, але такою щоб в ній було місце для рухових та 
групових вправ;
як правило учасники сидять у колі, щоб мати змогу бачити один одного. Сидіти 
бажано на простих стільцях, що легко переставляються, а не на кріслах.

Кінцеве оцінювання ефективності корекційної програми проводить фасіліта-
тор за наступними показниками:

суб’єктивна особистісна оцінка клієнта;
оцінка фасілітатора;
оцінка змін з боку групи
кінцева психодіагностика (за психо діагностичними методиками, застосованими в 
первинній діагностиці);
сімейна оцінка (оцінка змін з боку членів сім’ї).

ПокАзники (індикАТори),  
що ВизнАчАюТь ефекТиВніСТь ПрогрАми:

 1. Рівень задоволення очікувань учасників групи.
 2. Готовність учасників групи до співробітництва.
 3. Рівень відповідності досягнутих результатів очікуванням фасілітатора (фахів-

ця, відповідального за проведення корекційної програми).
 4. Оцінка ефективності, виходячи з професійного та особистого досвіду фа-

хівця.
 5. Наявність поведінкових та особистісних змін під вплив конкретних методів 

корекції.
 6. Позитивна динаміка, яка визначається за допомогою об’єктивних методів 

психодіагностики (на вході та на виході з програми).
 7. Покращання комунікативних властивостей особи, в тому числі його соціа-

бельності.
 8. Підвищення рівня гедонії (задоволення) від звичайного, соціально прийнят-

ного способу життя.
 9. Змінення стану зайнятості особи (працевлаштування)..
10. Зниження рівня вживання психоактивних речовин або повна відмова від 

них;
11. Підвищення рівня толерантності та терпимості.
12. Наявність емоційної стабільності в стресових та фрустраційних ситуаціях.
13. Активізація діяльності щодо розв’язання фінансових проблем, проблем з 

житлом.
14. Посилення відповідальності у батьківські та подружній поведінці.
15. Покращання стосунків з сім’єю.

в результаті проведення занять передбачається:
поступова актуалізація та закріплення позитивних особистих якостей;
розвиток та покращання соціальних навичок і умінь;
активізація просоціальної активності та соціально прийнятної поведінки;
унормування самооцінки та оцінки власної поведінки;
зниження рівня агресії, підвищення рівня самоконтролю.
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держАВні ТА громАдСькі УСТАноВи, 
які доПоможУТь У ВиПАдкУ Сімейного нАСилля

Державні організації в Запорізькій області

№ Назва Адреса Телефон/факс

1. Управління у справах  
сім’ї, молоді та спорту  
запорізької обласної  
державної адміністрації

69107,  
м. Запоріжжя,  
пр. Леніна, 164

(061) 239-02-52

2. Служба у справах дітей  
запорізької обласної  
державної адміністрації

69107,  
м. Запоріжжя,  
пр. Леніна, 164

(061) 239-02-51

3. Управління профілактики  
правопорушень гУ УмВС  
України в запорізькій області

69057,  
м. Запоріжжя,  
вул. Матросова, 29

(061) 239-89-84

Перечень общественных организаций, которые оказывают 
юридическую и социальную помощь

№ Назва Адреса, контакти П.І.Б  
керівника

1

ЗГОО  
«Перспектива»

Неприбыльная 
неправитель-
ственная 
общественная 
организация

69000, г.Запорожье, 
ул. Патриотическая, 
49, оф. 3
(061) 220-80-73,  
(067) 240-28-18
meshn@mail.ru

Мешок  
Сергей  

Николаевич

2
Запорожский 

центр татарской 
культуры  

«Алтын Ай»

Общественная 
организация

69037, г. Запорожье, 
ул. 40 лет Сов. Укра-
ины, д. 45-б, кв. 63
(061) 2700377,  
(061) 2700370,  
(061) 2330598

Ахмерова  
Рахима  

Сулеймановна

3 Запорожская 
городская обще-

ственная  
организация  

«Правовая страна»

Общественная 
организация

69063, г.Запорожье, 
ул. Артема, д. 37-В
(061) 220-78-87;  
(061) 228-18-77
ргаvоvа_кгаiпа@
уаhоо.соm

Быков Сергей 
Анатольевич
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4 Общественная  
организация  

«Запорожская  
правозащитная 

лига  «Универсал »

Общественная 
организация

(061) 270-94-77,  
(061) 220-01-52
(067) 991-64-67

Тарасов  
Денис Олего-

вич

5
Общественная 
организация  

«Частная инициа-
тива «Тода»

Общественная 
организация

69068, г.Запорожье, 
ул. Офицерская, 19
(0612) 651057,  
(050) 3222229
mail@toda.zp.ua
http://toda.zp.ua

Векслер  
евгений  

игоревич

6 Благотворитель-
ный фонд «Мило-
сердя і здоров’я»  

ВАТ ЗАЛК

Благотвори-
тельный фонд

г. Запорожье
Южное шоссе, 115.

7 Благотворитель-
ный фонд  
«Орфей»

Благотвори-
тельный фонд

г. Запорожье
ул. Патриотическая, 
76

8 Благотворитель-
ный фонд  
«Зоресвіт»

Благотвори-
тельный фонд

г. Запорожье
бул. Центральный, 
12А,  
(0612) 343533

9 Запорожский 
центр  

гражданско- 
социальных  
инициатив

Общественная 
организация

г. Запорожье
пр. Ленина, 105/506.
(061) 638956,  
(066) 3905127
сgsi@yandex.ru

10

Благотворитель-
ная организация 
«Ваша надежда»

Благотвори-
тельная  
организация

69000
Запорожье
 а/я 3535
Ул. Победы 115/104
(061) 2209686

Шаповал  
Татьяна  

Адамовна

Григорьева 
Маргарита 

Леонидовна

11

Благотворитель-
ный фонд «Довіра»

Благотвори-
тельный фонд

69065
г. Запорожье
ул. Счастливая 2
(0612) 526283,  
(0612) 527353

Алемасова 
Алла егоровна

12 Запорожская  
областная  

общественная  
организация  
«Флоренс»

Общественная 
организация

69063, г.Запорожье, 
ул. Дзержинского, 
д.68, к.28
(061) 764-51-14
www.florence.ucoz.ua

Романенко-
ва Людмила 
Алексеевна
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13 Запорожская  
областная  

общественная  
организация  
«Вариант»

Общественная 
организация

(099) 62-72-336
www.variant-zp.ucoz.ua
variant.zp@gmail.com

Ольга  
Новикова

14

Благотворитель-
ный фонд  
«Вефиль»

Благотвори-
тельный фонд

69000
Запорожье
ул. Мурманская 
д. 58/2
(061) 701 44 52
www.maranafa.com.ua

Волкова  
елена  

ивановна
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зАгАльнА СхемА ПеренАПрАВлення оСіб,  
що Вчинили нАСильСТВо В Сім’ї


