
Протидія та реагування на 

випадки домашнього насильства 

щодо дітей в умовах соціальної 

ізоляції



Визначення термінів

• Жорстоке поводження з дитиною – це будь-які форми фізичного,

психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною,

зокрема домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно

дитини, зокрема вербування, переміщення, переховування, передача або

одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману,

шантажу чи уразливого стану дитини (ст. 1 Закону України «Про охорону

дитинства»; ст. 3 Порядку взаємодії органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих

обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та

здоров’ю)

• Жорстоке або погане поводження з дитиною – це всі форми фізичного і /

або емоційного поганого поводження, сексуальне насильство, відсутність

турботи, зневага, торгівля або інші форми експлуатації, здатні привести або

призводять до фактичного збитку для здоров'я дитини, його виживання,

розвитку чи гідності в контексті відносин відповідальності, довіри чи влади

(1999 р., Нарада ВООЗ )



Визначення термінів

•Насильство, на відміну від жорстокого поводження, - це будь-яке свідоме і

навмисне (заздалегідь сплановане) застосування сили одного індивіда/групи

людей проти іншого/інших (найчастіше – беззахисного/их) з метою

встановлення над ним(и) влади і контролю.

•Насильство - це фізична, психологічна, сексуальна або інша дія чи

комбінація цих дій однієї особи над іншою, що порушує гарантоване

Конституцією України право громадянина на особисту недоторканість.

•Насильство - навмисне застосування фізичної сили або влади, здійснене або

у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або

спільноти, результатом якого є (або є висока вірогідність цього) тілесні

ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного

роду збитки (ВООЗ).



Визначення термінів

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного,

сексуального, психологічного або економічного характеру, що

вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією

сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи

проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у

тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози

вчинення таких діянь.

(Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»)



Основні ознаки домашнього насильства:

• домашнє насильство завжди здійснюється за попереднього

наміру, тобто умисно;

• домашнє насильство здійснюється за умови певної переваги

кривдника – це може бути вік, фізична сила, економічно вигідніше

положення тощо;

• дії кривдника порушують права і свободи жертви (право на

свободу, вільне переміщення, свободу самовираження тощо);

• насильницькі дії спричиняють шкоду (фізичну, психологічну,

матеріальну).



Визначення термінів

Протидія домашньому насильству – система заходів, що

здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а

також громадянами України, іноземцями та особами без

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,

спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства

щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства,

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі

поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до

постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей,

викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та

обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій,

що на них ґрунтуються (Закон України «Про запобігання та протидію

домашньому насильству» ).



Алгоритм  реагування педагогічних 

працівників та перенаправлення дітей, 

постраждалих від насильства під час 

освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання 

•  Передайте  інформацію  для  подальшого  реагування  керівнику  закладу  та/або 

уповноваженій особі. 

•  Забезпечте організацію надання медичної допомоги (у разі потреби) 

•  Не залишайте дитину наодинці. 

•  Заспокойте дитину. 

•  Підтримайте і схваліть, що дитина до вас звернулась та розповіла про ситуацію. 

•  Спитайте,  кому  ще  дитина  може  розповісти  про  те,  що відбулося/ 

відбувається? Кому вона довіряє? 

•  Можете  поспілкуватись  з  постраждалою  дитиною,  дотримуючись  Алгоритму 

ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його 

вчинення. 

•  Можете провести  бесіду  з  учасниками  ситуації: дітьми  свідками 

(спостерігачами), дитиною кривдником(-цею), дотримуючись правил спілкування. 

•  Можете провести бесіду з батьками дитини 



Звернутись для отримання консультацій 

юристів, психологів та соціальних 

працівників на: 

- Національну дитячу «гарячу» лінію 116 111 з мобільних або 0800 500 

225 зі стаціонарних (з пн.- пт. з 12.00 до 20.00). Лінія є безкоштовною, 

анонімною та конфіденційною; 

- Національну «гарячу» лінію з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та гендерної  дискримінації  за  тел. 0 800 500 335  або  116 

123  з  мобільних  або  стаціонарних цілодобово (безкоштовно, анонімно, 

конфіденційно); 

- «гарячу»  лінію  для  осіб,  які  постраждали  від  домашнього  

насильства,  що  створена  на базі  Урядового  контактного  центру  за  

номером  15-47.  Сервіс  цілодобово  доступний, дзвінки  є  безкоштовними  

зі  стаціонарних  та  мобільних  телефонів,  анонімними  та 

конфіденційними.



Рекомендації «Алгоритми дій дитини в 

ситуації  домашнього насильства в 

умовах дистанційного навчання»

Якщо ви потрапили в ситуацію насильства, або скоїли насильство, або стали свідком 

І. Зверніться до будь-кого зі списку нижче: 

•  на  Національну  дитячу  «гарячу  лінію»  за  номером  0-800-500-225  або  116  111 

(безкоштовно зі стаціонарного та мобільного, анонімно) 

•  поліції за номером «102» 

•  дорослих, кому  довіряєш: працівників закладу освіти, де ти навчаєшся; старшого 

брата/сестру, іншого/іншої родича/родички, сусідів 

•  інших осіб,  кому довіряєш. 

ІІ.  Якщо  ситуація  насильства  є  критичною  – ти  відчуваєш  загрозу  своєму 

життю та здоров’ю: 

•  тобі  необхідно  знайти  безпечне  місце:  або  в  помешканні  де  ти  знаходишся,  або 

покинути  помешкання  (вибігти  з  нього,  по  можливості,  взяти  з  собою  необхідні речі) 

та звернутись по допомогу до сусідів, родичів, друзів, просто перехожих 

•  зателефонувати  поліції  за  номером  «102»  та/або  на  Національну «гарячу лінію»  за  

номером 0 800 500 335  або  116 123 



ІІІ.  Якщо  насильство  ще  знаходиться на  початковому  етапі  і  має  незначні 

наслідки для дитини:  

•  Якщо  ти  розумієш,  що  людина  яка  вчиняє  насильство  до  тебе,  готова  до 

спілкування  і  не  завдасть тобі  більшої  шкоди,  спробуй  з  нею  поспілкуватися 

дотримуючись  наступних  правил.  Перед  тим  як  спілкуватися  з  цією  людиною, 

поміркуй та склади свою розмову дотримуючись алгоритму в прикладі (наступний 

слайд)

• Після того, як твоя розмова готова, задай запитання, звертаючись до цієї людини  

«Чи можеш ти мене зараз вислухати?» якщо ти отримаєш позитивну відповідь, почни 

розмову.





Типовий алгоритм ведення діалогу

з дитиною, яка постраждала від насильства:

1. Встановити довірливі стосунки між дитиною 

і дорослим - «Я тобі вірю». 

Багато дітей не можуть розповісти дорослим про 

те, що сталося, оскільки бояться, що вони  їм  не  

повірять.  Причина  цих  страхів  криється  в  тому,  

що  насильник/агресор,  як правило, 

авторитетніше і сильніше, ніж постраждала 

дитина. 

2. Проявити співчуття – «Мені шкода, що це 

сталося». 

На другому етапі дитина повинна відчути, що її 

чують, співчувають, розуміють думки і почуття, 

які у неї виникають.

3. Зменшити відчуття провини – «Я 

упевнений(-на), що ти не винен(-на) в тому, що

сталося». 

Це третій крок,  який спрямований на  те,  щоб

дитина відчула себе  комфортно  і безпечно. 

Дорослий не повинен засуджувати, давати

негативні оцінки поведінці дитини. 

Не можна робити!

1.  Не «читайте лекцій» під час 

спілкування. 

2.  Ніколи не хваліть та не обіцяйте 

нагороду за надання інформації.                                                        

3.  Не  примушуйте  відповідати,  

навіть  якщо  ви  знаєте,  що  дитина  

обманює  або  не розповідає частину 

інформації, яку вона повинна знати.                                                                                          

4.  Ніколи не питайте дитину, як вона 

хоче покарати кривдника, що, на думку  

дитини, повинно бути покаранням за 

те, що він зробив з дитиною. 

5.  Не засуджуйте будь-яку з 

відповідей, яка дається дитиною. 

6.  Не виправляйте «неправильну 

відповідь». Ставте додаткові питання. 

7.  Уникайте робити  припущень щодо 

того, хто винен. 

8.  Не показуйте роздратування, коли 

вам не вдалося отримати інформацію, 

яку ви хотіли б почути, краще 

зупинитися і зробити коротку перерву. 

9.  Не підганяйте дитину.  



4. Підтримати і схвалити поведінку дитини: 

«Добре, що ти розповів(-ла)». 

Позитивна,  емоційна  підтримка,  підкріплення  

бажання  знайти  вихід  із  ситуації насильства  є  

важливими  моментами  цього  етапу.   

5.  Знайти  резерви  підтримки  і  допомоги  –

«Як  ти  думаєш,  кому  ще  ти  можеш 

розповісти про те, що відбулося/відбувається?» 

В  даному  випадку  важливо  показати  дитині,  

що  є  люди,  організації,  яким  можна довіритися  

і  отримати  допомогу  і  підтримку. 

6.  Створити  умови  для  припинення  

насильства  і  виробити  стратегію  поведінки  

– «Давай подумаємо, що ми можемо зробити, 

щоб подібного не повторилося?» 

Знайти  разом  з  дитиною  нові  шляхи  виходу  із  

ситуації,  що  склалася. 

7.  Підтримати  в  рішучості.  Звертатися  за  

допомогою  та  підтримкою  кожного  разу  

коли є потреба – «Ти можеш звертатися до 

мене стільки, скільки це буде потрібно». 

Чітко демонструйте позицію, що не має 

обставин, які виправдовують насильницьку 

поведінку. 

Не можна робити!

10. Не  питайте  дитину,  чому  злочинець  

завдав  їй  кривди.  Дитина  не  знає  і  

часто звинувачує себе. 

11. Не питайте, чи любить дитина 

кривдника і чи любить кривдник дитину. 

12. Не давайте обіцянок яких ви не можете 

дотримати  «з тобою більше ніколи не 

станеться нічого поганого». 

13. Ніколи не обіцяйте дитині, що ви не 

збираєтеся розказувати нікому про речі, які 

ви почуєте від неї. Може статися так, що ця 

справа має бути розголошена. 

14. Не засуджуйте близьких дитині осіб. 

15. Якщо  дитина  плаче,  дозвольте  їй  це  

зробити.  Скажіть,  що  це  цілком  

нормальна реакція. 

16. Стежте, щоб ваша розмова була 

довірливою. 

17. Визначте разом з дитиною, яка  

інформація має залишитися 

конфіденційною, а як а може бути 

розголошена. 

18. Не допускайте жодного прояву зневаги 

до постраждалої особи. Виявляйте 

розуміння і повагу, сприймайте 

постраждалу дитину такою як вона є.



1. Звертайтеся до дитини за іменем.  

2. Намагайтесь  створити  безпечну  атмосферу,  виражайте  

позитивне, доброзичливе ставлення до дитини.  

3. Говоріть повільно, чітко, спокійним голосом.  

4. Використовуйте просту, зрозумілу для дитини мову.  

5. Часто  виражайте  свою  зацікавленість  дитиною  жестом  

(хитанням  головою)  або інтонацією. 

6. Переконайте  дитину,  що  вона  є  партнером  у  розмові,  

скажіть,  що  те,  що  вона розповідає, є важливим.  

7. Підтримуйте  відповідний  зоровий  контакт,  без  надмірного,  

безперервного спостерігання за дитиною.  

8. Переривайте розповідь дитини лише тоді, коли це вкрай 

необхідно.   

9. Перепитайте дитину, якщо не зрозумієте її висловлювань.   

10. Якщо  дитина  довгий  час  не  відповідає  на  запитання,  

спробуйте  сформулювати його інакше.

11. Гідно  оцініть  зусилля  дитини,  яка  дає  показання,  але  не  

хваліть  за  конкретні відповіді, не обіцяйте винагороди. 

12. Скажіть  дитині,  якщо  виникне  така  потреба,  що  ви  

усвідомлюєте,  що  дитина відчуває занепокоєння, і підкресліть 

небезпідставність її почуття.  

13. Коли  ви  намагаєтеся,  щоб  дитина  розповідала  про  себе,  

покажіть  готовність відкрити частину свого приватного життя, 

щоб стати для малолітнього свідка чи потерпілого  більш  

реальною,  ближчою  людиною  (наприклад,  запитуючи  про 

тварин, скажіть, яку ви мали тваринку у своєму дитинстві або яка є 

у вас тепер).  

Попередня фаза 

Вступна фаза 

- Зустріч може проходити у кабінеті

психолога, соціального педагога чи

в окремому приміщенні.

- Слід у зрозумілій і доступній

для дитини формі представитись.

- Розмову з дитиною – незалежно

від віку – слід починати з

нейтральних, безпечних тем,

пам’ятаючи при цьому, що

вступна фаза не може тривати

занадто довго.

- Дітей дошкільного та молодшого

шкільного віку можна, наприклад,

запитати про улюблену гру,

телепрограму, улюблені страви.

- Під час вступної фази необхідно

встановити, чи дитина в змозі

відрізнити правду від брехні та

ознайомити її з обов’язком

говорити правду.



Фаза вільної розповіді 
Слід уникати таких помилок:

- не  порушуйте  фізичного  простору  дитини,  

залишайтесь  на  безпечній  для  неї відстані;  

- не підганяйте дитину, давайте їй час на те, щоб 

обдумати свої відповіді; 

- не оцінюйте дитину та її висловлювання;  

- не  реагуйте  здивуванням  на  висловлювання  

дитини,  навіть  якщо  вони  вас шокують;  

- не  коментуйте  описуваних  дитиною  ситуацій  

згідно  з  уявленнями  дорослих (наприклад:  «Це  

було  небезпечно  для  тебе...»,  «Це,  мабуть,  було  

для  тебе жахливим»);  

- не  змушуйте  дитину  до  відповіді,  говорячи,  що  

вона  повинна  щось  знати  або пам’ятати;  

- не давайте дитині обіцянок, яких ви не зможете 

виконати;  

- не питайте у скривдженої дитини, чи злочинець 

повинен бути покараний і яким чином;  

- не оцінюйте близьких дитині осіб; 

- не  впадайте  в  паніку,  якщо  дитина  виражає  свої  

негативні  емоції,  наприклад, плаче, скажіть, що 

розумієте її реакцію;  

- не кажіть дитині «не плач», «не нервуй». 

На цій фазі дитина-жертва чи

свідок має розповідати про хід

подій вільно, у своєму темпі,

згідно з послідовністю

згадуваного змісту.

Цей етап показує, які елементи

подій викликали емоції, були

для дитини важливими, вартими

того, щоб їх помітити та

запам’ятати.

Важливо ініціювати фазу вільної

розповіді таким чином, щоб

дитина знала, чого саме від неї

очікує спеціаліст: «Розкажи

мені, що трапилося, мені

важливо почути твою версію»,

«Розкажи все, що пам’ятаєш, усе,

що є важливим».



Фаза детальних запитань 
Бажані форми звертання фахівця в процесі опитування:

1.  Звертайтеся до дитини спокійним тоном, уникаючи емоцій, 
незалежно від змісту питання. 

2.  Говоріть повільно.  

3.  Спостерігайте за тим, чи дитина вас розуміє.  

4.  Починайте з неважких запитань, поступово підвищуючи їх 

складність. 

5.  Звертайте  увагу  на  те,  щоб  одне  запитання  містило в  собі  
лише  одну  тему,  яка вимагає пояснення. 

6.  Дайте дитині час замислитися над відповіддю.  

7.  Використовуйте прості граматичні конструкції.  

8.  Ставте короткі  питання,  максимально  на  два-три  слова  
довші  за  речення,  які вживає дитина. 

9.  Використовуйте в запитаннях активний стан дієслова, 
уникайте пасивного стану. 

10.  Використовуйте власні назви та імена, уникайте 
займенників. 

11.  Використовуйте  просту  термінологію,  з  дошкільниками  
вживайте  дво- чи трискладові поняття (наприклад, замість 
«продемонструй», скажіть «покажи»). 

12.  З’ясуйте з дитиною значення термінів, понять, які вона 
використовує. 

13.  У запитаннях використовуйте висловлювання, які вживала 
дитина раніше під час опитування або під час вступної фази, 
навіть якщо вони дивні або вульгарні. 

14.  Перед  тим,  як  поставити  дитині  запитання,  яке  вимагає  
особливих  знань, переконайтеся,  чи  ці  знання  є  достатніми  
для  того,  щоб  дитина  дала  відповідь (наприклад,  перед  
запитанням  про  колір  переконайтеся,  що  дитина  розрізняє 
кольори і знає їхні назви).  

Метою  є доповнення викладу подій, 

здійсненого  дитиною  під  час  фази  

вільної  розповіді,  та  їх  впорядкуван 

ня  для  з’ясування обставин. 

Цей  етап  опитування  повинен  мати  

таку  форму  розмови,  яка  підбираєть-

ся  з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей дитини. 

Не  варто  говорити  дитині,  що  вона  

про  щось  забула  у  своїй  розповіді  

або  надала непослідовну  інформацію.

У  процесі  розмови  важливо з’ясувати  

терміни  подій,  які  відбулися  з 

дитиною,  та  отримати  їх  опис.  

Можна запропонувати  відтворити  

травмуючу  ситуацію  за  допомогою,  

наприклад,  малюнку;  за допомогою 

предметів, наприклад, ляльок. 

При опитуванні  уникати запитань, які 

можуть викликати почуття провини.

Опитування проводиться  з  

урахуванням  вікових  та 

індивідуальних особливостей дитини.  



Заключна фаза  Небажані форми звертання фахівця в процесі 

опитування:

1.  Не слід перестрибувати з теми на тему.  

2.  Не ставте одночасно більше одного запитання. 

3.  Уникайте жестикуляції та інтенсивної міміки. 

4.  Не вживайте заперечень. 

5.  Уникайте  незрозумілих  багатозначних  висловів  

(наприклад,  «ці  речі»,  «така поведінка»). 

6.  Уникайте  абстрактних,  узагальнених  термінів  

та  назв  на  користь  більш конкретних понять 

(наприклад, замість  «тварина або зброя», скажіть 

«собака або пістолет»). 

7.  Уникайте  висловів,  які  змінюють  значення  

залежно  від  місця  й  часу (наприклад, «тут», «там», 

«раніше», «пізніше»). 

8.  Працюючи  з  маленькими  дітьми,  уникайте  

термінів,  які  описують співвідношення (наприклад, 

«більше», «менше», «швидше»); 

9.  Не  забутьте  наприкінці  розмови  запитати  

дитину,  чи  хоче  вона  ще  щось сказати.

Під час заключної фази

запитайте дитину, як вона

почувається після

опитування та чи є у неї

якісь побоювання.

Після цього варто

розказати дитині, що

відбуватиметься далі, які

дії будуть наступними і

пояснити, яка їх мета.

Наприкінці слід поговорити

на нейтральні, емоційно

необтяжливі теми, щоб

знизити напругу дитини.


