
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї  

Домашнє насильство – це надзвичайно важлива і хвилююча 

проблема сьогодення.  

Жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, яку 

постійно  принижує та б’є її чоловік; дівчинка-підліток, що гірко 

страждає від сексуальних переслідувань свого вітчима; хлопчик, якого 

«лупцює» мати-алкоголічка; старенька  бабуся, яка потерпає від 

жорстоких наркозалежних внуків чи правнуків.  

Фізичне насильство в сім'ї — це навмисне нанесення побоїв, 

тілесних ушкоджень одного члена сім'ї іншому, яке може призвести чи 

призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного 

здоров'я або, навіть, до смерті постраждалого, а також - до приниження 

його честі та гідності. 

    Сексуальне насильство в сім'ї — це примушування до 

небажаних статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо 

неповнолітнього члена сім'ї. 

    Психологічне насильство в сім'ї — це насильство, пов'язане з 

тиском одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні 

образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять 

постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності 

захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному 

здоров'ю. 

    Економічне насильство в сім'ї — це навмисні дії одного члена 

сім'ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого 

житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне 
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право. Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи психічному 

здоров'ю. 

Ніхто не повинен потерпати від насильства, бо насильство— 

це злочин! 

         Ознаками  насильства над підлітками можуть слугувати:   

 відстороненість  від дійсності та замкненість;  

 емоційні сплески та демонстративна неврівноваженість;  

 агресивність, неконтрольованість у висловах;  

 байдужість до навчання, уповільнене мовлення;  

 швидке дорослішання та надмірна відповідальність не характерна 

для даного віку;  

 уникання однолітків, бажання спілкуватися лише з молодшими;  

 занижена самооцінка;  

 надмірна тривожність;  

 здатність провокувати в інших почуття жалю та співпереживання;  

 демонстрація страху перед появою батьків;  

 страх фізичного контакту, острах їхати на вихідні дні чи канікули 

додому;  

 депресія, суїцидальні прояви;  

 вживання алкоголю або наркотиків;  

 психосоматичні хвороби;  

 прояви страху та самонавіювання небезпеки;  

 насильство по відношенню  до  більш слабших за себе. 

З січня 2018 року діє Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству».  
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Для отримання екстреної допомоги звертайтесь за 

телефонами: 

102- виклик поліції (цілодобово); 

15-47 – «гаряча» лінія для жертв домашнього насильства в Україні; 

0800-500335  – національна «гаряча» лінія з питань запобігання 

домашнього насильства, торгівлею людьми та гендерної дискримінації 

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів на всій території України) або  

116-123 (безкоштовно з мобільних телефонів); 

(0532)63-28-72–Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації.  

Міністерством внутрішніх справ України створено чат-бот   

#ДійПротиНасильства  у месенджері Telegram, який надає вичерпну 

інформацію по боротьбі з домашнім насильством:викликати поліцію; 

отримати  безоплатну консультацію правової  та юридичної допомоги в 

онлайн-режимі. 

Шановні студенти!  

Якщо Ви зазнали будь-якого з видів насильства – НЕ МОВЧІТЬ! 

Розкажіть про свою проблему тим, кому Ви  довіряєте: куратору, 

психологу, вихователю, сусідам, родичам, знайомим. Попередьте про  

постійну загрозу небезпеки, тримайте з цими людьми зв'язок. Попросіть 

їх, у разі потреби, звернутись у поліцію чи відповідні компетентні 

органи. 

 

 

 

 


