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АНОТАЦІЯ

Навчальний посібник присвячено вивченню особливостей пси-

хологічного телефонного консультування на «гарячих» лініях та 

підготовлено на основі багаторічного досвіду громадської організа-

ції «Ла Страда – Україна».

У посібнику систематизовано та структуровано матеріали 

з розрізнених джерел літератури. Головне завдання посібника 

– сприяти вдосконаленню базових навичок консультування, роз-

витку ключових компетенцій у консультуванні на «гарячих» ліні-

ях, послідовному формуванню уявлення про специфіку діяльності, 

засвоєнню методичних рекомендацій для підвищення рівня про-

фесійної обізнаності та ефективності роботи служб психологічного 

консультування.

Навчальний посібник призначено для консультантів та кон-

сультанток Національної «гарячої» лінії з попередження домаш-

нього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, 

консультантів інших «гарячих» ліній.
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ВСТУП

Що ми знаємо про домашнє насильство? 

Що воно поширене в усьому світі, в тому числі в Україні.

Що від домашнього насильства переважно страждають жінки, 

які становлять близько 90% потерпілих.

Що понад 130 000 звернень за фактами скоєння насильства в 

сім’ї було зареєстровано українською поліцією в 2015 році.

Що сучасне законодавство дає дуже мало важелів для пока-

рання кривдника, пропонуючи такі санкції, як адміністративний 

арешт і громадські роботи, котрі на практиці фактично не засто-

совуються. Але нова поліція пройшла навчання щодо реагування 

на факти насильства в сім’ї і готова допомагати.

Що в Україні катастрофічно бракує спеціальних закладів, де 

могли б отримувати допомогу постраждалі від домашнього насиль-

ства, – кризових центрів та притулків. Але в кожному районі, в 

кожному місті є соціальні працівники, які пройшли чимало тренін-

гів і до яких обов’язково потрібно звертатися по допомогу.

Що постраждалі мають розраховувати на свої сили. І такі 

сили їм потрібно надавати. І це можна зробити при їхньому звер-

ненні на Національну «гарячу» лінію.

Тож книжка, яку ви тримаєте в руках, є першим в Украї-

ні посібником для консультантів/консультанток «гарячих» ліній з 

питань попередження домашнього насильства та насильства щодо 

жінок.

Цей посібник народжений не тільки в теоретичних та нау-

кових пошуках, але й у щоденній роботі, яку протягом багатьох 

років здійснюють консультанти/консультантки Національної «га-

рячої» лінії з питань попередження домашнього насильства, тор-

гівлі людьми та ґендерної дискримінації. «Гаряча» лінія працює 

за ініціативою громадської організації «Ла Страда – Україна» та 

об’єднує навколо себе багатьох експертів і фахівців з державних 

та недержавних структур.

Про що цей посібник? Які цілі ставили перед собою автори, 

починаючи роботу над ним? Без сумніву, надати інформацію про 

«гарячу» лінію, принципи і правила її роботи, вимоги до консуль-

танта/консультантки та його/її компетенцій, етичні та правові за-

сади роботи. Ви дізнаєтеся про організацію «Ла Страда – Украї-

на», яка працює майже двадцять років, захищаючи права жінок 

та дітей, про розвиток та чималий досвід роботи «гарячих» ліній, 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ «ГАРЯЧИХ» ЛІНІЙ

який за ці роки накопичила організація. 

Оскільки, за даними аналізу статистики «гарячої» лінії, по-

страждалі від домашнього насильства найбільше потребують 

психологічної підтримки та допомоги, саме цьому блоку питань 

приділено особливу увагу – підтримці та допомозі на принципах 

дотримання прав людини та прав жінок, визнання ґендерної рів-

ності, недопущення дискримінації за ознакою статі, анонімності 

та конфіденційності; необхідності посилення спроможності жінок, 

які постраждали від насильства; на використанні методу «допо-

мога для самодопомоги», бо добре відомо, що багато проблем слід 

розв’язувати самостійно, адже навіть найкращі консультанти/

консультантки чи соціальні працівники за людину цього не зро-

блять. Тож потрібно мати силу та підтримку, яку можуть надати 

консультанти.

«Гаряча» лінія працює 24 години на добу сім днів на тиждень. 

Вона є могутнім ресурсом підтримки жінок, а також чоловіків (так, 

і чоловіків, хоча їх значно менше), які страждають від насильства 

або хочуть змінити власну поведінку. Тож зміст книги будується 

як узагальнення відповідей на ті запитання, які найчастіше зада-

ють у телефоннних зверненнях.

Посібник також допоможе консультантам/консультанткам 

долати синдром вигорання, містить інформацію про супервізію, 

поради для зменшення стресів, алгоритми побудови розмови з 

абонентом/абоненткою «гарячої» лінії.

Практична спрямованість посібника має допомогти як досвід-

ченим консультантам/консультанткам «гарячої» лінії у вдоскона-

ленні їхніх знань, так і новим працівникам, а також волонтерам, 

студентам юридичних, соціальних, педагогічних, психологічних 

спеціальностей, які проходять практику на «гарячій» лінії і праг-

нуть отримати необхідні знання щодо напрямів удосконалення 

власних навичок.

Успіхів усім, хто працює! Повага всім, хто читає! Миру всім, 

хто його прагне!

Катерина Левченко, 
Президентка ГО «Ла Страда – Україна», 

доктор юридичних наук, професор
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       ПРО «ЛА СТРАДА – УКРАЇНА»

 

Історія та розвиток «гарячих» ліній

Громадську організацію «Ла Страда – Україна» зареєстровано 
Міністерством юстиції України 31 березня 1998 року, свідоцтво № 
1010 (до лютого 2016 р. – Міжнародний жіночий правозахисний 
центр «Ла Страда – Україна»). 

З 1997 року організація працює в напрямі протидії торгівлі 

людьми, ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання домашньо-

му насильству та порушенню прав дитини, забезпечення ґендерної 

рівності та дотримання прав людини.

Основною метою діяльності громадської організації «Ла Страда 

– Україна» є сприяння захисту та дотриманню прав людини, забез-

печення ґендерної рівності, миробудування, запобігання всім видам 

ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї, протидії торгівлі 

людьми, забезпечення прав дітей, сприяння впровадженню стан-

дартів прав людини в усі сфери життя суспільства та держави.

На базі громадської організації «Ла Страда – Україна» працю-

ють дві національні «гарячі» лінії»: Національна дитяча «гаряча» 
лінія та Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.

З 1 лютого 2016 року Національна «гаряча» лінія з попереджен-
ня домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискри-
мінації працює цілодобово – у форматі 24/71. Такий формат робо-

ти відповідає міжнародним стандартам щодо захисту та підтримки 

постраждалих від домашнього насильства, а саме положенням Кон-

венції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-

машньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська 

конвенція, ст. 24). Урядом України визнано необхідність функціону-

вання Національної «гарячої» лінії як одного з механізмів захисту 

прав людини, що відображено в розпорядженні Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2015 р. № 1393-р щодо затвердження Плану за-

ходів на виконання Національної стратегії у сфері прав людини2.

У рамках проекту «Посилення гуманітарної відповіді на по-
треби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в 

1 Національні «гарячі» лінії працюють за підтримки           

2 Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015 «Про затвердження 

Національної стратегії у сфері прав людини». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
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умовах збройного конфлікту на Сході України: зміцнення міжві-
домчої системи попередження і подолання ґендерно зумовленого 
насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони репро-
дуктивного здоров’я» за підтримки Представництва Фонду наро-
донаселення ООН в Україні на Національній «гарячій» лінії з по-
передження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації розпочала свою роботу Нічна служба психологіч-
ного консультування.

 

Звернутися до нас можна за номерами:
0 800 500 225 або 772 – Національна дитяча «гаряча» лінія

0 800 500 335 або 386  Національна «гаряча» лінія 

з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми 

та ґендерної дискримінації

На «гарячих» лініях надаються консультації:

 

Інформаційні        Юридичні        Психологічні

Також «Ла Страда» координує роботу Національної тренер-
ської мережі, яка працює з 2000 року і має у своєму складі 70 
тренерів з 21 області України та м. Києва, і Національної мережі 
медіаторів, яка нараховує 75 фахівців з 11 областей.

Національна тренерська мережа – це група експертів з дер-
жавних структур, неурядових організацій та активістів, які ма-
ють досвід читання лекцій і проведення тренінгів з підвищення 
рівня обізнаності громадян про проблеми домашнього насильства, 
торгівлі людьми, захисту прав дітей, правил безпечної поведінки, 
забезпечення ґендерної рівності, інформування представників по-
тенційних груп ризику про більш безпечну поведінку, підвищення 
рівня кваліфікації фахівців.

Національна мережа медіаторів – це об’єднання медіаторів, 
покликане використовувати мирні шляхи розв’язання конфліктів, 
допомагати сторонам конфліктів знайти взаємоприйнятний варі-
ант вирішення ситуації, сприяти розбудові миру й захисту прав 
людини, протидіяти насильству, ґендерній дискримінації, торгівлі 
людьми та жорстокому поводженню з дітьми.
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 Наша діяльність 

організовуємо роботу 
«гарячих ліній»

проводимо інформаційну 
та просвітницьку роботудосліджуємо ситуацію та 

лоббіюємо вдосконалення 
українського законодавства

працюємо разом 
з іншими правозахисними 

організаціями

ведемо науково-методичну 
та освітню роботу

надаємо соціальну та 
юридичну допомогу 

постраждалим

Партнери і донори

«Ла Страда – Україна» провадить свою діяльність у співпра-
ці з багатьма партнерськими організаціями, серед яких:

• Міністерство внутрішніх справ України;

• Національна поліція України;

• Міністерство соціальної політики України;

• Міністерство освіти і науки України; 

• Національна академія педагогічних наук України;

• Міністерство охорони здоров’я України;

• Міністерство закордонних справ України;

• Міністерство юстиції України;

• Державна міграційна служба України;

• Державна виконавча служба України;

• Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України;

• Харківський національний університет внутрішніх справ 

України;

• Український науково-методичний центр практичної пси-

хології та соціальної роботи НАПН України;

• Київський університет імені Бориса Грінченка;

• Національний педагогічний університет імені М.П. Драго-

манова.
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Наші фахівці беруть участь у роботі громадських, експерт-
них, консультативних рад при державних органах:

• при Кабінеті Міністрів України;

• при Міністерстві соціальної політики України;

• при Уповноваженому Президента України з прав дитини.

 

Громадська організація «Ла Страда-Україна»:
• входить до Міжнародної асоціації «Ла Страда»;

• член Міжнародної мережі «гарячих» ліній та телефонів 

довіри для дітей ChildHelplineInternational;

• партнер міжнародної мережі TheCode в Україні;

• член Глобального альянсу проти торгівлі жінкам (GAATW);

• член платформи НУО ЄС проти торгівлі людьми;

• член Європейської мережі проти насильства щодо жінок 

(WAVE);

• член Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті;

• член Всеукраїнської мережі проти комерційної сексуальної 

експлуатації дітей, яка є афілійованим членом ЕКПАТ;

• активний член руху «Стоп насильству!».

Членкині «Ла Стради» є учасницями Ґендерної стратегічної 
платформи.

                                                                                    

      

                                               

                                                                      

та інші
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Розвиток національних «гарячих» ліній 

1997
«Гаряча»
лінія з
питань
протидії
торгівлі
людьми

2003
Національна
«гаряча»
лінія з
питань
запобігання
торгівлі
людьми

2004
Національна
«гаряча» лінія 
з питань
запобігання
торгівлі
людьми
ТА
Національна
«гаряча» лінія
з питань 
запобігання 
насильству

2006
Національна
«гаряча» лінія 
з питань
запобігання
торгівлі
людьми
ТА
Національна
«гаряча» лінія
з питань 
запобігання 
насильству та
захисту прав
дітей

2009
Електронна
«гаряча» лінія 
з протидії
дитячій
порнографії
в Інтернет

2011
Розширення
консультування:
додано питання
іноземців
в Україні,
расизму та
ксенофобії

2013
Національна
«гаряча»лінія 
з попередження
домашньому
насильству,
торгівлі людьми
та гендерної
дискримінації

2013
Національна
дитяча «гаряча» 
лінія 

2014
Розширення 
консультування
внутрішньо
переміщених
осіб

1 лютого 2016
Запровадження
цілодобового
консультування
(24/7)

Розвиток триває
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНО 
ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА, 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Поняття ґендерного насильства

В Україні довгий час не було у вжитку слова «ґендер». Це 

поняття прийшло з соціології; воно означає соціально-рольовий 

статус людини (соціальні можливості кожної статі в освіті, про-

фесійній діяльності, доступі до влади; сімейні ролі тощо). 

Людина не обирає, ким народитися: чоловіком чи жінкою, – але 

саме це починає визначати все її подальше життя. З дитинства до 

дітей по-різному ставляться залежно від того, хлопчик це чи дівчин-

ка. «Дай здачі, ти ж хлопчик», – виховуємо агресію та черствість. 

«Будь охайною, ти ж дівчинка», – дорікаємо дочці, але не звертаємо 

увагу на плями на одязі її брата. А що, хлопчикам не потрібно бути 

чистими? «Поводься тихо, будь скромною, не сперечайся і не стій на 

своєму: ти ж дівчинка», – повчаємо сміливу та ініціативну дівчинку. 

Саме в такий спосіб сім’я, вихователі, вчителі та інше оточення за-

кладають дітям різні стандарти поведінки, а дитина з моменту на-

родження стає об’єктом впливу ґендерної системи. 

Ґендерні відмінності формуються у процесі соціалізації – ви-

вчення ролей чоловіків та жінок, яке триває з перших днів на-

родження до статевозрілого віку і навіть довше. На це впливають 

сімейне виховання, школа, взаємодія з іншими дітьми та ігрова 

активність. 

Необхідно розрізняти поняття «біологічна стать» і «соціокуль-

турна стать». 

Біологічна стать (не змінюється): тільки жінки народжують; 

тільки чоловіки продукують сперму.

Соціокультурна стать (ґендер): ґендер є набором психосоці-

альних, соціокультурних ролей і стосунків між чоловіками та жін-

ками. Жінки можуть виконувати однакову з чоловіками роботу, 

але отримують 77% від заробітної плати чоловіків; чоловіки мо-

жуть так само добре виховувати дітей, як і жінки; з 236 вулиць, 

площ та провулків Києва, які носять імена людей, 220 мають імена 

чоловіків, 16 – жінок, і схожа ситуація в кожному місті.

Однією з характерних ознак сучасного світу є насильство. 
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Ґендерне насильство – це насильство, яке чиниться над осо-

бою тому, що вона належить до тієї чи іншої статі. Переважну 

більшість випадків ґендерного насильства чинять чоловіки над 

жінками.

Форми ґендерного насильства стосовно жінок та дівчат:
• домашнє насильство;

• зґвалтування та сексуальне насильство;

• сексуальні домагання;

• насильство в інституційному середовищі (інтернати, на-

вчальні заклади);

• каліцтво статевих органів;

• насильство у воєнних, конфліктних та постконфліктних 

ситуаціях;

• вбивство в ім’я честі;

• примусовий шлюб;

• примусовий аборт і примусова стерилізація.

У суспільстві існують певні стереотипи та міфи, які негативно 

впливають на ефективне подолання та профілактику насильства в 

сім’ї. Наведемо деякі з них.

 

1. «Жінки провокують насильство і заслуговують на нього».
2. «Жінки, які зазнають насильства, завжди можуть піти 

від кривдника».
3. «Жінки, які зазнають насильства в родині, – мазохістки. 

Їм приємно, коли їх б’ють».
4. «Чоловіки-кривдники поводяться агресивно і грубо у 

стосунках з усіма».
5. «Кривдники, які застосовують насильство, психічно не-

здорові».
6. «Чоловіки, які вдаються до насильства, є невдахами і не 

можуть подолати проблем у житті».
7. «Чоловіки, які б’ють дружин, б’ють також і дітей».
8. «Чоловік припинить насильство, коли ми одружимося».
9. «Дітям потрібен їхній батько, навіть якщо він агресив-

ний, – залишаюся тільки через дітей».
10. «Домашні сварки, рукоприкладство та бійки властиві 

неосвіченим та бідним людям. У родинах з вищим рівнем до-
статку такі події трапляються рідше».

11. «Причиною насильства є алкоголь».
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12. «Насильство в сім’ї – нове явище, породжене сучас-
ними економічними і суспільними змінами, темпом життя та 
стресами».

Відповідно до статті 24 Конституції України, громадянам 

України гарантуються рівні права незалежно від статі; чоловіки 

й жінки мають рівні можливості реалізації своїх прав та свобод. 

Принцип рівних прав чоловіків та жінок закріплено також в ін-

ших нормативно-правових актах, зокрема Сімейному кодексі, Ко-

дексі законів про працю, Цивільному і Цивільно-процесуальному 

кодексах, Кодексі про адміністративні правопорушення, Кримі-

нальному і Кримінально-процесуальному кодексах України тощо. 

З 2005 року діє Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків».

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»3

Стаття 1. Визначення термінів (витяг)

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сек-

суального, психологічного чи економічного спрямування од-

ного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо 

ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї 

як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, 

шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуаль-

ного, психологічного 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 людини та громадя-

нина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров’ю.

Жертва насильства в сім’ї – член сім’ї, який постраждав від 

фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насиль-

ства з боку іншого члена сім’ї.

Члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають 

однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; 

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами 

3 Закон України від 15.11.2001 р. № 2789-III «Про попередження насильства 

в сім’ї». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/2789-14.
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прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного про-

живання. 

Економічне насильство – умисне позбавлення одним членом 

сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи ко-

штів, на які постраждалий має передбачене законом право, що 

може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного 

чи психічного здоров’я. 

Цей вид насильства може порушувати такі права і свободи 

особи, як право на недоторканність житла, право на підприєм-

ницьку діяльність, яка не заборонена законом, право на працю, 

право приватної власності тощо.

Психологічне насильство – насильство, пов’язане з дією од-

ного 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 здо-

ров’ю. 

Психологічне насильство в сім’ї може порушувати такі права, 

як право на рівність у гідності та правах, право на повагу гідності, 

таємницю листування, телефонних розмов, кореспонденції, право 

на свободу думки і слова тощо.

Сексуальне насильство – протиправне посягання одного чле-

на сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії 

сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена 

сім’ї.

Сексуальне насильство в сім’ї може порушувати такі права і 

свободи особи, як право на повагу гідності, право на особисту не-

доторканність, право на вільний розвиток своєї особистості тощо.

Фізичне насильство – умисне нанесення одним членом сім’ї 

іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвес-

ти або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного 

чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності. 

Фізичним насильством можуть порушуватись особисті права, 

такі як право на вільний розвиток своєї особистості, право на жит-

тя, свободу та особисту недоторканність.

 

Що треба знати про фізичне насильство?

Унаслідок фізичного насильства потерпілій особі може бути 

заподіяно мук, завдано шкоди здоров’ю. Спектр фізичного насиль-

ства широкий: від нанесення незначних побоїв до крайньої форми 

– вбивства.
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Фізичне насильство в сім’ї має ґендерно зумовлену спрямова-

ність. Багато чоловіків та жінок сприймають фізичне насильство 

як «природний» атрибут життя. Фізичне насильство щодо жінки 

трапляється в сімейних парах, зокрема в тих, які мають дітей, 

тобто в тому типі сімей, які вважаються благополучними і від-

повідними нормі. Жінки, які зазнають домашнього фізичного на-

сильства, мають надмірне терпіння і готовність до багаторазового 

прощення кривдника. Це терпіння пов’язане з почуттям страху 

економічних ускладнень, небажанням залишати дітей без батька, 

жалістю до чоловіка, побоюванням втрати поваги суспільства.

До психологічних факторів, які зумовлюють фізичне насиль-

ство щодо жінок у родині, належить алкогольна залежність чоло-

віка. Ці дані загалом відповідають даним досліджень у багатьох 

країнах світу.

Фізичне насильство завдає шкоди не лише тілесному, а й пси-

хологічному благополуччю. Але психологічні наслідки фізичного 

насильства виявити набагато складніше. У таких ситуаціях бага-

то жінок не знає, куди потрібно звертатися, що потрібно робити. 

Якщо Ви зазнали фізичного насильства і маєте тілесні ушкоджен-

ня (синці, садна тощо), органи поліції повинні відкрити криміналь-

не провадження за Вашою заявою і направити Вас на проходжен-

ня судово-медичної експертизи для визначення тяжкості тілесних 

ушкоджень. Правоохоронні органи проводять розслідування не-

залежно від того, хто винуватець: чоловік, співмешканець, сусід, 

колега по роботі, знайомий, – і передають справу до суду.

Насамперед потрібно знати, що правоохоронні органи повинні 

направити особу, яка зазнала фізичного насильства, до відповід-

ного закладу для проходження судово-медичної експертизи, котра 

проводиться тільки з участю потерпілої особи і за наявності пас-

порта громадянина або іншого документа, який посвідчує особу. 

Експерт, який проводить експертизу, повинен зафіксувати 

всю інформацію та всі наявні факти, які йому повідомила потер-

піла особа. Протягом одного місяця експерт виносить висновок і 

надає його слідчому, який направляв цю особу на проходження 

судово-медичної експертизи. Акт судово-медичного обстеження 

складається у двох примірниках.

Виділяють такі причини, що призводять до насильства в сім’ї:

- соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспіль-

стві; пропагування в засобах масової інформації насиль-

ства як моделі поведінки);
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- економічні (матеріальні нестатки; відсутність гідних умов 

життя та одночасно – відсутність умов для працевлашту-

вання і заробітку грошей; економічна залежність; безро-

біття);

- психологічні (стереотипи поведінки);

- педагогічні (відсутність культури поведінки – правової, мо-

ральної, громадянської, естетичної, економічної, трудової);

- соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьків-

ства, сімейних цінностей у суспільстві, позитивної моделі 

сімейного життя на засадах ґендерної рівності, сімейного 

виховання на основі прав дитини);

- правові (ставлення до насильства як до внутрішньосімейної 

проблеми, а не як до негативного суспільного явища, до чле-

нів сім’ї – як до власності; брак правової свідомості);

- політичні (схильність до ґендерних стереотипів; недостат-

ній пріоритет проблем сім’ї та ґендерної рівності; увага до 

материнства й дитинства, а не до сім’ї загалом; брак уваги 

до батьківства, чоловіків);

- соціально-медичні (відсутність репродуктивної культури 

у населення, відповідального батьківства, системи сімей-

них лікарів; алкоголізм, наркоманія, агресія тощо);

- фізіологічні та медичні (порушення гормонального фону, 

обміну речовин, швидкості реакцій; прийом збуджуваль-

них лікарських препаратів; хвороби нервової системи 

тощо).

 

Види насильства в сім’ї

Фізичне насильство в сім’ї

Можливі прояви:

• штовхання, хапання, ляпаси;

• побиття, стусани, укуси;

• викручування рук;

• смикання за волосся;

• спроби придушення;

• мордування та катування;

• заподіяння опіків;

• кидання предметів у бік жертви;

• загроза будь-якою зброєю;

• відмова в наданні необхідної допомо-

ги у разі хвороби або вагітності.

Можливі наслідки:

• смерть постраждалої осо-

би;

• •порушення фізичного 

або психічного здоров’я;

• заподіяння шкоди честі 

та гідності постраждало-

го члена сім’ї.
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Сексуальне насильство в сім’ї

Можливі прояви:

• зґвалтування, в тому числі «зґвалту-

вання у шлюбі»;

• примус до небажаних статевих кон-

тактів;

• сексуальні домагання;

• дії сексуального характеру по від-

ношенню до дитини: розбещення ді-

тей, втягування дитини у зайняття 

дитячою проституцією або дитячою 

порнографією тощо.

Можливі наслідки:

• порушення фізичного чи 

психічного здоров’я;

• заподіяння шкоди честі 

та гідності постраждало-

го члена сім’ї.

Психологічне насильство в сім’ї

Можливі прояви:

• словесні образи, погрози вбивством;

• погрози заподіяння каліцтва, травм, 

побиття;

• приниження;

• переслідування;

• залякування;

• пошкодження, псування або прихо-

вування особистих речей, предметів, 

прикрас тощо.

Можливі наслідки:

• емоційна невпевненість;

• нездатність захистити 

себе;

• шкода для психічного 

здоров’я.

Економічне насильство в сім’ї

Можливі прояви:

• умисне позбавлення члена сім’ї жит-

ла, їжі, одягу, іншого майна або ко-

штів, на які він має передбачене за-

коном право;

• пошкодження, знищення власності;

• проникнення в житло;

• підпал;

• обмеження (позбавлення) доступу до 

сімейного бюджету;

• примус члена сім’ї виконувати важ-

ку, непосильну роботу;

• економічна експлуатація.

Можливі наслідки:

• смерть постраждалого 

члена сім’ї;

• порушення фізичного або 

психічного здоров’я.

Слід зауважити, що акт домашнього насильства зазвичай 

включає різноманітні поєднання грубої фізичної і статевої пове-

дінки з формами психологічних та економічних зловживань.
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Якщо Ви зазнали насильства, звертайтеся в поліцію!

Практично в кожній консультації на «гарячій» лінії ми 

говоримо про те, як важливо і необхідно звертатися в поліцію 

в разі насильства в сім’ї. При цьому небажання під будь-яким 

приводом взагалі мати справу з правоохоронними органами 

досі має місце і підкріплюється низкою як реальних, так і ви-

гаданих аргументів та «виправдань». Завдяки засобам масової 

інформації, а також з урахуванням власного досвіду або дру-

зів-знайомих, більшість із нас переконана, що цей державний 

орган дуже корумпований і нічим допомагати постраждалим 

не стане, незважаючи на те, що законодавчо зобов’язаний.

Але ми рекомендуємо всім і кожному усвідомити і при-

йняти, що поліція – це саме та структура, яка створена для 

того, щоб захищати, яка може допомогти, має повноваження 

для притягнення кривдника до відповідальності і проведення 

профілактичної роботи з ним. Саме тому в поліцію варто звер-

татися, навіть якщо при першому своєму зверненні Вам дове-

деться проводити «просвітницьку кампанію» щодо механізму 

реагування на насильство в сім’ї. І не варто цього боятися! За 

Вами законом закріплено ряд прав, реалізацію яких покладе-

но на цю державну структуру. Тому якщо «гора прийшла до 

Магомета», допоможіть представникам компетентної структу-

ри виконати Ваші права. Для цього, безумовно, Ви самі пови-

нні чітко знати їх усі.

Так, корисно мати контакти свого дільничного офіцера по-

ліції. Якщо він сумлінно виконує свої обов’язки, то, скоріше за 

все, він вже сам приходив до Вас знайомитися, але якщо ні, 

то знайдіть хвилинку заглянути в районне відділення поліції 

та отримати його контактні дані.

Якщо станеться факт насильства, потрібно відразу ж 

звернутися з відповідною заявою, особливо в разі заподіяння 

тілесних ушкоджень. Дільничний офіцер поліції зобов’язаний 

скласти протокол про факт насильства в сім’ї. Дільничного 

можна викликати додому або постфактум самостійно заповни-

ти всі папери у відділенні. Не забувайте уважно читати скла-

дений протокол, і якщо якісь факти не відповідають дійсності 

або щось пропущено, попросіть внести зміни в протокол або 

зробіть це самі.

Дільничний за будь-яких обставин зобов’язаний приймати і 

розглядати заяви (повідомлення) про скоєння насильства в сім’ї. 

При цьому він просто не має права відповідати Вам, що нічого 
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в цій ситуації не може зробити. Він повинен принаймні пере-

вірити обставини, про які Ви заявляєте, і якщо вони підтвер-

дяться, вжити заходів для Вашого захисту (стаття 6 Закону 

України «Про попередження насильства в сім’ї»). Якщо ж ваш 

дільничний офіцер поліції не відреагував на Ваше звернення, 

нагадайте йому про цей аспект його обов’язків описаним вище 

чином.

У випадку якщо Ваші аргументи так і не буде сприйнято і 

мають місце якісь порушення з боку дільничного, звертайтеся 

зі скаргою на його дії до начальника районного відділення по-

ліції або в прокуратуру.

Що робити, коли мав місце факт фізичного насильства в 

сім’ї і було завдано тілесні ушкодження? Дільничний офіцер 

поліції повинен дати направлення на проведення судово-ме-

дичної експертизи для зняття побоїв. Якщо експертним висно-

вком встановлено, що внаслідок насильства отримано тілесні 

ушкодження (легкі, середньої тяжкості або тяжкі), тоді є всі 

підстави говорити про кримінальний злочин.

Коли ситуація критична, не вагаючись викликайте по-

ліцію за телефоном 102 і повідомляйте про загрозу Вашому 

життю і здоров’ю.

І замість епілогу: звісно, звертатися в поліцію чи ні – 

Ваше право і Ваш вибір, але будь-яке правопорушення має 

бути покарано для того, щоб воно не повторилося знову. Тому 

громадянам слід у повному обсязі використовувати свої права, 

гарантовані законодавством.

 

Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї

Вчинення насильства в сім’ї або загроза його вчинення тягне 

за собою, за відсутності складу правопорушення, здійснення захо-

дів тільки попередження насильства в сім’ї. У випадках, коли має 

місце склад правопорушення, одночасно із заходами попереджен-

ня насильства в сім’ї застосовуються заходи юридичної відпові-

дальності (адміністративної, цивільної, кримінальної) за вчинення 

насильства в сім’ї.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про попередження 
насильства в сім’ї», члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, 

несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відпо-

відальність відповідно до закону.
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Кримінальним кодексом України передбачено відповідаль-

ність за злочини, які вчинено стосовно членів сім’ї та які виступа-

ють проявом різних видів сімейного насильства.

Фізичне насильство в сім’ї може бути вчинено у вигляді зло-

чинів проти життя, здоров’я, злочинів, які ставлять у небезпеку 

життя чи здоров’я члена сім’ї, та злочинів проти особистої волі, 

зокрема: 

Стаття 115. Умисне вбивство.

Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душев-

ного хвилювання.

Стаття 117. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої 

дитини.

Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затри-

мання злочинця.

Стаття 119. Вбивство через необережність.

Стаття 120. Доведення до самогубства.

Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у 

стані сильного душевного хвилювання.

Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у 

разі перевищення меж необхідної оборони або в разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця.

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження.

Стаття 126. Побої і мордування.

Стаття 127. Катування.

Стаття 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи ін-

шої невиліковної інфекційної хвороби.

Стаття 133. Зараження венеричною хворобою.

Стаття 135. Залишення в небезпеці.

Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дити-

ною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування.

Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засо-

бів, психотропних речовин або їх аналогів.

Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин або їх аналогів.

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небез-

печному для життя стані.

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення 

людини.
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Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 

людини.

Сексуальне насильство в сім’ї може проявлятися у скоєнні 

злочинів проти статевої недоторканості особи, а також злочинів 

проти громадської моральності, зокрема:

Стаття 152. Зґвалтування.

Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом.

Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок.

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 

зрілості.

Стаття 156. Розбещення неповнолітніх.

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів.

Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в зайняття про-

ституцією.

Економічне насильство в сім’ї як злочин може мати такі 

форми:

- ухилення від сплати платежів, які один член сім’ї зобов’я-

заний сплачувати на користь іншого;

- протидія законній господарській діяльності одного члена 

сім’ї з боку іншого або,  навпаки, примушування члена 

сім’ї займатися певними видами діяльності;

- злочинні діяння одного члена сім’ї проти власності іншого 

члена сім’ї;

- злочинні діяння одного члена сім’ї стосовно майна, що 

належить йому та іншому члену сім’ї на праві сумісної 

(спільної) власності;

- порушення недоторканності житла;

- зловживання опікунськими правами.

Стаття 150. Експлуатація дітей.

Стаття 150-1. Використання малолітньої дитини для зайняття 

жебрацтвом.

Стаття 162. Порушення недоторканності житла.

Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання ді-

тей.

Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непра-

цездатних батьків.

Стаття 167. Зловживання опікунськими правами.

Стаття 185. Крадіжка.
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Стаття 186. Грабіж.

Стаття 187. Розбій.

Стаття 189. Вимагання.

Стаття 190. Шахрайство.

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна.

Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності.

Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом.

Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в зайняття про-

ституцією.

Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Стаття 356. Самоправство.

Психологічне насильство, на відміну від інших видів насиль-

ства в сім’ї, тягне за собою відповідальність лише в досить рідкіс-

них випадках, зокрема:

Стаття 129. Погроза вбивством.

Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочерін-

ня).

Стаття 150-1. Використання малолітньої дитини для зайняття 

жебрацтвом.

Стаття 195. Погроза знищення майна.

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами.

Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

У випадках, коли насильство в сім’ї пов’язане з порушенням 

громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, 

супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, 

такі дії розглядаються як хуліганство й тягнуть за собою відпо-

відальність за статтею 296 Кримінального кодексу України. Так 

зване «побутове» хуліганство може включати фізичне насильство 

щодо інших членів сім’ї (нанесення побоїв, тілесних ушкоджень), 

сексуальне насильство (наприклад, груба непристойність, публіч-

не оголення), економічне насильство (знищення або пошкодження 

майна, виселення з житла) або психологічне насильство (погрози 

застосувати насильство, стрілянина в повітря тощо).

Важливим кроком у боротьбі з насильством у сім’ї стало за-

кріплення адміністративної відповідальності за вчинення насиль-

ства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження 

корекційної програми.
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Стаття 173-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення

Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного 

припису або непроходження корекційної програми

Вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення 

будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічно-

го характеру (застосування фізичного насильства, що не 

завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушко-

джень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення 

житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які по-

терпілий має передбачене законом право, тощо), внаслі-

док чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або 

психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання 

захисного припису особою, стосовно якої він винесений, 

непроходження корекційної програми особою, яка вчинила 

насильство в сім’ї, 

- тягнуть за собою громадські роботи на строк від 

тридцяти до сорока годин або адміністративний 

арешт на строк до семи діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, 

передбачених частиною першою цієї статті,

- тягнуть за собою громадські роботи на строк від 

сорока до шістдесяти годин або адміністративний 

арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Державні органи та громадські організації 
як суб’єкти протидії насильству в сім’ї

Слід зазначити, що, згідно з законодавством України, заходи 

з попередження насильства в сім’ї в межах наданих їм повнова-

жень здійснюють такі органи та установи:

1. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з пи-
тань попередження насильства в сім’ї. На сучасному етапі Мініс-

терство соціальної політики України (а також відповідні управ-

ління обласних і районних державних адміністрацій) визначено 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади 
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з формування та забезпечення реалізації державної політики з 

питань сім’ї та дітей, усиновлення та захисту прав дітей та спе-

ціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоло-

віків, з питань запобігання насильству в сім`ї,.

2. Відповідні підрозділи органів внутрішніх справ (Націо-
нальної поліції).

3. Органи опіки й піклування. 
4. Спеціалізовані заклади для осіб, які вчинили насильство 

в сім’ї, та жертв такого насильства:
– кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насиль-

ство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення; 

– центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 

сім’ї.

Інші нормативні акти4 до цього переліку органів додають: 

– служби у справах дітей;

– центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

– звклади охорони здоров’я; 

– заклади освіти та установи кримінально-виконавчої сис-

теми (в частині попередження жорстокого поводження з 

дітьми);

– громадські організації.

До цих установ і закладів звертаються громадяни у випадках 

вчинення насильства в сім`ї.

 

 

4 Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здо-

ров’я України від 19.08.2014 р. № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або 

загрози його вчинення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 р. 

за № 1105/25882) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.

ua/laws/show/z1105-14; постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 

895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/895-2013-п; наказ Мініс-

терства охорони здоров’я України України від 23.01.2004 р. № 38 «Про затвер-

дження заходів щодо виконання Закону України «Про попередження насильства 

в сім’ї» та Примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв 

насильства в сім’ї» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.

ua/ua/portal/dn_20040123_038.html.
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Запобігання торгівлі людьми

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» визначає 

торгівлю людьми як здійснення незаконної угоди, об’єктом якої 
є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, 
передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, 
в тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, 
шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи по-
грозою застосування насильства, з використанням службового 
становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої осо-
би, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються 
злочином.

Згідно зі статтею 149 Кримінального кодексу України, такі дії 

караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років; стосовно 

дитини або кількох осіб, повторно, службовою особою, за попере-

дньою змовою групи осіб, особою, від якої потерпілий перебував 

у матеріальній чи іншій залежності, із застосуванням насильства, 

яке не є небезпечним для життя та здоров’я, або з погрозою його 

застосування, – від п’яти до дванадцяти років, з конфіскацією 

майна або без неї. Такі ж дії, вчинені організованою групою, чи 

стосовно дитини, із застосуванням чи погрозою застосування на-

сильства, яке мало тяжкі наслідки, – караються позбавленням 

волі на строк від 8 до15 років з конфіскацією майна або без такої. 

Процес торгівлі людьми може включати особу або групу осіб, 

починаючи з вербувальника і закінчуючи особою, яка купує чи 

одержує жертву. Це може бути особа, що утримує людину в умо-

вах рабства чи застосовує до неї методи, тотожні рабству, або 

примусову працю (наприклад, примусове використання в промис-

ловій, сільськогосподарській, рибальській галузях), чи утримує цю 

людину в жебрацтві, у домогосподарстві служницею або в приму-

совому шлюбі. Відповідно до сучасного тлумачення торгівлі людь-

ми, вона визнається і без ознаки перетинання державних кордонів, 

адже є велика кількість випадків «внутрішньої» торгівлі людьми, 

що відбувається під час переміщення людей з одного регіону в ін-

ший у межах однієї країни. Такі особи страждають від насильства 

не менше за тих, кому доводиться перетинати кордон.
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Таблиця 1. Визначення поняття торгівлі людьми

ДІЇ ШЛЯХИ МЕТА

Вербування

Перевезення

Передача

Приховування або 

одержання людей

Загроза силою або за-

гроза її застосування

Інші форми примусу 

викрадення

Шахрайство

Обман

Зловживання владою 

або вразливістю ста-

новища

Підкуп у вигляді пла-

тежів або вигод

Експлуатація

Проституція, інші 

форми сексуальної 

експлуатації

Примусова праця 

або послуги

Рабство або звичаї, 

подібні до рабства

 

 

Профілактика жорстокого поводження 
з дітьми

Досить часто на «гарячі» лінії надходять звернення, які стосу-

ються жорстокого поводження з дітьми.

Слід зазначити, що згідно з Законом України «Про охорону 

дитинства», дитиною вважається особа віком до 18 років (повно-
ліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не 
набуває прав повнолітньої раніше5.

Наказом Міністерства соціальної політики України, Мініс-

терства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 р. 

№ 564/836/945/577 (зареєстровано в Міністерстві юстиції Укра-

їни 10.09.2014 р. за № 1105/25882) затверджено Порядок розгля-

ду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження 

з дітьми або загрози його вчинення. Мета прийняття документа 

– впровадження ефективного механізму взаємодії служб у спра-

вах дітей, закладів соціального захисту дітей, центрів соціальних 

5   Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-III «Про охорону дитинства». [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14.
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служб для сім’ї, дітей та молоді, органів внутрішніх справ, закла-

дів освіти, закладів охорони здоров’я.

У цьому Порядку наведено тлумачення ключових термінів 

щодо захисту прав дитини, зокрема:

* жорстоке поводження з дитиною – будь-які форми фізич-

ного, психологічного, сексуального або економічного на-

сильства над дитиною в сім’ї або поза нею, у тому числі: 

- втягнення дитини в зайняття проституцією або при-

мушування її до зайняття проституцією з викорис-

танням обману, шантажу чи вразливого стану дитини 

або із застосуванням чи погрозою застосування на-

сильства; 

- примушування дітей до участі у створенні творів, зо-

бражень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних про-

грам або інших предметів порнографічного характеру; 

- ситуації, за яких дитина стала свідком кримінального 

правопорушення, внаслідок чого існує загроза її жит-

тю або здоров’ю;

- статеві зносини та розпусні дії з дитиною з викорис-

танням: примусу, сили, погрози, довіри, авторитету 

чи впливу на дитину, особливо вразливої для дитини 

ситуації, зокрема з причини розумової чи фізичної 

неспроможності або залежного середовища, у тому 

числі в сім’ї;

- будь-які незаконні угоди щодо дитини, зокрема: вер-

бування, переміщення, переховування, передача або 

одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з 

використанням обману, шантажу чи уразливого стану 

дитини;

* забезпечення найкращих інтересів дитини – комплекс за-

ходів, спрямованих на захист прав та забезпечення по-

вноцінного життя, виховання і розвитку дитини.



30

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Дії в разі виявлення факту жорстокого 
поводження з дітьми

 Батьки або особи, які їх замінюють, будь-які фізичні та юри-

дичні особи інформують службу у справах дітей і орган внутрішніх 

справ за місцем проживання (перебування) дитини.

Такі заяви та повідомлення зобов’язані приймати всі працівни-

ки органів внутрішніх справ.

Порядок розгляду звернень та повідомлень з при-
воду жорстокого поводження з дітьми або загрози його 
вчинення

Наказ Мінсоцполітики, МВС, МОН, МОЗ 
від 19.08.2014 р. № 564/836/945/577 (зареє-
стровано в Міністерстві юстиції 10.09.2014 р. 
за № 1105/25882)
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НА «ГАРЯЧИХ» ЛІНІЯХ 

З ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Загальні поняття психологічної допомоги

Поняття психологічної допомоги є найбільш усталеним у прак-

тичній психології. Зміст цього поняття охоплює основні напрями 

професійної діяльності практичного психолога – психопрофілак-
тику, психодіагностику, психокорекцію, психологічне консуль-
тування і психотерапію.

Психологічна допомога має на меті визначення психологічних 

особливостей обставин та індивідуальності людини, яка опинилися 

у важкій ситуації, надання їй підтримки в кризовий момент і вне-

сення позитивних змін у процес взаємодії людини з обставинами.

Зміст психологічної допомоги – переконати людину в тому, 

що вона є причиною своїх проблем, а не наслідком, тобто виклика-

ти в неї почуття відповідальності, але це не повинно виглядати як 

звинувачення: важливо, щоб людина самостійно прийшла до ро-

зуміння цього і щоб у неї самої виникло бажання і потреба змін.

Психологічне консультування є найпоширенішим напря-

мом надання психологічної допомоги, мета якого – вирішення 

психологічних проблем особистості за допомогою структурова-

ного діалогу між консультантом/консультанткою та клієнтом/

клієнткою5.

Під психологічним консультуванням на «гарячій» лінії мають 

на увазі насамперед вплив, спрямований на корекцію міжособис-

тісних стосунків абонентки/абонента. 

Консультування на «гарячій» лінії – це вид спеціально органі-

зованого спілкування по телефону, в ході якого психолог-консуль-

тант допомагає клієнтові/клієнтці дослідити і прояснити його/її 

життєву ситуацію, актуалізувати додаткові сили і здібності, щоб 

знайти вихід із складних для нього/неї обставин.

5 Кочюнас Р. - Основы психологического консультирования. –М.: Академи-

ческий проспект, 1999. – 240 с.
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Основна мета психолога, який здійснює консультування, – до-

помогти клієнтові/клієнтці зрозуміти суть проблеми і знайти шля-

хи й засоби її розв’язання.

Телефонне консультування на «гарячих» лініях – одна з 

форм психологічного консультування, що дозволяє надати допо-

могу особі, яка опинилась у критичній ситуації, винятково в теле-

фонному режимі.

 

Специфіка консультування на «гарячих» лініях 
з питань попередження домашнього насильства

Насильство в сім’ї – це одна з найгостріших проблем у світі. 

Україна не є винятком. Проблема домашнього насильства дуже 

актуальна для сучасного українського суспільства. Жертвою до-

машнього насильства може стати будь-яка людина, але здебіль-

шого від нього потерпають жінки. Домашнє насильство завжди 

зачіпає дітей: і тоді, коли насильство стосується їх самих, і коли 

діти стають свідками насильства над іншими. Жертви домашнього 

насильства потребують професійної підтримки та допомоги. «Га-

ряча» лінія є найдоступнішим джерелом такої підтримки та до-

помоги.

На «гарячій» лінії з попередження домашнього насильства 

надається психологічна, правова та інформаційна підтримка. Пси-

хологічна допомога – один з важливих елементів підтримки по-

страждалих від насильства. При наданні психологічної допомоги 

на «гарячих» лініях слід враховувати певну специфіку консуль-

тування.

1. Більшість (понад 80%) абонентів «гарячої» лінії – це жін-
ки. Це пояснюється тим, що від домашнього насильства стражда-

ють переважно жінки. 

2. Більшість консультантів – жінки. Хоча на «гарячій» лінії 

з попередження домашнього насильства консультують і чоловіки, 

ця послуга базується на принципі ґендерної чутливості та під-

тримки жінок жінками. 

3. Панування стереотипів. Поширенню домашнього насиль-

ства сприяють міфи та стереотипи про це явище. Саме вони за-

важають звернутися по допомогу. Жінки, постраждалі від насиль-

ства, здебільшого дивляться на свою проблему через ту ж саму 
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призму стереотипів, що й їхні кривдники: вони можуть звинува-

чувати себе та дітей за ситуації насильства та виправдовувати 

кривдника. Такі абонентки потребують особливої неодноразової 

консультації. 

4. Акт насильства може статися в будь-який час. Постраж-

далі від домашнього насильства можуть зателефонувати на «га-

рячу» лінію будь-коли: вранці, вдень чи увечері. Але здебільшого 

акти домашнього насильства стаються у вечірні та нічні години.

5. Телефонне консультування може перерватися будь-якої 
миті. Тому консультантові/консультантці особливо важливо мати 

навички встановлення, підтримки рапорту (емоційного контакту) з 

абонентами/абонентками і їх «ведення» під час консультації.

6. Кривдники. На «гарячу» лінію можуть звертатися крив-

дники. Таких дзвінків небагато, але консультантові/консультантці 

необхідно враховувати те, що абонент/абонентка може одразу не 

повідомити про те, що є кривдником. 

7. Обмеженість інформації. Відомо, що близько 90% інформа-

ції людина отримує через зоровий канал. При телефонному кон-

сультуванні неможливо побачити абонентку/абонента, тому, крім 

слів, слід звертати увагу на тембр, темп, гучність голосу, паузи, 

дихання, інтонацію тощо.

8. Завжди є відсоток абонентів/абоненток, які телефонують 
на «гарячу» лінію через нудьгу, з цікавості або для розваги. Та-

кож трапляються психічно нездорові абоненти/абонентки або ті, 

які використовують «гарячу» лінію для задоволення своїх сексу-

альних потреб тощо. Рекомендації щодо консультування при та-

ких зверненнях таких подано в наступному розділі.
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Схема телефонного консультування.
Робота з ситуацією

 

Як і будь-яка телефонна консультація, консультація з питань 

попередження домашнього насильства повинна відбуватися за 

схемою, наведеною на Рис. 1.

І етап

ІІ етап

 

ІІІ етап

ІV етап

Етап виявлення  

запиту клієнта 

 (робота з почуттями) 

 
*На етапі важлива внутрішня 

готовність консультанта 

Емоційне 

приєднання 

(рапорт) 

 
Фокусування  запиту, 

бажаного результату (робота 

з ситуацією) 

 

Відкриті 

запитання, 

повторення, 

узагальнення 

Активне слухання, 

зондування, 

віддзеркалення, 

перефразування 

 

Спільне вироблення 

альтернативного  

рішення проблеми  

(рольовий тренінг)

 
Завершення консультації 
(позитивне підкріплення, 

мотивація змін) 

 

 

Узагальнення 

Рисунок 1. Схема проведення консультації з питань попередження 
насильства в сім’ї
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При консультуванні з питань попередження домашнього на-

сильства слід враховувати те, що абоненти/абонентки, постраж-

далі від насильства, потребують особливої емоційної підтримки , 

насамперед на першому етапі спілкування. Слід мати на увазі, що 

це люди, які не бажають нікому розказувати про свою проблему, 

бо відчувають страх , сором та відчай.

Я вже майже рік збираюся зателефонувати вам, відколи по-
чула про вашу «гарячу» лінію. Але ж мені так соромно. Всі вва-
жають нас гарною сім’єю. Але ж ми вже давно не є такою. Мені 
здається, що я вже це не можу терпіти, бо бачу, як страждають 
діти. Я не можу нікому про це розказати, бо мені не повірять, 
скажуть, що «з жиру біситься». Як мені бути?

Тетяна, 38 років

Мій чоловік знущається з мене. Він мене постійно б’є. Я на-
магалася якось поділитися з батьками. Але коли він дізнався, він 
мене так побив, що я потрапила в лікарню. Він сказав, що якщо 
я хоч ще раз комусь скажу, він мене вб’є. Я боюсь за себе та ді-
тей. Він може зробити що завгодно. Куди мені звертатись? Що 
робити?

Наталя, 27 років

 

Що допоможе краще і швидше «приєднатися» 
до абонентки/абонента

Рапорт (термін широко вживається в теорії нейролінгвістич-

ного програмування, також у психоаналізі та гіпнозі) – емоційний 

та інтелектуальний зв’язок, який встановлюється у процесі спіл-

кування між консультантом та абонентами і заснований на вза-

ємній симпатії і взаєморозумінні7. 

Саме для того, щоб консультування було більш ефективним, 

важливо мати навички «приєднання» до клієнта/клієнтки.

7 Ковалев С.В. Восточная версия нейропрограммирования, или Учебники уме-

ния жить. НЛП-консалтинг: введение в человеческое благополучие. – М.: Москов-

ский психолого-социальный институт, 2006. - 240 с.
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1. Підлаштування під голос абонентів/абоненток
Консультант/консультантка може підлаштовуватись до інди-

відуальних особливостей мовлення абонентки/абонента: 

• гучність голосу (голосно або тихо);

• висота голосу (високий або низький); 

• темп мовлення (швидкий чи повільний);

• ритм (чи простежується в мовленні якийсь ритмічний 

«малюнок»?);

• інтонація (які почуття або слова абоненти/абонентки інто-

нують?);

• вимова (чи вживає  абонентка/абонент характерні слова 

чи вирази?).

2. Підлаштування під дихання абонентки/абонента
Це один з «секретів» еріксонівського або, інакше, «нового» гіп-

нозу, в якому всі фрази вимовляються виключно в такт дихання 

абонента/абонентки – на його/її видиху. Якщо консультант/кон-

сультантка почне дихати в такт дихання абонента/абонентки, це 

гарантує, що рапорт буде глибоким і міцним.

3. Підлаштування під мову та характер мислення абонент-
ки/абонента

Йдеться про вживання слів, які відповідають характеру мис-

лення абонента/абонентки. З точки зору нейролінгвістичного про-

грамування, воно може бути візуальним, аудіальним, кінесте-
тичним або дискретним.

Наприклад, якщо абоненти/абонентки вживають слова на 

зразок «подивіться», «озирніться» (візуальне мислення), не варто 

відповідати їм: «Ми почуємо» (аудіальне мислення) або «Ми від-

чуємо» (кінестетичне), тому що рапорт може бути зірвано.

4. Підлаштування під переконання та цінності абонентки/
абонента

Інтуїтивно про цей вид рапорту знають практично всі, тому 

перш ніж починати консультацію, бажано дізнатися, у що вірять і 

в чому переконані абоненти/абонентки.

Складніше з цінностями – з тим, що людина справді цінує в 

собі і світі. 

Звісно, на початку розмови консультант/консультантка може 

запитати: «Що для Вас важливе в житті, сім’ї, кар’єрі…?», – а 

потім підлаштувати своє повідомлення, характер консультації. 

Однак буде значно витонченіше (і корисніше для рапорту), якщо 

консультант/консультантка визначить переконання/цінності або-
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нентки/абонента не прямим запитанням (яке, власне, може збити 

абонента/абонентку з пантелику), а через реакцію на його/її «цін-

нісні фрази».

5. Підлаштування під особистий досвід абонентки/абонента
Навіть дуже віддалена схожість особистого досвіду або умов-

на єдність цілей допомагають встановлювати ефективний рапорт. 

Повторення «чарівних» фраз: «Я, як і Ви…», «У нас спільні думки, 

бачення…» тощо – дають можливість реально і суттєво «відрапор-

тувати» з абонентами/абонентками.

6. Почуття контролю над ситуацією (для деяких абонентів/

абоненток, зокрема з тривожними станами).

7. Дати гарантію конфіденційності, анонімності, відчуття за-
хищеності.

При використанні будь-якого виду рапорту вкрай важливо не 

припускатися поширеної помилки консультантів/консультанток 

– «мавпування» (віддзеркалення).

Зовсім не обов’язково миттєво повторювати всі особливості 

співрозмовників/співрозмовниць. Буде краще, якщо консультант/

консультантка почне з однієї риси –тембру або інтонації, а потім 

поступово підлаштується під характер мови абонента/абонентки.

 

Алгоритм консультування

Постраждалі від домашнього насильства здебільшого телефо-

нують, щоб отримати інформацію про органи і структури, які мо-

жуть надати їм допомогу і захист. Консультант/консультантка має 

враховувати, що для жінки це тільки перший конкретний крок на 

шляху звернення по допомогу. Саме тому жінки, постраждалі від 

насильства, після отримання певної інформації потребують психо-

логічної підтримки для здійснення подальших кроків – звернення 

по допомогу до відповідних структур. Консультант/консультантка 

має звертати увагу на готовність жінки до прийняття рішень.

Пропонуємо такий алгоритм консультування.

1. Інформування:
– «Гаряча» лінія з попередження домашнього насильства (на-

зва), слухаю Вас! Мене звати (псевдонім)..»

– «Ви зателефонували на «гарячу» лінію (назва)…»
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2. Прийняття:
– «Так, я Вас слухаю…»

3. Пропонування своїх послуг:
– «Я можу вислухати Вас...»

– «Чим можу Вам допомогти?»

4. Пауза. Якщо абонентка/абонент мовчить, то:
• консультант/консультантка витримує паузу;

• допомогає почати розмову (підштовхування до розмови):

– «Я можу зачекати, доки Ви зберетеся з думками...»

– «Я буду готовий/готова Вас вислухати тоді, коли Ви 

цього забажаєте...»

– «Чи можу я Вам допомогти розпочати розмову?»

5. Знайомство:
– «Назвіть своє ім’я»

– «Як я можу до Вас звертатися?»

6. Слухання:
• уважне слухання, заохочення до розповіді:

– «Так-так»

– «Угу», «Авжеж»

– «Добре», «Гаразд»

– «Продовжуйте»

7. Відтворення подій за часом і послідовністю:
– «До чого це привело?»

– «Що було до/після події…?»

8. Спостереження:
– «Складається враження, що Ви напружені…»

– «Ви почуваєтесь ніяково?»

9. Спонукання до опису переживань:
– «Коли Ви відчуваєте занепокоєння?»

– «Що відбувається, коли Ви відчуваєте страх/тривогу?»

10. Заохочення порівняння:
– «Чи відбувалося щось подібне коли-небудь раніше?»

– «З чим Ви пов’язуєте це відчуття?»

11. Дослідження:
– «Розкажіть докладніше про це»
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– «У чому проявляється насильство?»

– «Коли це було вперше?»

– «Чи хтось знає про Вашу ситуацію/проблему?»

– «Чи готові Ви звернутися по допомогу?»

– «Насильство відбувається в присутності дітей?»

– «Чи є близькі люди, які Вас підтримують?»

12. Мовчання (в разі агресії абонентки/абонента)

13. Прояснення:
– «Я не зовсім впевнений/впевнена, що зрозумів/зрозуміла 

Вас правильно...»

– «Що саме Ви мали на увазі, коли сказали, що…»

– «Чи правильно я зрозуміла/зрозумів…?»

14. Пошук згоди:
– «Те, що я зрозумів/зрозуміла, це узгоджується з вашими 

уявленнями про…»

15. Вербалізація припущень:
– «Ви вважаєте, що ніхто не зрозуміє ... в основному че-

рез..?»

– «Коли Ви кажете, що ніхто не допоможе…, це через…?»

– «Коли Ви кажете, що Ваш чоловік/дружина – надто важ-

ка за характером людина, Ви маєте на увазі те, що Вам 

важко розуміти одне одного?»

16. Відображення почуттів (абонента/абонентки або консуль-

танта/консультантки):

– «Мені здається, це завдає Вам болю»

– «Я чую у Вашому голосі відчай»

– «Мені тривожно за Вас»

17. Підбиття підсумків:
– «Ви сказали, що...»

– «Ми з Вами обговорили…»

– «Ми з Вами спланували…»

18. Підведення до формулювання плану дій:
– «Що б Ви могли зробити як перший крок?»

– «З чого б Ви могли почати?»8

8  Скавинская Е.Н. Алгоритмы психологического консультирования в формате 

Телефона Доверия. – Томск: Томский государственный университет, 2012. – 162 с.
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Чого не слід робити під час консультування 
на «гарячих» лініях

1. Не робіть вигляд, що Ви зрозуміли (якщо насправді Вам 

незрозуміло).

2. Не ворушіть минуле (якщо відчуваєте, що є певна травма).

3. Не кажіть людям, у чому їхня проблема.

4. Не завершуйте консультацію самостійно (абоненти/або-

нентки самі виявляють бажання завершити розмову).

5. Не вживайте слів «повинен»/ «повинна», «зобов’язаний»/«-

зобов’язана».

6. Не звинувачуйте.

7. Уникайте слів «завжди», «ніколи».

8. Не вживайте фраз на зразок «Ви помиляєтесь», «Або–або», 

«Якщо, то...».

9. Не змінюйте предмету розмови.

10. Не глузуйте з абонента/абонентки.

11. Не вживайте незрозумілих слів.

 

Фокусування

Фокусування – це підведення абонента/абонентки під час кон-

сультації до певного акценту в запиті. Це необхідно, коли він/вона 

повідомляє більше ніж про одну проблему (розсіяні абоненти/або-

нентки) або переключається з однієї теми на іншу. Для постраж-

далих від насильства якісне фокусування – крок до звернення по 

допомогу та вирішення проблеми. Абонентки, які звертаються на 

«гарячу» лінію з попередження насильства з проханням допомоги, 

можуть не бачити проблеми насильства у своїй сім’ї, ототожнюю-

чи проблему насильства з її наслідками.

Світлана звернулася на Національну «гарячу» лінію з поперед-
ження домашнього насильства з проханням допомоги у вихованні 
доньки-підлітка. Дівчинка раптом стала поводитися агресивно, 
з’явилися проблеми у школі з однолітками та вчителями. При 
дослідженні ситуації консультанту стало відомо, що Світлана 
півтора року тому повторно вийшла заміж. Новий чоловік за-
вжди вважав доньку Світлани тягарем і пропонував віддати її на 
виховання батькам Світлани. Він періодично застосовує фізичне 
насильство і до Світани, і до її доньки. Сама Світлана вважає 
таку поведінку «вихованням» і під час бесіди не акцентувала, що 
саме це є проблемою в їхній сім’ї. Донька скаржилася на зазіхання 
з боку вітчима, але Світлана вважає це надуманим. Її початко-
вий запит стосувався корекції поведінки дівчини. В ході кількох 
консультацій Світлана дійшла висновку, що проблеми в доньки 
виникли як наслідок  насильства з боку чоловіка.
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Як провести фокусування
• Спільно з абонентом/абоненткою визначити пріоритет-

ність проблем.

• Ставити відкриті запитання в разі відхилення від теми.

• Не нав’язувати своєї оцінки про важливість проблеми. 

Обирають самі абоненти/абонентки.

Ознаки правильного формулювання
• Результат сформульовано в ствердній формі.

• Результат стосується конкретно абонента/абонентки, 

який/яка телефонує на «гарячу» лінію.

• Результат вивірено в категоріях сенсорного досвіду (пови-

нно бути якесь уявлення).

• Результат залежить від доступу до ресурсів (що необхід-

но для вирішення проблеми): повинно бути суб’єктивне 

відчуття достатності ресурсів.

• Виявлено перешкоди для досягнення результату (що за-

важає досягти бажаного результату зараз).

• Визначено перші кроки (як досягти цього, що необхідно 

зробити), шляхи повернення, альтернативні шляхи.

Коли консультант/консультантка та абонентка/абонент оби-

рають певну модель відносин/взаємодії, постає питання про ви-

значення ролей кожного з них. Поведінкові ролі консультантів/

консультанток значно впливають на їхню ефективність роботи.

Продуктивні ролі консультанта/консультантки – ті, які 

сприяють активізації власних ресурсів і потенціалу абонен-

тів/абоненток для вирішення проблемної ситуації:

• «фахівець»: роль людини, яка здатна брати відпові-

дальність за консультацію;

• «друг/подруга/брат/сестра»: роль людини, яка спів-

чуває, співпереживає та підтримує.

• «сповідник», «слухач»: роль людини, яка вислуховує, 

не надає оціночних суджень.
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Ознаки телефонних «пасток»

Телефонні «пастки» – це ситуації, коли обрані консультан-

том/консультанткою ролі, методи і прийоми консультування не 

спрацьовують і не дають якісного результату, зокрема:

• Постійні абоненти/абонентки, відсутність динаміки і ци-

клічність: постраждалі від насильства протягом тривалого 

періоду часу телефонують лише на «гарячу» лінію зі стій-

ким переконанням, що тільки консультант/консультантка 

може і повинен/повинна щось зробити для вирішення си-

туації насильства, при цьому не звертаються по конкрет-

ну допомогу.

• Ситуації, коли консультант/консультантка відчуває силь-

ні емоції через те, що зачіпаються його/її глибинні пере-

конання, больові моменти, і втрачає контроль над кон-

сультацією.

• Ситуації, коли консультанти/консультантки та абоненти/

абонентки міняються ролями.

Як консультантові/консультантці 
не потрапляти в «пастки»?

• Постійно підтримувати й заохочувати постраждалих до 

дій та активної участі у вирішенні проблеми.

• Тримати дистанцію, не «втягуватись» емоційно.

• Знати і вміти працювати зі своїми почуттями та емоціями 

(роздратування, агресія, страх).

• Вміти розслаблятися, отримувати позитивні емоції.

 

Мистецтво консультування полягає 
у вмінні влучно ставити запитання

Мистецтво ставити запитання – одне з базових умінь для на-

вчання, професійної діяльності й повсякденного життя.

Для консультанта/консультантки запитання – це ефективний 

спосіб отримання інформації, а також скерування думок абонен-

та/абонентки в потрібному напрямку (у випадку розсіяння думок), 

адже хто ставить запитання, той керує бесідою.

Запитувати означає проявляти інтерес і готовність приділи-

ти час абонентові/абонентці. Однак невмілими, недоречними пи-
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таннями можна досягти протилежного ефекту: замість надання 

інформації абонент/абонентка «закриється», відмовиться розмов-

ляти або кине слухавку. 

Правильно сформульовані запитання – це ті, на які виникає 

бажання відповісти.

Як відзначають психологи та психолінгвісти, відкриті, пере-

ламні запитання й запитання для роздумів можуть зумовлювати 
парадоксальний негативний ефект: абонент/абонентка дистанці-

юється, замикається в собі, втрачає інтерес до розмови, іноді зо-

всім збентежується тощо.

Спочатку необхідно ставити відкриті запитання, які стосують-

ся бажання абонента/абонентки обговорювати ту чи іншу тему. 

Метою консультування є не «допит», а супровід абонента/або-

нентки в його/її розумінні власної проблеми і ситуації, створення 

для цього комфортних психологічних умов9.

1) Запитання для аналізу обставин ситуації:
• У чому полягає проблема (ситуація)?

• Як довго це триває?

• Як проблема (ситуація) проявляється тут і зараз?

• На кого спрямовані акти насильства (у випадку насиль-

ства)?

• Які зовнішні та внутрішні ситуації сприяють виникненню 

проблеми?

• Які почуття, емоції виникають?

• Наскільки сильні ці почуття?

• Як часто і як давно ця проблема непокоїть?

• Чи є періоди, коли цієї проблеми не існує?

• Коли й де з’являється проблема? В який час дня? У робо-

чий чи в особистий час?

• Коли, де, як з’являється насильство? В який час дня (у 

випадку насильства)?

• Чи знайомі Ви з правилами безпеки у випадках, коли за-

знаєте насильства?

• Чи присутні діти, коли Ви зазнаєте насильства?

• Які виникають думки в критичних ситуаціях?

• Які наслідки має проблема для Вас і Вашого оточення? 

• Що, на Вашу думку, створює неприємну ситуацію?

• Як реагує оточення на цю проблему? 

• Чи зверталися Ви по підтримку до когось із близьких та 

рідних?

9   Скавинская Е.Н. Алгоритмы психологического консультирования в формате 

Телефона Доверия. – Томск: Томский государственный университет, 2012. – 162 с.
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• Чи зверталися Ви (у випадку насильства) по допомогу до 

державних структур (до поліції, соціальних служб, ліка-

рень тощо)?

• Чи набирали Ви номер 102 під час вчинення насильства 

над Вами?

• Як змінився Ваш спосіб життя і спосіб життя близьких 

Вам людей?

Основне запитання тут: «Як людина, котра звернулася на 
«гарячу» лінію з особистою проблемою, намагалась її вирішити 
до моменту звернення?»

2) Запитання для опису життя абонентки/абонента:
• Як би Ви описали ситуації, які спричинили виникнення 

проблеми?

• Чи передували ситуації будь-які переживання, які могли 

сприяти її виникненню?

• Коли, де і як вона виникла?

• Як ситуація змінювалася з часом?

3) Запитання для аналізу готовності абонентів/абоненток до 
вирішення ситуації та планування подальших дій:

• Який сенс або наслідок має проблема (ситуація)?

• Який вплив має проблема (ситуація) на життя?

• Яка мета створення такої проблеми (ситуації)?

• Яке значення має проблема в теперішній життєвій ситуа-

ції, у відносинах з іншими?

• Чи є бажання змін? Якщо так, то що саме може бути змі-

нено?

• Що можна зробити вже сьогодні, щоб ситуація почала 

змінюватись?

• Чи є для цього підтримка? Хто і що може стати підтрим-

кою?

• Чи достатньо ресурсів для зміни ситуації? Де і як можна 

знайти ці ресурси?

При консультуванні постраждалих від насильства велике 

значення має індивідуальний підхід до кожної особи. В ході бесіди 

консультант/консультантка має «відчути», які питання варто по-

ставити абонентам/абоненткам, а які не можна ставити.
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Рекомендації щодо консультування 
різних категорій абонентів/абоненток 

на Національній «гарячій» лінії 
з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

У своїй роботі консультанти/консультантки «гарячих» ліній 
можуть стикатися з агресивними абонентами/абонентками.

За спостереженнями юристок Національної «гарячої» лінії з 
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендер-
ної дискримінації, близько 50% абонентів/абоненток можуть про-
являти агресію у розмові з консультантом/консультанткою. Але 
під час професійного надання консультації рівень агресії абонен-
та/абонентки знижується і врешті-решт зводиться нанівець.

Як має поводитись консультант/консультантка при отриман-
ні дзвінка від абонента/абонентки, який/яка проявляє агресію:

Наприклад: «Що Ви в тому Києві сидите і ладу ніяк навести не мо-
жете?!! Навіщо Ви тоді взагалі існуєте?!! Що за бездіяльність усюди?!! 
Чого ти на тому телефоні сидиш і державні гроші проїдаєш?!! Вас усіх до 
єдиного треба порозстрілювати!!! Скотиняки ви такі!!!»

• Не намагайтесь обговорювати проблему, яку заявляє агре-

сивний/агресивна абонент/абонентка: він/вона хоче свари-

тися, а не вирішувати свою проблему.

• Спробуйте відкрито описати поведінку абонента/абонентки, 

але не вдавайтеся до оціночних суджень:

– «Ви намагаєтесь мене образити?»

– «Ви прагнете, щоб я розгубився(-лась)?»

• Будьте адвокатом абонентові/абонентці в його/її злості:

– «Ви маєте право злитися»

• Пам’ятайте, що злість спрямована не на Вас як консультан-

та/консультантку.

• Знайте, що душевна рана і злість йдуть поруч. Тому після 

того як перші емоції згаснуть, шукайте причину агресії.

– «Я як консультант/консультантка «гарячої» лінії з по-

передження домашнього насильства, хочу Вам бути ко-

рисним/корисною. Але для того щоб ми з Вами могли 

поговорити, мені дуже необхідна й Ваша допомога. Я 

розумію, що Ви зараз дуже збентежені. Проте для того 

щоб наша консультація була ефективною, я Вам хочу 

запропонувати поспілкуватися у спокійному тоні. Якщо 

ж Ви не погоджуєтеся на такі умови, то я вимушений/

вимушена буду покласти слухавку».
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Інколи до консультантів/консультанток «гарячих» ліній мо-
жуть телефонувати абоненти/абонентки однієї з найскладніших 
категорій – ті, які зазнали зґвалтування. Часто людина, яку зґвал-
тували, відчуває свою вину в ситуації, що сталася. Тому є дуже 
важливим м’яко, спокійно і правильно надати консультацію тако-
му/такій абонентові/абонентці, щоб не поглибити почуття прови-
ни.

Як має поводитись консультант/консультантка при отриманні 
дзвінка від абонента/абонентки, що зазнав/зазнала зґвалтування:

Наприклад: (У слухавці чути тишу, а потім плач…) «Доброго вечо-
ра… Я не знаю, чи це правильно, що я Вам подзвонила… Просто мені так 
страшно… Навіть не знаю, як пояснити, чому я до Вас дзвоню… Можливо, 
Ви мене зможете зрозуміти… Мене зґвалтував мій чоловік…»

• Насамперед Ви зобов’язані з’ясувати, чи в безпечному місці зараз 

перебуває абонент/абонентка.

• Щоб детальніше з’ясувати ситуацію, консультант/консультантка 

має розуміти: коли трапилося зґвалтування; чи сталося це впер-

ше; чи, можливо, це не єдиний випадок, і зґвалтування відбува-

ється з певною періодичністю (особливо якщо це зґвалтування у 

шлюбі). Відповідно, такі запитання треба ставити дуже тактовно.

• Також важливо з’ясувати певні деталі: за яких обставин трапи-

лося зґвалтування; хто є ґвалтівником: незнайома особа чи хтось 

із близького оточення абонента/абонентки – родичів, друзів, чле-

нів сім’ї.

• Досить часто люди, які зазнали зґвалтування, не можуть одразу 

усвідомити, що їм потрібно робити в такій ситуації й куди зверта-

тися. Тому варто запитати абонента/абонентку, чи знає він/вона, 

куди треба звертатися. Якщо ж ні, то надати йому/їй необхідну 

інформацію. Обов’язково потрібно зробити акцент на зверненні до 

правоохоронних органів та медичних закладів, пояснивши, як це 

важливо та необхідно в ситуації зґвалтування.

• Якщо абонент/абонентка потребує очної допомоги психолога, 

юриста (у 99% випадків потрібна саме очна консультація) або ж 

шукає притулок, то обов’язково потрібно надати відповідні кон-

такти організацій, куди може звернутися абонент/абонентка за 

місцем свого проживання. Такі контакти можна знайти в інфор-

маційній базі даних ГО «Ла Страда – Україна».

• Під час консультування варто з певною періодичністю говорити 

абоненту/абонентці про те, що він/вона зовсім не винен/не ви-

нна в тому, що сталося зґвалтування. Відповідальність за скоєний 

злочин несе ґвалтівник, але не жертва!

• Основне завдання консультанта/консультантки – надати абонен-

тові/абонентці почуття підтримки, захисту й віри в те, що він/

вона обов’язково впорається з цією ситуацією.

 



47

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ «ГАРЯЧИХ» ЛІНІЙ

Майже всі абоненти/абонентки, які потерпають від домашньо-
го насильства, перебувають у відчаї і впевнені в тому, що опинили-
ся в безвихідній ситуації.

Як має консультант/консультантка надавати консультацію 
при отриманні дзвінка від абонента/абонентки, який/яка перебу-
ває у відчаї внаслідок домашнього насильства:

Наприклад: «Доброго дня! Якщо чесно, то я не знаю, чи є якийсь сенс 
у тому, що я Вам телефоную. Сумніваюся, що Ви мені чимось допоможете. 
Я вже 15 років не живу, а просто існую. Мій чоловік – тиран. Ображає, 
принижує і б’є мене мало не щодня. Коли це все почалося, то я кілька 
разів зверталася в міліцію, але жодної реакції не було. Вони мені просто 
говорили: «Це ваші сімейні проблеми». Потім я вже й звертатися до них 
перестала. Ви навіть собі не можете уявити, як мені тяжко. Всі 15 років 
я наче на каторзі перебуваю. Як вирішити ситуацію, не знаю. Боюся, що 
одного разу чоловік мене просто вб’є. Напевно, моя ситуація не має ніякого 
вирішення… (плач)»

• Варто пам’ятати, що абоненти/абонентки, які перебувають у 

відчаї через домашнє насильство, досить часто починають і 

припиняють плакати без жодного втручання консультанта/

консультантки.

• Якщо консультант/консультантка відчуває, що абонент/або-

нентка зараз почне плакати, треба зберігати спокій і почека-

ти, поки абонент/абонентка впорається зі своїми емоціями та 

почуттями.

– «Я розумію, що Вам зараз важко. Якщо Ви відчуває-

те потребу в тому, щоб виплакатися, дозвольте це собі! 

Врешті-решт, ми не залізні люди! Тому прояв емоцій не 

є слабкістю...»

• Досить часто абонент/абонентка сам/сама може трохи зміни-

ти тему розмови, щоб відволіктися й заспокоїтися. Консуль-

тант/консультантка також може запитати про щось інше, 

що не зовсім стосується травматичної ситуації домашнього 

насильства, через яку абонент/абонентка перебуває у стані 

відчаю.

• Коли консультант/консультантка відчує та зрозуміє, що 

абонент/абонентка заспокоївся/заспокоїлась, саме час обго-

ворювати його/її ситуацію.

• Дуже важливо стежити за динамікою і станом абонента/

абонентки. Якщо раптом абонент/абонентка не може дійти 

рівноваги, запропонуйте йому/їй зателефонувати в той час, 

коли він/вона буде в змозі говорити спокійно про ситуацію 

домашнього насильства, через яку перебуває у відчаї.
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На «гарячі» лінії може надходити частина дзвінків від або-
нентів/абоненток, які переживають горе внаслідок ситуації до-
машнього насильства. Таких дзвінків небагато, але слід розуміти: 
якщо до Вас надійшов дзвінок від абонента/абонентки, який/яка 
переживає горе через ситуацію домашнього насильства, то така 
людина має глибинні проблеми.

Як має поводитись консультант/консультантка і як надавати 
консультацію та підтримку абонентові/абонентці, що переживає 

горе внаслідок ситуації домашнього насильства:
Наприклад: (У слухавку чути розпачливий плач…) «Доброго вечора! 

Господи, я не знаю, що мені робити… Думаю, може, варто поговорити з 
психологом. Мені так важко зараз… Я ненавиджу свого чоловіка!!! Я його 
вбити готова!!! Він винен у тому, що моє життя перетворилося на пе-
кло!!! Знаєте, коли ми зустрічалися, він був прекрасною людиною. Я не 
могла нарадітися, як він до мене залицявся. Мені всі подруги заздрили. Але 
коли ми одружилися, його наче підмінили: він став грубий, дозволив собі 
піднімати на мене руку. Я не знала, як вирішити ситуацію. І ось я зава-
гітніла. Я була впевнена в тому, що чоловік знову стане таким, як колись, 
буде добрим і милим, не ображатиме мене. Але це були тільки мрії. Він 
принижував, ображав і бив мене вагітною. Позавчора він так сильно побив 
мене ногами, що я потрапила в лікарню і втратила дитину… (Плач) Зна-
єте, я не можу в це повірити…»

• Знайте, що реакція на горе має декілька стадій:

1. Заперечення.

2. Гнів.

3. Компроміс.

4. Депресія.

5. Прийняття втрати.

• Консультантові/консультантці дуже важливо зрозуміти, на 

якій стадії горя перебуває абонент/абонентка в момент те-

лефонної розмови. Варто дати йому/їй можливість висло-

вити всі емоції і почуття. Людина може проявляти злість, 

агресію, роздратування. Проте необхідно підтримати її і в 

цьому.

• Слід пам’ятати, що ці емоції (часто негативні на початку 

розмови) спрямовано не на консультанта/консультантку.

• Консультант/консультантка має тактовно пояснити абонен-

ту/абонентці, що втрата – це не покарання, а частина на-

шого життя. Не варто в горі шукати раціональні причини, 

мету, плани, звинувачувати себе. Страждання буде не за-

вжди. Втратити близьку людину – це не те ж саме, що її 

забути. Настане час, коли втрата перестане бути головною 

подією в житті.
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На «гарячих» лініях можуть траплятися дзвінки від абонен-
тів/абоненток, які проявляють суїцидальні нахили внаслідок си-
туації домашнього насильства. З практики Національної «гарячої» 
лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації, кількість таких дзвінків невелика. Але 
кожен/кожна консультант/консультантка повинен ставитися до 
таких звернень дуже серйозно і розуміти, що розмова з абонен-
том/абоненткою, який/яка виявляє суїцидальні нахили через си-
туацію домашнього насильства, може затягнутися надовго. 

Яким чином консультант/консультантка має надавати кон-
сультацію абоненту/абонентці, що проявляє суїцидальні нахили 
внаслідок ситуації домашнього насильства:

Наприклад: «Доброго вечора! Ви знаєте, мені трохи соромно до Вас 
звертатися, адже я чоловік – сильна стать, яка зобов’язана всі свої про-
блеми вирішувати сама. Просто, якщо чесно, навіть і не знаю, як вирі-
шити ці проблеми: їх накопичилася ціла купа. Не подумайте, що я хочу, 
щоб мене пожаліли. Може, Ви просто зможете мені підказати, як діяти в 
моїй ситуації, бо я вже й руки опустив. Знайшов один вихід – вкоротити 
собі віку, щоб не турбувати своїх рідних і не краяти серце собі. Моя дру-
жина завтра подає на розлучення. Ми вже півроку не живемо разом. Вона 
забрала нашу доньку Оленку і не дозволяє мені з нею бачитися. Спільне 
життя у нас із дружиною не склалося з самого початку. Ми одружилися, 
коли вона вже носила під серцем Оленку. Вона щодня виїдала мені мозок 
тим, що я мало заробляю, а їй (оскільки вона вагітна) треба здорове хар-
чування і дорогі продукти. Я влаштувався на три роботи і майже не 
бував удома. А коли й приїздив додому, то вона все одно знаходила, як до 
мене причепитися: казала, що я взагалі забув дорогу додому; який сенс у 
тому, що я працюю на трьох роботах, якщо грошей все одно не вистачає; 
що я взагалі не чоловік; що дуже шкодує, що вийшла за мене. А тепер і зо-
всім вдарила по тому, що болить найбільше, – не дозволяє бачити доньку. 
А я так люблю Оленку. Я без неї життя свого не бачу. Якщо її не буде в 
моєму житті, то воно мені і задарма не треба… (Плач)»

• Кожен/кожна консультант/консультантка має бути гото-

вий/готова, що в його/її практиці обов’язково буде (хоча б 

одна) консультація на тему смерті, самогубства (в т.ч. вна-

слідок домашнього насильства).

• Дуже важливо не демонструвати власне здивування/шок/

паніку/страх (навіть якщо Ви його відчуваєте).

• Запевніть абонента/абонентку в тому, що Ви йому/їй вірите 

і зі всією серйозністю ставтеся до суїцидальних заяв.

• Якщо у консультанта/консультантки виникають якісь до-

даткові запитання (щоб прояснити ситуацію, чому ж все 

таки абонент/абонентка проявляє суїцидальні нахили), то 

їх треба ставити по черзі. Дуже важливо уважно слухати 

і збирати інформацію. «Не закидайте» абонента/абонентку 

одразу кількома запитаннями.
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• Важливо з’ясувати: абонент/абонентка зараз перебуває на-

одинці чи є хтось поряд (родичі, друзі, члени сім’ї).

• Обережно спробуйте з’ясувати, чи є гострі предмети, зброя 

або пігулки в тому місці, де зараз перебуває абонент/або-

нентка (за можливості дізнайтеся, де вони лежать).

• Тактовно запитайте у абонента/абонентки, чи вживав він 

/вживала вона алкоголь або інші наркотичні засоби.

• Обов’язковим завданням консультанта/консультантки є 

формування в абонента/абонентки почуття потрібності та 

відчуття того, що він/вона не самотній/не самотня.

• У ході розмови консультант/консультантка має зрозуміти, 

чи відчував абонент / відчувала абонентка почуття пригні-

ченості останнім часом і як давно це почуття його/її супро-

воджує.

• Консультантові/консультантці також варто знати, як давно 

в абонента/абонентки з’явилися думки про смерть. Чи ви-

никали в нього/неї думки про смерть раніше? Чи пов’язано 

це з певною подією в його/її житті?

• Консультант/консультантка повинен/повинна намагатися 

знайти причину появи думок про суїцид: «Думка про смерть 

з’явилась випадково чи Ви її виношували?»

• Дуже важливо дізнатися в абонента/абонентки про те, що 

його/її змусило б змінити свої думки й наміри про смерть, а 

потім періодично апелювати до цієї інформації.

• Також варто зрозуміти, що абонент/абонентка хоче сказати 

(довести) власною смертю і кому.

• У розмові з абонентом/абоненткою з’ясуйте, які в нього/неї 

є надії на майбутнє.

• Запитайте в абонента/абонентки, чи є хтось, кому він розпо-

відав /вона розповідала про суїцидні думки.

• Перейдіть до альтернативних рішень ситуації, яка склалася. 

Пропрацюйте проблему за алгоритмом інтерв’ю.

• Дуже важливо стежити за емоційним рівнем абонента/або-

нентки. Пам’ятайте: головна мета консультації – дати вихід 

емоціям, виговоритись.
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Досвід консультантів/консультанток Національної «гарячої» 
лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації показує, що досить часто на «гарячі» лі-
нії можуть надходити дзвінки від абонентів/абоненток, які задо-
вольняють свої сексуальні потреби. В основному це чоловіки, які 
мастурбують і являють собою особливий різновид маніпуляторів, 
що, у свою чергу, визначає принципи ведення телефонної бесіди.

Як має поводитись консультант/консультантка при отри-
манні дзвінка від абонента/абонентки, який/яка задовольняє свої 
сексуальні потреби:

Наприклад: «Добрий день! А чи можу я поговорити з жінкою-кон-
сультанткою? У мене дуже особисті питання, які зможе зрозуміти і 
дати на них відповіді тільки жінка».

• Зазвичай, така консультація починається з численних і 

дуже абстрактних фраз на зразок: 

– «Я хотів/хотіла б тільки поговорити…»

– «Чи міг/могла б я поговорити про щось таке...»

– «Не знаю, чи можу я сказати про це…»

– «Я збентежений/збентежена…»

– «Чи можна поговорити з консультанткою/консультан-

том?» тощо. 

Їх буває настільки багато, що не важко помітити деяку недореч-

ність.

• У фразах, які використовують абоненти/абонентки, що задо-

вольняють свої сексуальні потреби, відчувається боязкість, 

збентеження. Вони говорять невпевненим і тихим голосом.

• Спроби консультанта/консультантки перейти до обговорен-

ня почуттів викликають заперечення і протидію. Абонент/

абонентка знову повертається до фактів або деталей.

• Як тільки консультант/консультантка розуміє, що абонент/

абонентка задовольняє свої сексуальні потреби, слід пояс-

нити, що його/її цілі та мотиви зрозумілі, і без обговорення 

завершити бесіду.

• Збереження консультантом/консультанткою контролю і 

твердості в підході до абонентів/абоненток, які задовольня-

ють свої сексуальні потреби, є запорукою того, що вони не 

будуть зловживати послугами «гарячих» ліній:

– «Якщо у Вас є якісь проблеми чи складні життєві си-

туації, я завжди готовий/готова вислухати Вас! Але 

якщо Ви хочете задовольняти свої сексуальні потреби 

(мастурбувати), наша «гаряча» лінія не призначена для 

подібних цілей».

• Після завершення консультації з абонентом/абоненткою, 
який/яка задовольняє свої сексуальні потреби, доцільною 
є робота консультанта/консультантки з супервізором над 
почуттями та емоційними переживаннями.
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Досить часто на «гарячі» лінії можуть звертатися абонен-
ти/абонентки з так званої категорії «постійні» абоненти/або-
нентки. Цій категорії властиві знижена стресостійкість до жит-
тєвих труднощів, прихований комплекс неповноцінності, який 
компенсується за допомогою агресивних реакцій. Найчастіше 
агресія спрямована на навколишнє середовище.

Як має поводитись консультант/консультантка при отриман-
ні дзвінка від «постійного» абонента / «постійної» абонентки:

Слід бути готовим до того, що:
• «Постійні» абоненти/абонентки можуть спотворювати 

правду. 

• Ця категорія абонентів/абоненток прагне звинувачувати в 

усьому інших людей. 

• «Постійні» абоненти/абонентки ухиляються від відпові-

дальності в прийнятті власних рішень. 

• Для цієї категорії осіб є характерною стереотипна повто-

рюваність рухів або фраз, а також тривожність.

• Якщо під час консультації проблема «постійного» абонен-

та/ «постійної» абонентки близька до вирішення, то він/

вона, як правило, самостійно закінчує розмову або кидає 

слухавку. 

• Ви як консультант можете поінформувати «постійного» 
абонента / «постійну» абонентку, що консультація об-
межена в часі (якщо відчуваєте, що він/вона «затягує» 
розмову).

 

Правила консультанта/консультантки 
«гарячих» ліній

У своїй професійній діяльності кожен консультант/кожна 

консультантка «гарячих» ліній керується такими принципами:

• анонімність;

• конфіденційність;

• професіоналізм;

• відповідальність;

• дотримання прав людини;

• повага до абонентів/абоненток;
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• безоціночне ставлення;

• доступність послуг.

Також варто пам’ятати правила для консультантів/консуль-

танток, яких слід дотримуватися в роботі: 

• не називати свого справжнього імені (задля безпеки варто 

обрати постійний псевдонім);

• не надавати інформацію про адресу місця знаходження 

«гарячої» лінії або про власну адресу, телефон та інші 

особисті дані;

• бути в ясній свідомості: недопустимі сонливість або при-

йом алкоголю, наркотичних засобів;

• бути ситим: голод часто виявляється сильнішим, ніж дум-

ки про абонента/абонентку або своєчасні прояви емпатії;

• не маніпулювати абонентом/абоненткою;

• не боятися емоцій абонентів/абоненток і своїх власних.

• не оцінювати абонентів/абоненток і не давати порад; голо-

вне – довести проблему абонента/абонентки до того рів-

ня, коли він/вона зможе її усвідомити;

• говорити мовою абонента/абонентки;

• бути максимально зрозумілим/зрозумілою;

• дотримуватися послідовності розповіді абонента/абонент-

ки і не пропонувати свою точку зору;

• використовувати навички активного слухання;

• дотримуватися положень Етичного кодексу консультан-

тів/консультанток національних «гарячих» ліній громад-

ської організації «Ла Страда – Україна».

Внутрішній стан готовності консультанта/консультантки 
має такі ознаки:

• відсутність стресу;

• готовність до різних за складністю ситуацій та дзвінків;

• емоційна стійкість;

• зацікавленість у вирішенні проблем абонентів/абоненток;

• уміння вислухати абонента/абонентку;

• уміння заглибитися в ситуацію;

• уміння бачити ситуацію з різних боків;

• уміння дати абонентові/абонентці емоційну підтримку;

• гарне фізичне самопочуття.
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Робота консультантів/консультанток «гарячих» ліній інтен-

сивна та емоційно виснажлива. Консультанти/консультантки 

неминуче стикаються з великою кількістю емоційно насичених 

ситуацій, емоцій, переживань та почуттів абонентів/абоненток. 

Важливо вміти справлятися з цими почуттями так, щоб вони не 

чинили значного впливу на життя консультантів/консультанток 

поза професійною діяльністю, інакше вони можуть призвести до 

зниження ефективності роботи і в подальшому спровокувати син-
дром професійного вигорання.

Вигорання найбільш небезпечне на початку свого розвитку, 

коли консультант/консультантка, як правило, майже не усвідом-

лює своїх симптомів, тому зміни в поведінці першими помічають 

колеги. Дуже важливо вчасно помітити такі прояви і запобігти 

можливим наслідкам.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ, 2001), «синдром вигорання» (burnout syndrome) – це фі-
зичне, емоційне або мотиваційне виснаження, що характеризу-
ється порушенням продуктивності в роботі і втомою, безсо-
нням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а 
також вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин з 
метою отримання тимчасового полегшення, що має тенденцію 
до розвитку фізіологічної залежності і (в багатьох випадках) 
суїцидальної поведінки.

Синдром професійного вигорання консультанта/консуль-
тантки – реакція організму на психофізіологічному рівні внаслі-

док впливу постійного напруження і стресу, пов’язаних з емоційно 

виснажливою роботою; це стан, якому властиві емоційна спусто-

шеність, фізична втома, байдужість до своїх обов’язків, зростання 

негативізму по відношенню як до абонентів/абоненток, так і до 

колег, відчуття власної професійної неспроможності, незадоволе-

ності роботою і загалом погіршення якості життя10.

10 Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях. // Психол. 

журнал. – 2002. – № 23. - с. 67–78.
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Фактори, що провокують вигорання

Виокремлюють групи причин, які провокують синдром про-

фесійного вигорання:

• Фактори, пов’язані з індивідуально-психологічними осо-

бливостями (стресостійкість, гнучкість, ригідність, відкри-

тість, гуманність, емоційна стриманість, низький рівень 

розвитку емпатії).

• Фактори, пов’язані з рольовими характеристиками (ве-

личина заробітної плати, престижність професії, можли-

вість кар’єрного зростання тощо).

• Фактори, пов’язані з особливостями організаційної струк-

тури (психологічний клімат, наявність соціальної підтрим-

ки, наявність рольового конфлікту і рольової невизначе-

ності, пов’язаних з дефектною структурою відносин на 

роботі (конфлікти «керівник–підлеглий/підлегла», «коле-

га–колега»), нечіткість організаційної структури (відсут-

ність планування праці, недостатність ресурсів тощо).

Складові 
синдрому вигорання

Емоційна виснаженість
(спустошеність і втома)

Деперсоналізація
(цинічне ставлення 

до роботи, абонентів)

Редукція 
професійних досягнень

(почуття 
некомпетентності, 

неуспішності)11

 

Ознаки професійного вигорання

Кожна людина в ті чи інші моменти відчувала симптоми виго-

рання. Відчуття виснаженості з’являється, коли ми переживаємо 

велике напруження сил, кризові ситуації, перевантаження, і про-

являється в порушенні сну, поганому настрої, втомі, відсутності 

апетиту або, навпаки, переїданні. Це нескладний варіант вигоран-

ня – на рівні фізіологічної та психологічної реакцій на надмірну 

напругу. Коли ситуація завершується, симптоми зникають самі 

11 За моделлю К.Маслач і С.Джексон.
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собою. В цьому випадку можуть допомогти вихідні дні, час для 

себе, сон, спортивні заняття, відпустка. 

Якщо напруга стає хронічною, вигорання виходить на рівень 

розладу і має фізичні, емоційні, поведінкові та соціальні симпто-

ми. 

Фізичні симптоми:
- відчуття постійної втоми не тіль-

ки ввечері, але і вранці, одразу 

після сну (симптом хронічної 

втоми);

- постійний загальмований, мля-

вий стан і бажання спати протя-

гом всього дня;

- повне або часткове безсоння;

- почуття фізичного виснаження;

- погіршення стану здоров’я, за-

гальна астенізація (слабкість, 

зниження активності та енергій-

ності);

- больові синдроми (наприклад, 

частий безпричинний головний 

біль; постійні розлади шлунково-

кишкового тракту);

- різка втрата або різке збільшен-

ня ваги.

Емоційні симптоми:
- апатія;

- песимізм;

- цинізм (на роботі та в 

особистому житті);

- байдужість;

- відчуття безнадійності;

- дратівливість;

- агресивність;

- тривога;

- посилення ірраціональ-

ного занепокоєння;

- нездатність зосеред-

итися;

- депресія

- почуття самотності.

Поведінкові симптоми:

- відчуття, що робота стає все 

важчою, а виконувати її все 

складніше;

- помітна зміна графіку роботи 

(консультант/консультантка 

рано приходить на роботу і піз-

но йде або, навпаки, пізно при-

ходить на роботу і рано йде);

- зниження ентузіазму до роботи, 

байдужість до її результатів;

- дистанціювання від колег, під-

вищення неадекватної критич-

ності;

- зловживання алкоголем, цигар-

ками або іншими шкідливими 

речовинами.

Соціальні симптоми:

- соціальні контакти об-

межуються роботою і є 

формальними;

- відсутність енергії для 

соціальної активності;

- зменшення інтересу до 

участі в суспільному 

житті;

- нерозуміння інших та 

іншими;

- втрата соціальних 

якостей;

- зміни в системі соці-

альних цінностей та 

ідеалів;

- відчуття недостатньої 

підтримки сім’ї, друзів 

і колег.
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Для самодіагностики консультанти/консультантки можуть 

використовувати такі методики:

- методика діагностики емоційного вигорання В.В. Бойка;

- експрес-діагностика рівня емоційного вигорання (за мето-

дикою В.В. Бойка); 

- Опитувальник «Професійне (емоційне) вигорання (MBI)» 

(методика Крістіни Маслач та Сьюзан Джексон, адаптація 

Н.Є. Водоп’янової). 

 

 

Стрес – найпоширеніший чинник, 
що провокує  емоційне вигорання

Існує циклічний зв’язок між стресом та вигоранням: емоційне 

виснаження приводить до зростання стресу, а стрес – до зростан-

ня емоційного виснаження. 

Джерелом стресу можуть бути не лише абоненти/абонентки 

«гарячих» ліній, а й особливості роботи та організації, в якій Ви 

працюєте. Ці стресори (чинники, що викликають стрес), у свою 

чергу, взаємодіють з особистістю консультанта/консультантки та 

зі стресами за межами робочої ситуації.

Стрес (тиск, натиск) – це стан напруження, який виникає вна-

слідок дії сильного подразника, незвичайної ситуації. Залежно від 

подразника, що діє на людину, розрізняють два види стресу: дис-
трес – за дії негативних емоцій та евстрес – за дії позитивних 

емоцій12.

Деякі види стресу неминучі, але вони можуть позитивно впли-

вати на розум та енергію консультанта/консультантки – напри-

клад, спонукати до дії, спрямованої на подолання кризи.

Але стрес, якщо з ним не працювати, за-

лишається в тілі і може проявитися як симп-

том на фізичному, розумовому та емоційному 

рівнях. Важливо знати про особливості своєї 

реакції на стрес, щоб вчасно відмітити вну-

трішнє наростання напруги. 

13  Методичні рекомендації «Профілактика професійного вигорання у праців-

ників соціальної сфери» / За загальною редакцією к. мед. н. М.Л. Авраменка. К.: 

— Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів. –2008. — 53 с.

Якщо Ви 
відчуваєте перші 

прояви стресу
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Необхідно проаналізувати, що для Вас є причиною стресу.
1. Пригадайте 5 стресових ситуацій зі свого життя. Після цього 

визначте, які фактори стресу Ви можете контролювати, а які ні.

2. Опишіть, що Ви відчували під час кожної з перерахованих 

ситуацій (гнів, біль, розгубленість, страх, злість, роздратування). 

Подумайте, що допомагає Вам зняти стрес. Віднайдіть власний 

спосіб і запишіть його. 

Вправи, які допоможуть зняти стрес

Вправа з дзеркалом
Розкажіть собі про те, що Вас хвилює. Займіть зручне поло-

ження перед дзеркалом і поговоріть із собою наодинці. Розкажіть 

собі про те, що сталось, і спробуйте проаналізувати. Говоріть до 

того часу, поки все, що Вас хвилює, не буде промовлено вголос і 

Ви не відчуєте полегшення. Можливо, коли причини стресового 

стану стануть зрозумілими, Вам стане спокійніше і Ви зможете 

прийняти рішення про подальші кроки.

 

Лист до себе
Полегшити стрес допомагає перенесення ситуації на папір. 

Напишіть собі листа. Довірте паперу все, що відчуваєте і думаєте. 

Цей спосіб допомагає тому, що письмове мовлення стисле і логіч-

не, розуміння проблеми приходить швидше, ніж під час розмови.

Лист можна знищити або сховати і перечитати, коли Вас зно-

ву почнуть хвилювати певні події.

Зняття напруги за допомогою дихання
Займіть зручне для Вас положення, розправте плечі, підніміть 

підборіддя. Зробіть глибокий повільний вдих (2 секунди). Вдих по-

винен бути хвилеподібним, тобто починатися з живота і переходи-

ти в грудну клітину. Потім повільно видихайте впродовж 5 секунд. 

Після видиху – пауза в 5 секунд. Повторити вправу 5-7 разів. Ця 

вправа допоможе швидко заспокоїтися і поверне здатність ясно 

мислити, навіть у несподіваній стресовій ситуації.

Вправа «Релаксація на контрасті»
Щоб ефективно зняти м’язове напруження, спочатку треба 

його посилити.

Якщо Ви відчуваєте, що втрачаєте самоконтроль, цей комп-

лекс можна виконати просто на робочому місці, за столом, прак-

тично непомітно для оточуючих.
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1. Напружте пальці ніг так сильно, як можете. Потім роз-

слабте їх.

2. Напружте й розслабте ступні ніг.

3. Напружте й розслабте гомілки.

4. Напружте й розслабте коліна.

5. Напружте й розслабте стегна.

6. Напружте й розслабте сідничні м’язи.

7. Напружте й розслабте живіт.

8. Розслабте спину й плечі.

9. Розслабте кисті рук.

10. Розслабте передпліччя.

11. Розслабте шию.

12. Розслабте лицьові м’язи.

13. Посидіть спокійно кілька хвилин, насолоджуючись повним 

спокоєм. 

 

Супервізія як метод профілактики
 синдрому емоційного вигорання

Ефективним і досить поширеним способом профілактики емо-

ційного вигорання консультантів/консультанток «гарячих» ліній є 

регулярне проведення супервізій. 

Участь у супервізійних групах дозволяє пом’якшити або на-

лагодити стосунки в колективі, зрозуміти динаміку дзвінків і за-

питів, що надходять на «гарячу» лінію, та покращити власне ро-

зуміння проблем, які виникають під час консультацій. 

Отже, супервізія необхідна, якщо консультант/консультант-

ка:

- під час консультацій працює з занадто важкою ситуацією 

або психологічно важкою абоненткою /важким абонен-

том;

- відчув/відчула, що зайшов/зайшла в глухий кут із запи-

том абонентки/абонента і не розуміє, що робити далі.

Супервізія – це професійна допомога консультантові/кон-

сультантці з боку більш досвідченого колеги (супервізора) з метою 

покращення якості його/її роботи.

Мета супервізії – допомогти консультантові/консультантці 

бути більш ефективним/ефективною в роботі з абонентами/або-

нентками, розвинути його/її професійну компетентність. Супер-

візія, на додаток до теоретичних знань та особистої психотерапії, 
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є необхідною частиною професійного розвитку консультанта/кон-

сультантки. Вона допомагає зрозуміти, як особистісні проблеми 

консультанта/консультантки є або можуть стати серйозною пере-

шкодою на шляху до вирішення проблем абонентів/абоненток.

 

 Види супервізій

Супервізії можуть бути індивідуальними або груповими.

Індивідуальна (особиста) супервізія є найбільш ефективною 

супервізією високого рівня. Це індивідуальна зустріч із супервізо-

ром у заздалегідь обумовлений час.

Проводиться за запитом консультанта/консультантки особис-

то. Матеріалом для такого виду супервізії може виступити, на-

приклад, складний випадок телефонного консультування, який 

викликав труднощі або був емоційно виснажливим і вплинув на 

психологічне здоров’я консультанта/консультантки. 

Індивідуальна супервізія може проводитися як:

- обговорення конкретного випадку (аналіз структури ро-

боти, ефективність обраних прийомів та методів роботи, 

зворотний зв’язок супервізора);

- консультація (аналіз проблем, які виникають під час кон-

сультування, допомога в розробленні індивідуальної схе-

ми консультування тощо).

Групова супервізія – робота колег у групі, яка відбувається 

під керівництвом супервізора.

Мета групової супервізії – обмін досвідом між колегами, роз-

ширення арсеналу концепцій, підходів, тактик консультування 

різних абонентів/абоненток через обговорення думок усіх учасни-

ків/учасниць групової супервізії. 

Зазвичай середня кількість учасників групи – 6-12 осіб. Ма-

теріалом для супервізії є короткий виклад певного випадку, який 

виноситься на групову супервізію. Тривалість кожної зустрічі – 2-

3 години, періодичність – приблизно 1 раз на тиждень. 

Групова супервізія може проводитися як:

- обговорення конкретного випадку;

- демонстрація тренером, наставником своєї роботи в су-

первізійній групі;

- участь в аналізі та обговоренні роботи іншого фахівця на 

прикладі наведеного випадку/консультації.

Супервізія актуальна, коли:
• необхідно отримати зворотний зв’язок про ефективність 

своєї роботи від більш досвідчених колег;
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• важливо знайти шляхи вирішення важких професійних 

завдань;

• існує потреба у професійному розвитку та розумінні на-

прямів подальшого зростання;

• існує потреба в спілкуванні з колегами, обговоренні про-

фесійних питань, спілкуванні у професійному середови-

щі;

• важливо усвідомити власні точки зростання («Що я ро-

блю не так?», «Що мені необхідно ще опанувати?», «Де і 

які мої особисті труднощі заважають ефективному вирі-

шенню завдань?»);

• важливо провести інвентаризацію наявних методів і при-

йомів роботи.

 

Етапи проведення супервізії

I етап. Формулювання запиту на супервізію – викладення 

змісту проблеми абонента/абонентки або консультанта/консуль-

тантки, ситуації, яка викликає труднощі.

На цьому етапі важливими є висловлення і формулювання 

припущень про те, що відбувається; впевненість у тому, що кожен 

з учасників супервізійної групи ознайомлений з ситуацією.

ІІ етап. Учасники групи ставлять питання (консультантові та/

або супервізорові) для уточнення деталей запиту; загальне обго-

ворення. 

Запитання необхідно сформулювати коректно та у відповід-

ності до принципів професійної етики.

ІІІ етап. Висунення ідей, рекомендацій колег – учасників гру-

пи, супервізора; вироблення нових стратегій консультування, ви-

користання певних методів і прийомів у подальшій роботі тощо.

ІV етап. Резюмування, підбиття підсумків обговорення. Важ-

ливим є зворотний зв’язок консультанта/консультантки, котрий 

формулював / котра формулювала запит: чи отримано відповіді 

на всі запитання; наскільки консультант готовий /консультантка 

готова застосовувати на практиці отримані рекомендації тощо.

Перед кожною груповою супервізійною зустріччю зазвичай 

визначають тему супервізії, яку заздалегідь узгоджують з учас-

никами групи, для структурованого та цілеспрямованого обгово-

рення питань, які стосуються обраної теми.
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Приклади тем групових супервізій консультантів Націо-
нальної «гарячої» лінії з попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації:

- Особливості кризового консультування абонентів/абонен-

ток, які зазнали насильства.

- Особливості консультування агресивно налаштованих клі-

єнтів/клієнток.

- Консультування абонентів/абоненток з граничними ста-

нами та психічними розладами.

- Консультування абонентів/абоненток з посттравматичним 

стресовим розладом.

- Консультування абонентів/абоненток, які телефонують у 

пригніченому стані і мають суїцидальні схильності;

- Особливості консультування абонентів/абоненток, які бра-

ли і беруть участь у воєнному конфлікті на Сході Украї-

ни, та абонентів/абоненток, які мешкають на окупованих 

територіях.

- Постійні абоненти/абонентки як фактор емоційного виго-

рання консультантів/консультанток.

- Профілактика емоційного вигорання консультантів/кон-

сультанток Національної «гарячої» лінії з попереджен-

ня домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації.

Інтервізії
(«супервізія 

без супервізора»)

Балінтовські групи
(особливий вид супервізії; вид 
групової дослідницької роботи 
з розв’язання професійних та 

особистісних проблем)

Тренінгові групи

Альтернативні  форми 
групової роботи



63

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ «ГАРЯЧИХ» ЛІНІЙ

Досвід та поради боротьби зі стресом  
 консультанток Національної «гарячої» лінії 
з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

Людмила:
Від стресу та емоційного вигорання мене завжди рятує солодке!

Тетяна:

Саме під час консультування використовую різні техніки ди-
хання для того, щоб заспокоїтися. Ну, наприклад, дихання по ква-
драту. 

Альона:
Зі стресом, який може виникнути під час моєї роботи на «га-

рячій» лінії, допомагають боротися наші супервізії, які регулярно 
для проводяться. Дуже приємно, коли психолог приходить і дає нам 
можливість поговорити про ті ситуації, які виникли на роботі, про 
історії, які ми чуємо від клієнтів/клієнток. Ми маємо змогу обгово-
рити їх, висловити своє ставлення до них, почути фахову думку від 
колег. Це справді дуже допомагає! Якщо говорити особисто про мене, 
то я зазвичай займаюся спортом або гуляю в парку. 

Ганна:

Взагалі боротися зі стресом можна по-різному (як поза робо-
тою, так і на роботі). На роботі я використовую псевдонім: це 
допомагає, щоб не так сприймати всі негативні емоції на себе, а 
сприймати їх на альтер-его. Під час роботи також можна попро-
сити колегу, наприклад, підмінити тебе на певний час і трошки 
відпочити від «важкого» дзвінка. Після дзвінка я можу зробити лег-
ку перерву, тобто на хвилину «вимикаюсь» або дихаю свіжим по-
вітрям. Під час роботи звикаєш до певних стресів. Поза роботою 
можна прогулятися або ж зайнятися арт-терапією. В принципі 
можна знайти будь-яке хобі, що допоможе відволіктись.

Ольга:

Боротися зі стресом мені допомагають довга прогулянка міс-
том, заняття з йоги, улюблена музика; безпосередньо після завер-
шення важкої розмови мені потрібно вийти з «консультантського 
простору» на декілька хвилин. 

Інна:
Для того щоб подолати стрес, нам проводять супервізії, на яких 

ми намагаємося відновити свої сили і розглянути питання, які нас 
хвилюють. Також допомагають свої внутрішні варіанти вирішення 
стресових ситуацій: попити каву з кимось із колег і поділитися своїми 
переживаннями. В принципі – супервізії та особисті ресурси.
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Ганна:

Нам дуже часто проводять супервізії – коли збираються всі 
консультанти/консультантки і ми обговорюємо питання, які нас 
найбільше хвилюють. Для цього ще запрошуються спеціальні люди – 
фахівці з проведення супервізій для консультантів/консультанток 
(психологи). Вони допомагають нам, даючи різні поради щодо того, 
яким чином можна позбутися відчуття, що ти стомлений, висна-
жений після дзвінка або береш ситуацію абонента занадто близько 
до серця. Можна відволікатися завдяки розмальовкам «антистрес», 
переглядати якісь сторонні зображення або просто поговорити зі 
своєю напарницею між дзвінками. Але, на жаль, це майже неможли-
во через велику кількість дзвінків. Тому просто намагаємося легше 
сприймати інформацію.

Валерія:

Після робочого дня я провожу свій час із друзями або з близь-
кими мені людьми. Ми спілкуємося та відпочиваємо. Так я розсла-
бляюся та знімаю стрес. Саме тому можу сказати, що я не маю 
великого стресу – ні в кінці робочого дня, ні вдома. Головне правило: 
всі проблеми абонента/абонентки залишати разом із закінченням 
телефонного дзвінка, адже консультант/консультантка має допо-
могати абонентам/абоненткам щодня.

Альона: 

Щоб уберегти консультантів/консультанток від стресів та 
професійного вигорання, для  них проводяться систематичні су-
первізії: ми запрошуємо психолога і разом з ним у колі консуль-
тантів/консультанток обговорюємо всі дзвінкі, які нас хвилюють. 
Також будь-який проблемний дзвінок чи емоції, які він викликав, за-
вжди можна обговорити зі своїми колегами. У нас дуже добрий та 
дружний колектив, який завжди готовий вислухати й допомогти. 
Поза роботою я люблю проводити час зі своїми друзями, гуляти з 
ними, сміятися. До речі, сміх – чудові ліки від стресу. Також, щоб 
трохи забутися про роботу, можна кудись поїхати на вихідні зі 
своїми друзями чи близькою людиною. Або можна піти у відпустку. 
Я, наприклад, після двох тижнів відпустки вже не знаю, куди себе 
подіти, так на роботу хочу: дуже сумую за нашими абонентами/
абонентками.
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ/КОНСУЛЬТАНТОК 

НАЦІОНАЛЬНИХ «ГАРЯЧИХ» ЛІНІЙ

 Схема консультування 
на Національній «гарячій» лінії з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми 
та ґендерної дискримінації

 

 
Знайомство. Ідентифікація проблеми клієнта/клієнтки

Привітайтесь.
Назвіть себе як консультанта/консультантку НГЛ.
Подякуйте за звернення на «гарячу» лінію.
Запитайте абонента/абонентку, 
як до нього/неї можна звертатись.
Визначте тип необхідної консультації:
інформаційна, юридична, психологічна

Власне консультація / вироблення рекомендацій

Визначте, куди варто звернутися абонетові/абонент ці:
-    до дільничних інспекторів територіальних відділів 

Національної поліції;
-    на «гарячі» лінії державних структур України;
-    до психолога/психотерапевт а [соціальна служба, 

центри реабілітації та інші заклади];
-   до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
-   до центрів медико-соціальної реабілітації жертв 

насильства в сім'ї;
-   до міських центрів соціально-психологічної 
     допомоги [притулки].

Можливості перенаправления

Якщо лише консультації на «гарячій» лінії 
клієнтові/клієнтці недостатньо, пєрєнаправте його/її 
у відповідні установи/заклади, які можуть надати 
необхідну допомогу очно. 
Забезпечте додаткову консультацію юриста
на «гарячій» лінії в разі потреби.

Надання інформації про графік 
роботи «гарячої» лінії

Закінчення консультації
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Алгоритм консультування у разі вчинення 
з боку агресора неправомірних дій 

щодо постраждалої особи (насильство 
відносно особи, психологічне, сексуальне, 

фізичне та економічне насильство)

Дослідити ситуацію

Чи скоєно відносно постраждалої/постраждалого злочин?

Так, скоєно зло-
чин:
Звернення в по-
ліцію 
від «Ла-Страда 
– Україна»
Необхідна інфор-
мація: 
1. Прізвище, 

ім’я, по бать-
кові.

2. Місце прожи-
вання.

3. Місце пере-
бування 
постраждалої 
особи.

4. Склад сім’ї (з 
ким прожи-
ває).

5. Обставини 
(стислий ви-
клад).

6. Контактний 
телефон (за 
можливості).

Ні, але вчинено правопорушення, права постраждалої осо-
би порушуються:

З’ясувати можливість самостійного звернення. Необхідно 
врахувати:
1. Вік жертви.
2. Психологічний стан.
3. Фізичний стан.
4. Доступ до отримання послуг: місце перебування, ситуа-

ція утримування, інші зовнішні перешкоди.

Постраждала 
особа не може 

звернутись само-
стійно

Постраждала особа може 
звернутись самостійно

Але жертва боїться 
(або в консультан-

та є якісь інші 
підстави вважати, 
що жертва не звер-
неться самостійно).
Або постраждала 
особа вже зверта-
лась і стикнулася 
з бездіяльністю 

державних органів.
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Звернення від 

«Ла-Страда 

– Україна»

Необхідна інфор-

мація: 

1. Прізвище, 

ім’я, по бать-

кові.

2. Місце прожи-

вання.

3. Місце пере-

бування 

постраждалої 

особи.

4. Склад сім’ї 

(діти, чоловік, 

батьки).

5. Обставини 

(стислий ви-

клад).

6. Контактний 

телефон (за 

можливості).

1. Дати контакти 

ЦСССДМ.

2. Попередньо 

подзвонити в 

місце перена-

правлення та 

домовитись 

про звернення 

жертви (за 

ситуацією).

3. Домовитися з 

постражда-

лою особою, 

що після 

звернення 

за власним ба-

жанням вона 

зателефонує і 

розповість про 

результати. 

1. Дати контакти 

ЦСССДМ або 

інші контакти, 

необхідні в цій 

ситуації.

2. Домовитися з 

постражда-

лою особою, 

що після 

звернення 

за власним ба-

жанням вона 

зателефонує і 

розповість про 

результати. 

Загальні рекомендації: консультантові/консультантці важли-

во налагодити контакт та довірчі стосунки з постраждалою особою. 

Під час надання консультації важливо оцінити правдивість повідо-

млення, відповідність повідомлення постраждалого/постраждалої 

про порушення його/її прав прийнятим стандартам національного 

та міжнародного законодавства (чи є факт порушення прав). Та-

кож важливо знати методики консультування в критичних ситуа-

ціях та отримання необхідної інформації від жертви.

Корекційні програми

Корекційна програма стала одним зі спеціальних заходів з 

профілактики домашнього насильства, чітко визначених Законом 

України «Про попередження насильства в сім’ї». В Україні ко-

рекційна програма з’явилася з 2010 року і є важливим елементом 

механізму захисту від насильства в родині.

Необхідно підкреслити, що програми корекції поведінки осіб, 

схильних до насильства, не здатні зупинити домашнє насильство. 

Крім того, дуже важливо скорочувати проміжок часу між проявом 

домашнього насильства і включенням агресора в корекційну про-

граму.
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Мотивація і раціоналізація кожного правопорушника, який 

вчиняє насильство в сім’ї, – це складний взаємозв’язок влади і 

особи на індивідуальному, сімейному, соціальному і культурному 

рівнях.

Особам, які скоїли насильство, властиві:

• мінімізація наслідків насильства (щоб самому виглядати 

жертвою);

• заперечення власної відповідальності за скоєне;

• відчуття власної правоти.

Ці характеристики є основними для агресора і проявляються 

як на соціальному, так і на індивідуальному рівнях. Агресор може 

применшувати або не погоджуватися з осудом своєї неприйнятної 

поведінки, мінімізуючи ступінь її тяжкості, частоту, серйозність, 

вплив та наслідки.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про попередження на-

сильства в сім’ї», корекційна програма – це програма, спрямована 

на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької мо-
делі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’її13.

Згідно зі статтею 5 цього Закону, центральний орган вико-

навчої влади, що забезпечує формування державної політики з 

питань попередження насильства в сім’ї, розробляє і затверджує 

методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми 

та організовує забезпечення кризових центрів такими методич-

ними рекомендаціями; організовує проходження корекційної про-

грами особами, які вчинили насильство в сім’ї.

Також, згідно з частиною 3 статті 10 Закону, «у разі вчинення 
особою насильства в сім’ї, після отримання офіційного поперед-
ження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, ця особа 
направляється до кризового центру для проходження корекційної 
програми, а також у випадках і в порядку, передбачених цим За-
коном, може бути винесено захисний припис.

Проходження корекційної програми для такої особи є 
обов’язковим».

Вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-

яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру 

(застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного 

болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи 

переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або 

13   Закон України від 15.11.2001 р. № 2789-III «Про попередження насильства 

в сім’ї». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/2789-14.
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коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), 

внаслідок чого могло бути чи було  завдано шкоду фізичному або 

психічному

 здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного при-

пису особою, стосовно якої його винесено, непроходження корек-

ційної програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї, згідно зі 

статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопору-

шення тягнуть за собою виконання громадських і виправних робіт 

або адміністративний арешт.

Корекційна програма спрямована також на викорінення жор-

стокості, яку проявляють чоловіки стосовно жінок, організацію 

навчання правоохоронців, котрі у своїй діяльності працюють з 

жінками та дітьми, які зазнали насильства. Програма передбачає 

групову психотерапевтичну роботу з насильниками в рамках про-

ведення корекційної програми для кривдників.

Мета корекційної програми: допомогти кривдникові визнати 

неправильність його дій і непристойну поведінку, змусити сумні-

ватися в тому, що його дії практично не мали наслідків, і мотиву-

вати до припинення жорстокого поводження.

Поділ спільного майна при розірванні шлюбу

На «гарячу» лінію часто надходять дзвінки з запитаннями про 

поділ майна між подружжям при розлученні. Наприклад: 

«Ми з дружиною в шлюбі вже 5 років: дитина, квартира, ма-
шина. Ніби все є, але більше не можу – розлучаємося. Вона сказала, 
що після розлучення нічого мені не залишиться, бо дитина буде 
проживати з нею. Це правда?» 

«Ми з чоловіком розлучаємося. Квартира належить йому (діс-
талася у спадок). Я в ній прописана. Які я маю права?» 

«Мені 16. Мої батьки розлучаються. Збираються продавати 
наш будинок і роз’їжджатися. Яка частина будинку при поділі 
майна належить мені?» 

Варіантів безліч. І в кожній ситуації при поділі майна по-

трібно враховувати безліч нюансів. Проте варто зупинитися на 

загальних правилах поділу спільного сумісного майна подружжя, 

які змінюють свій статус на «екс»-подружжя.

Загалом ці питання регулюються сімейним законодавством.
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Почнемо з головного: насамперед потрібно розуміти, що майно 

подружжя буває двох типів:

• особиста приватна власність дружини та чоловіка, яке не 

ділиться при розлученні;

• спільна сумісна власність подружжя, і воно ділиться при 

розлученні.

Відповідно до положень статті 57 Сімейного кодексу України, 

особистою приватною власністю дружини або чоловіка є майно, 

придбане до шлюбу, отримане у спадок, за договором дарування, 

придбане за кошти, які належали їй/йому особисто, житло або зе-

мельна ділянка, набуті в результаті приватизації (до речі, згідно з 

останніми змінами в законодавстві, якщо квартиру приватизовано 

під час шлюбу, то особа, яка не зареєстрована в цій квартирі на 

момент приватизації, при поділі майна не має права власності).

Також до категорії «моє» належать особисті речі, включаю-

чи коштовності, навіть якщо їх було придбано на спільні кошти 

подружжя. Безперечно особистою власністю є премії й нагоро-

ди, страхові виплати та виплати за понесений збиток. Але суд 

може визнати за другим з подружжя право на частку премії, 

нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (веден-

ня домашнього господарства, вихованням дітей тощо) сприяв її 

одержанню. Якщо подружжя офіційно перебуває у шлюбі, але 

проживає окремо, суд може визнати особистою власністю дру-

жини або чоловіка майно, набуте нею/ним за час їхнього окре-

мого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюб-

них відносин.

До категорії «наше», за загальним правилом (стаття 60 Сі-

мейного кодексу України), належить майно подружжя, набуте у 

шлюбі. Таке майно належить подружжю на праві спільної суміс-

ної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної 

причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за 

дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу), і при роз-

лученні воно ділиться навпіл.

Об’єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, 

пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним з подружжя, а 

також речі для професійних занять (музичні інструменти, орг-

техніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для 

одного з подружжя. 

Вирішити питання про поділ майна можна мирно – шляхом 

укладення договору або вирішення спору в суді.
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Якщо ж розбіжностей ніяк не вдається уникнути, слід зверта-

тися до суду з позовом про поділ спільного майна подружжя. Але 

при цьому майте на увазі, що, за загальним правилом, подати та-

кий позов можна тільки протягом трьох років після розлучення.

Діти при розлученні подружжя та поділі майна не мають 

обов’язкової частки. Вони є потенційними спадкоємцями своїх 

батьків, але поки батьки живі, майно, яке належить їм на праві 

спільної сумісної власності, ділиться тільки між ними, хоча суд 

враховує інтереси дітей: наприклад, при розлученні суд може 

присудити більшу частку майна тому з подружжя, з ким прожи-

ватиме дитина.

Також слід зазначити, що дружина і чоловік мають право на 

укладення між собою всіх договорів, які не заборонено законом, 

як щодо майна, яке є їхньою особистою приватною власністю, так 

і щодо майна, яке є об’єктом права спільної власності подружжя. 

Подібні договори укладаються письмово й засвідчуються нотарі-

ально. І така практика, до речі, набуває все більшої популярності, 

тому що дозволяє врегулювати всі проблемні моменти, не покла-

даючись на рішення суду.
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Віце-президентка 

громадської організації 

«Ла Страда – Україна» 

________________О. А. Калашник 

«____»_______________ 2016 року

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
консультантів/консультанток національних «гарячих» ліній 

Центру «Ла Страда – Україна»

Етичний кодекс консультантів/консультанток національних 

«гарячих» ліній центру «Ла Страда –Україна» – це документ, 

який визначає положення, що є принциповими орієнтирами для 

консультантів/консультанток у їхній професійній діяльності, під 

час виконання службових обов’язків, організації спілкування з 

клієнтами/клієнтками. У документі визначено шляхи розв’язання 

моральних проблем та прийняття найбільш адекватного професій-

ного рішення в етичних питаннях. В основу Етичного кодексу кон-

сультантів/консультанток національних «гарячих ліній» покладе-

но вітчизняний досвід та міжнародні етичні принципи і стандарти 

консультування на «гарячих» лініях.

Етичний кодекс консультантів/консультанток національних 

«гарячих» ліній Центру «Ла Страда – Україна» містить:

- етичні принципи діяльності консультантів/консультанток 

національних «гарячих» ліній (перелік базових етичних ідей і тра-

дицій, що стають підґрунтям для прийняття етичного рішення під 

час консультування);

- норми етичної поведінки консультантів/консультанток на-

ціональних «гарячих» ліній (основа професійної діяльності).

1. Етичні принципи діяльності консультантів/консультанток 
національних «гарячих» ліній

1.1. Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є не-

повторною та унікальною, що необхідно враховувати консультан-

там/консультанткам національних «гарячих» ліній, не допуска-

ючи жодного прояву зневаги до особистості. Консультування на 

національних «гарячих» лініях несумісне з прямим чи опосеред-

кованим примушуванням клієнтів/клієнток до будь-яких дій, на-

віть на користь клієнта/клієнтки або його/її близького соціального 

оточення.
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1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів/клієнток. Кон-

сультанти/консультантки національних «гарячих» ліній спрямо-

вують усі свої зусилля, знання й навички на допомогу особам, які 

звертаються на національні «гарячі» лінії, з метою допомоги їм у 

вирішенні проблем. 

1.3. Толерантність. Консультанти/консультантки національ-

них «гарячих» ліній є толерантними до різних емоційних проявів 

клієнтів/клієнток, мають належний рівень професійної підготовки, 

за будь-яких обставин зберігають рівновагу, терпимість. Консуль-

танти/консультантки національних «гарячих» ліній приймають 

проблеми та обставини клієнтів/клієнток незалежно від їхнього 

способу життя, поведінки, соціального і національного походжен-

ня, статі тощо.

1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта/клі-
єнтки. Консультанти/консультантки національних «гарячих» 

ліній співпрацюють з клієнтами/клієнтками в межах компетен-

ції «гарячих» ліній, намагаючись допомогти клієнтам/клієнткам 

розв’язати проблеми, з якими ті звернулися, та задовольнити їхні 

інтереси. Консультанти/консультантки національних «гарячих» 

ліній сприяють добровільній участі клієнтів/клієнток у процесі 

надання консультації. Консультанти/консультантки національ-

них «гарячих» ліній мають сприяти максимальній самостійності 

клієнтів/клієнток у розв’язанні своїх проблем та в діях у відпо-

відних ситуаціях. Консультанти/консультантки національних «га-

рячих» ліній створюють доброзичливу атмосферу спілкування з 

клієнтом/клієнткою. Довіра до консультантів/консультанток на-

ціональних «гарячих» ліній є необхідною умовою результативної 

консультації.

1.5. Доступність послуг. Консультанти/консультантки наці-

ональних «гарячих» ліній у межах компетенції надають допомогу 

тим, хто звертається до них по консультацію, без будь-якої дис-

кримінації щодо статі, віку, фізичних або розумових обмежень, 

соціальної чи расової належності, релігії, мови, політичних погля-

дів, сексуальної орієнтації.

1.6. Конфіденційність. Консультанти/консультантки наці-

ональних «гарячих» ліній інформують клієнтів/клієнток про те, 

що на «гарячих» лініях дотримуються конфіденційності, і пояс-

нюють, для чого вона необхідна, а також умови її дотримання. 

Обов’язок консультантів/консультанток національних «гарячих» 

ліній – бути конфіденційними, що виключає можливість розголо-

шення будь-яких відомостей про клієнтів/клієнток, за винятком 

тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи в установленому 

законом порядку.
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2. Норми етичної поведінки консультантів/консультанток 
національних «гарячих» ліній

Норми етичної поведінки консультантів/консультанток наці-

ональних «гарячих» ліній є основою їхньої професійної діяльності 

згідно з загальнолюдськими цінностями та етичними принципами 

консультування на «гарячих» лініях.

2.1. Етична поведінка стосовно професії
2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до 

принципів і норм етичної поведінки.

2.1.2. Підвищувати якість та ефективність консультування на 

національних «гарячих» лініях, розвивати професіоналізм у кон-

сультуванні, залучаючи волонтерів (добровільних помічників) до 

виконання посильних для них завдань.

2.1.3. Бути відповідальними за клієнтів/клієнток у рамках об-

межень, встановлених положеннями цього Кодексу.

2.1.4. Аналізувати характер та причини проблем, з якими 

звертаються клієнти/клієнтки.

2.1.5. Підвищувати рівень консультування на «гарячій» лінії.

2.1.6. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над 

власними інтересами.

2.2. Етична поведінка стосовно колег
2.2.1. Визнавати різні погляди та форми практичного досві-

ду колег, інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та 

пропозиції лаконічно і коректно.

2.2.2. Здійснювати конструктивний аналіз професійних дій ко-

лег, їхньої професійної діяльності.

2.2.3. Створювати та систематично використовувати можли-

вості, умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колега-

ми в консультуванні на національних «гарячих» лініях, фахівцями 

інших галузей, волонтерами з метою вдосконалення власної прак-

тики роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної 

групи.

2.2.4. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не 

допускати упередженої критики на їхню адресу та щодо професії 

взагалі.

2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів/клієнток
2.3.1. Поважати особистість клієнта/клієнтки і гарантувати за-

хист його/її гідності та прав незалежно від походження, статі, 

віку, внеску в суспільний і соціальний розвиток.

2.3.2. Прагнути зрозуміти кожного клієнта/клієнтку, з’ясову-

вати всі чинники проблеми, що виникла.

2.3.3. Безпека клієнтів/клієнток є першою умовою діяльності 

консультантів/консультанток національних «гарячих» ліній.
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2.3.4. Допомагати всім клієнтам/клієнткам рівною мірою.

2.3.5. Заохочувати клієнта/клієнтку до взаємодії на засадах 

довіри, співчуття і збереження конфіденційності.

2.3.6. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів/

клієнток за прийняте рішення.

2.3.7. Якщо неможливо надати відповідну послугу, обов’язково 

повідомити про це клієнтів/клієнток, залишивши за ними право 

на свободу дій.

2.4. Етична поведінка стосовно взаємодії з організаціями
2.4.1. Співпрацювати з тими установами й організаціями, намі-

ри та діяльність яких спрямовані на надання консультацій на «га-

рячих» лініях; використовувати досвід їхньої роботи як ресурсну 

можливість для підвищення якості допомоги клієнтам/клієнткам.

2.4.2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки 

між організаціями, що провадять соціальну діяльність у громаді 

та в суспільстві.

2.4.3. Забезпечувати підготовку професійної звітності та її 

оприлюднення для громадськості шляхом періодичних публічних 

оглядів якості, результативності та ефективності наданих послуг.
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про попередження насильства в сім’ї 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.70)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 

 N 609-V (609-16) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194

N 599-VI (599-17) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.153

N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80

N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693

N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44} 

{У тексті Закону України слова “у справах неповнолітніх” за-

мінено словами “у справах дітей” згідно із Законом N 609-V (609-

16) від 07.02.2007} 

{У тексті Закону слова “служба дільничних інспекторів міліції 

та кримінальна міліція у справах дітей”, “служба дільничних ін-

спекторів міліції чи кримінальна міліція у справах дітей”, “служба 

дільничних інспекторів міліції або кримінальна міліція у справах 

дітей” в усіх відмінках замінено словами “уповноважені підроз-

діли органів внутрішніх справ” у відповідному відмінку згідно із 

Законом N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

Цей Закон визначає правові і організаційні основи поперед-

ження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається 

здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї. 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються 

у такому значенні: 

насильство в сім’ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуаль-

ного, психологічного 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 людини та громадя-

нина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи 

психічному здоров’ю; 

фізичне насильство в сім’ї - умисне нанесення одним членом 

сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може 

призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фі-
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зичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гід-

ності; 

сексуальне насильство в сім’ї - протиправне посягання одного 

члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також 

дії сексуального характеру по відношенню до дитини, яка є чле-

ном цієї сім’ї; {Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

психологічне насильство в сім’ї - 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 здо-

ров’ю; 

економічне насильство в сім’ї - 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 фізич-

ного чи психічного здоров’я; 

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі; проживають од-

нією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; 

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами 

прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного прожи-

вання; {Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 599-VI 

(599-17) від 25.09.2008} 

жертва насильства в сім’ї - член сім’ї, який постраждав від 

фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насиль-

ства з боку іншого члена сім’ї; 

попередження насильства в сім’ї - система соціальних і спеці-

альних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які спри-

яють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, 

яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності 

осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соці-

альна реабілітація жертв насильства в сім’ї; 

реальна загроза вчинення насильства в сім’ї - погроза вчи-

нення одним членом сім’ї стосовно іншого члена сім’ї умисних дій, 

передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави 

очікувати її виконання; 

захисний припис - спеціальна форма реагування уповноваже-

них підрозділів органів Національної поліції щодо захисту жертви 

насильства в сім’ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім’ї, за-

бороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім’ї; 

{Абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із За-

коном N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 



78

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

{Абзац дванадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 

599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

корекційна програма - програма, спрямована на формування 

гуманістичних цінностей та ненасильницької моделі поведінки в 

сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’ї. {Статтю 1 доповне-

но абзацом тринадцятим згідно із Законом N 599-VI (599-17) від 

25.09.2008} 

Стаття 2. Законодавство про попередження насильства в 

сім’ї 

Законодавство про попередження насильства в сім’ї склада-

ється з Конституції України (254к/96-ВР), цього Закону, інших 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо попе-

редження насильства в сім’ї. 

Стаття 3. Органи та установи, на які покладається здійснення 

заходів з попередження насильства в сім’ї 

1. Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї в 

межах наданих їм повноважень покладається на: 

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує фор-

мування державної політики з питань попередження насильства 

в сім’ї;

{Підпункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

1-1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику з питань попередження насильства в сім’ї;

{Частину першу статті 3 доповнено підпунктом 1-1 згідно із 

Законом N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

2) уповноважені підрозділи органів Національної поліції;

{Пункт 2 частини першої статті 3 в редакції Законів N 599-VI 

(599-17) від 25.09.2008, N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 

3) органи опіки і піклування; 

4) спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в 

сім’ї, та жертв такого насильства: 

кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство 

в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення (далі - кризові 

центри); 

центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 

сім’ї.

{Пункт 4 частини першої статті 3 в редакції Закону N 599-VI 

(599-17) від 25.09.2008} 

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи і організації незалежно від форми влас-

ності, об’єднання громадян, а також окремі громадяни можуть 

сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї.
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Стаття 4. Підстави для вжиття заходів з попередження на-

сильства в сім’ї 

1. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в 

сім’ї є: 

заява про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, 

стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї; 

висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї, сто-

совно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, 

бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї 

у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього осо-

бисто; 

отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або 

реальної загрози його вчинення стосовно дитини, яка є членом цієї 

сім’ї, чи недієздатного члена сім’ї. {Абзац четвертий частини першої 

статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI (5462-17) 

від 16.10.2012}

2. Заява та повідомлення про застосування насильства в сім’ї 

або реальної загрози його вчинення приймаються за місцем про-

живання постраждалого органами, зазначеними в пунктах 1 та 2 

частини першої статті 3 цього Закону. 

3. Орган, до якого надійшла заява або надійшло повідомлення 

про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчи-

нення, розглядає заяву чи повідомлення та вживає в межах своїх 

повноважень передбачені законом заходи з попередження насиль-

ства в сім’ї. 

4. Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення на-

сильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення затверджуєть-

ся Кабінетом Міністрів України (616-2003-п).

Розділ II
ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої вла-

ди, що забезпечує формування державної політики з питань по-

передження насильства в сім’ї, та центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань попередження 

насильства в сім’ї

{Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 

5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує форму-

вання державної політики з питань попередження насильства в 

сім’ї: 
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розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо прохо-

дження корекційної програми та організовує забезпечення кризо-

вих центрів такими методичними рекомендаціями; 

надає органам виконавчої влади та органам місцевого само-

врядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно 

від форми власності, об’єднанням громадян, окремим громадянам 

методичну і практичну допомогу, консультації з питань поперед-

ження насильства в сім’ї; 

організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну ро-

боту серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення на-

сильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, 

заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; 

організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну ро-

боту серед громадськості про проблему насильства в сім’ї та за-

ходи, які існують з попередження насильства в сім’ї.

{Статтю 5 доповнено новою частиною першою згідно із Зако-

ном N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань попередження насильства в сім’ї: {Абзац пер-

ший частини другої статті 5 в редакції Закону N 5462-VI (5462-17) 

від 16.10.2012} 

бере участь в розробленні та реалізує державну політику 

щодо попередження насильства в сім’ї; 

координує діяльність уповноважених підрозділів органів На-

ціональної поліції, органів опіки і піклування у питаннях попе-

редження насильства в сім’ї; {Абзац статті 5 в редакції Закону 

N 599-VI (599-17) від 25.09.2008; із змінами, внесеними згідно із 

Законами N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, N 901-VIII (901-19) 

від 23.12.2015} 

визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих уста-

нов для жертв насильства в сім’ї та організовує роботу з їх ство-

рення; {Абзац статті 5 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 

25.09.2008} 

здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізова-

них установ для жертв насильства в сім’ї; 

{Абзац шостий частини другої статті 5 виключено на підставі 

Закону N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

здійснює збір та узагальнення даних про насильство в сім’ї 

відповідно до законодавства; 

організовує і проводить соціологічні, психолого-педагогічні та 

кримінологічні дослідження насильства в сім’ї; 

{Абзац дев’ятий частини другої статті 5 виключено на підставі 

Закону N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 
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{Абзац десятий частини другої статті 5 виключено на підставі 

Закону N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

{Абзац одинадцятий частини другої статті 5 виключено на 

підставі Закону N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

організовує проходження корекційної програми особами, які 

вчинили насильство в сім’ї; {Статтю 5 доповнено абзацом згідно із 

Законом N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

звертається до центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування за наданням відповідної 

допомоги жертвам насильства в сім’ї; 

приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення на-

сильства в сім’ї і реальну загрозу його вчинення; 

направляє жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосов-

но яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих 

установ для жертв насильства в сім’ї. 

Стаття 6. Повноваження уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції щодо попередження насильства в сім’ї 

{Назва статті 6 в редакції Закону N 599-VI (599-17) від 25.09.2-

008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5462-VI (5462-17) 

від 16.10.2012, N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 

1. В органах внутрішніх справ заходи щодо попередження на-

сильства в сім’ї здійснюють уповноважені підрозділи органів На-

ціональної поліції, які: {Абзац перший частини першої статті 6 

із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII (901-19) від 

23.12.2015} 

виявляють причини і умови, що сприяють проявам насиль-

ства в сім’ї, вживають у межах своїх повноважень заходів щодо 

їх усунення; 

беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення 

насильства в сім’ї, та проводять виховно-попереджувальну роботу 

з ними; 

відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактично-

му обліку, за місцем їх проживання і проводять з ними профілак-

тичну роботу; 

виносять офіційні попередження членам сім’ї про неприпус-

тимість вчинення насильства в сім’ї; 

приймають та розглядають у межах своїх повноважень, ви-

значених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї або 

про реальну загрозу його вчинення; 

вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в 

сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання реаль-

ної загрози вчинення насильства в сім’ї; 
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повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчи-

нення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, 

про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; 

направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих 

установ для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого 

насильства; 

виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим За-

коном; 

контролюють виконання вимог захисних приписів; 

направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до кризових 

центрів для проходження корекційної програми; 

взаємодіють із центральним органом виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалізує державну політику з питань 

попередження насильства в сім’ї, з органами опіки і піклування 

та спеціалізованими установами для осіб, які вчинили насильство 

в сім’ї, та жертв такого насильства у питаннях попередження 

насильства в сім’ї; {Абзац тринадцятий частини першої статті 6 

із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI (5462-17) від 

16.10.2012} 

надають інформацію з питань попередження насильства в 

сім’ї на запит уповноважених органів; 

здійснюють інші повноваження щодо попередження насиль-

ства в сім’ї, передбачені законом.

{Частина перша статті 6 в редакції Закону N 599-VI (599-17) 

від 25.09.2008} 

2. Повноваження уповноважених підрозділів органів Націо-

нальної поліції поширюються на випадки, коли жертва насильства 

в сім’ї або особа, стосовно якої існує реальна загроза вчинення на-

сильства в сім’ї, а також особа, що вчинила насильство в сім’ї, не 

досягли 18-річного віку.

{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із За-

конами N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, N 901-VIII (901-19) від 

23.12.2015} 

Стаття 7. Повноваження органів опіки і піклування щодо по-

передження насильства в сім’ї 

Органи опіки і піклування: 

надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті 

законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і проживають 

у сім’ях, дітям-сиротам, які залишилися без піклування батьків і 

виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу, а також членам сім’ї, визнаним 

в судовому порядку недієздатними, у випадках, коли стосовно них 

вчинено або існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї; 
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представляють у суді інтереси дітей та недієздатних членів 

сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї або стали жертвами насиль-

ства в сім’ї; {Абзац третій статті 7 із змінами, внесеними згідно із 

Законами N 599-VI (599-17) від 25.09.2008, N 5462-VI (5462-17) від 

16.10.2012}

здійснюють інші повноваження щодо попередження насиль-

ства в сім’ї, передбачені законом. 

Стаття 8. Кризові центри 

1. Кризові центри створюються місцевими державними адмі-

ністраціями за поданням центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики з питань поперед-

ження насильства в сім’ї, відповідно до соціальних потреб регіо-

ну.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із За-

коном N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

2. Кризові центри можуть також створюватися органами міс-

цевого самоврядування, підприємствами, установами, організаці-

ями, благодійними фондами, об’єднаннями громадян і окремими 

громадянами за погодженням із центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики з питань 

попередження насильства в сім’ї, і реєструються в порядку, ви-

значеному законом.

{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012} 

3. Працівники кризових центрів: 

здійснюють прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали 

жертвами насильства в сім’ї; 

здійснюють прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для 

проходження корекційної програми; 

організують надання необхідної психологічної, педагогічної, 

медичної, юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть стати або 

стали жертвами насильства в сім’ї; 

розробляють корекційні програми та організовують їх прохо-

дження особами, які вчинили насильство в сім’ї; 

відповідно до можливостей надають притулок для тимчасово-

го перебування членам сім’ї, які можуть стати або стали жертва-

ми насильства в сім’ї; 

повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчи-

нення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, 

про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися; 

повідомляють уповноважені підрозділи органів Національної 

поліції про виявлені факти реальної загрози застосування насиль-

ства в сім’ї або про факти вчинення такого насильства; {Абзац 
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восьмий частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 

вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних про-

явів насильства в сім’ї; 

надають інформацію з питань попередження насильства в 

сім’ї на запит уповноважених органів; 

забезпечують збереження конфіденційної інформації щодо 

осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу; 

взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими 

організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з 

питань попередження насильства в сім’ї; 

у випадках, установлених законом, вживають вичерпних за-

ходів щодо забезпечення доступу до безоплатної правової допо-

моги. {Частину третю статті 8 доповнено абзацом тринадцятим 

згідно із Законом N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012 - зміна наби-

рає чинності поетапно після початку діяльності центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги - див. розділ II Закону N 

5477-VI (5477-17) від 06.11.2012}

{Частина третя статті 8 в редакції Закону N 599-VI (599-17) 

від 25.09.2008} 

4. Кризові центри є неприбутковими організаціями, користу-

ються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку з 

зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації жертв на-

сильства в сім’ї 

1. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 

сім’ї створюються відповідно до законодавства, що регламентує 

створення закладів охорони здоров’я (v0038282-04). Центри меди-

ко-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї можуть ство-

рюватися в системі діючих закладів охорони здоров’я. 

2. В центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 

сім’ї поміщаються жертви насильства в сім’ї (з їхньої згоди або на 

їхнє прохання) на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо 

дитини необхідна згода одного з батьків, усиновителів, опікуна чи 

піклувальника, у разі, якщо вони не зазнали насильства від одного 

з них, або органу опіки і піклування.

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із За-

конами N 599-VI (599-17) від 25.09.2008, N 5462-VI (5462-17) від 

16.10.2012} 

3. Жертви насильства в сім’ї перебувають у центрах медико-

соціальної реабілітації протягом терміну, необхідного для їхньо-

го лікування та психо-соціальної реабілітації. За їхнім бажанням 
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вони можуть пройти курс лікування та психо-соціальної реабілі-

тації амбулаторно. 

4. Працівники центрів медико-соціальної реабілітації жертв 

насильства в сім’ї: 

надають жертвам насильства в сім’ї первинну медико-сані-

тарну і психологічну допомогу, окремі види психіатричної допо-

моги на підставах та в порядку, передбачених Законом України 

“Про психіатричну допомогу” (1489-14), іншими законами; 

за необхідності направляють жертв насильства в сім’ї для від-

повідного подальшого лікування; 

організовують надання юридичних консультацій жертвам на-

сильства в сім’ї та у випадках, установлених законом, вживають 

вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до безоплатної 

правової допомоги; {Абзац четвертий частини четвертої статті 9 

із змінами, внесеними згідно із Законом N 5477-VI (5477-17) від 

06.11.2012 - зміна набирає чинності поетапно після початку діяль-

ності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

- див. розділ II Закону N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012} 

повідомляють про вчинене насильство в сім’ї уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції; {Абзац п’ятий частини 

четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-

VIII (901-19) від 23.12.2015}

надають інформацію з питань попередження насильства в 

сім’ї на запит уповноважених органів. 

Розділ III
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
Стаття 10. Офіційне попередження про неприпустимість вчи-

нення насильства в сім’ї 

1. Члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, виноситься офі-

ційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в 

сім’ї, за умови відсутності в його діях ознак злочину, уповнова-

женими підрозділами органів Національної поліції, про що йому 

повідомляється під розписку.

{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із За-

коном N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 

2. Офіційне попередження про неприпустимість вчинення на-

сильства в сім’ї може бути винесено осудній особі, яка на момент 

його винесення досягла 16-річного віку. 

3. У разі вчинення особою насильства в сім’ї, після отримання 

нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення на-

сильства в сім’ї, ця особа направляється до кризового центру для 
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проходження корекційної програми, а також щодо неї у випадках 

і в порядку, передбачених цим Законом, може бути винесено за-

хисний припис. 

Проходження корекційної програми для такої особи є обов’яз-

ковим.

{Частина третя статті 10 в редакції Закону N 599-VI (599-17) 

від 25.09.2008} 

{Статтю 11 виключено на підставі Закону N 599-VI (599-17) 

від 25.09.2008} 

Стаття 12. Взяття на профілактичний облік та зняття з про-

філактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї 

1. Членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження 

про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції беруть на профілактичний 

облік.

{Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із За-

коном N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 

2. Зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили 

насильство в сім’ї, проводиться органами, які брали особу на та-

кий облік, якщо протягом року після останнього факту вчинення 

насильства в сім’ї особа жодного разу не вчинила насильства в 

сім’ї. 

3. Порядок взяття на профілактичний облік та порядок зняття 

з профілактичного обліку членів сім’ї, яким було винесено офі-

ційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в 

сім’ї, затверджуються Міністерством внутрішніх справ України 

(z0380-02). 

Стаття 13. Захисний припис 

1. Особі, яка вчинила насильство в сім’ї після отримання офі-

ційного попередження про неприпустимість вчинення насильства 

в сім’ї, працівниками уповноважених підрозділів органів Націо-

нальної поліції за погодженням з начальником відповідного органу 

Національної поліції і прокурором може бути винесений захисний 

припис.

{Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із За-

коном N 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, N 901-VIII (901-19) від 

23.12.2015} 

2. Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в 

діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину. 

3. Захисний припис може бути винесений до осудної особи, 

яка на момент винесення захисного припису досягла 16-річного 

віку. 



87

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ «ГАРЯЧИХ» ЛІНІЙ

4. Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може 

бути заборонено чинити певну дію (дії) по відношенню до жертви 

насильства в сім’ї, а саме: 

чинити конкретні акти насильства в сім’ї; 

отримувати інформацію про місце перебування жертви на-

сильства в сім’ї; 

розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насиль-

ства в сім’ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме 

особі, яка вчинила насильство в сім’ї; 

відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово 

перебуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї; 

вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї. 

5. Зазначені у частині четвертій цієї статті обмеження вста-

новлюються на термін до 90 діб з дня погодження захисного при-

пису з прокурором.

{Частина п’ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із За-

коном N 599-VI (599-17) від 25.09.2008} 

Стаття 14. Стягнення коштів на утримання жертв насильства 

в сім’ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї 

Рішення про стягнення з осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 

коштів на відшкодування витрат на утримання жертв насильства 

в сім’ї у спеціалізованих установах для жертв насильства в сім’ї 

приймається судом в установленому законом порядку за позо-

вом адміністрації спеціалізованих установ для жертв насильства 

в сім’ї. 

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
Стаття 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім’ї 

Члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, несуть криміналь-

ну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відпо-

відно до закону. 

Розділ V
ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ, 

НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ 
З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Стаття 16. Джерела фінансування органів, на які покладаєть-

ся здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, і спеці-

алізованих установ для жертв насильства в сім’ї 

1. Фінансування органів та установ з попередження насиль-

ства в сім’ї, які належать до системи органів виконавчої влади чи 
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органів місцевого самоврядування, здійснюється за рахунок ко-

штів бюджету відповідного рівня. 

2. Фінансування спеціалізованих установ для жертв насиль-

ства в сім’ї, створених підприємствами, установами, організація-

ми, благодійними фондами, об’єднаннями громадян чи окремими 

громадянами, здійснюється за рахунок їхніх власних коштів. 

3. Спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї мають 

право на регресний позов про відшкодування коштів на утримання 

жертв насильства в сім’ї до осіб, які вчинили насильство в сім’ї. 

Розділ VI
ОХОРОНА ПРАВ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ 

З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 
Стаття 17. Охорона прав членів сім’ї при здійсненні заходів з 

попередження насильства в сім’ї 

1. Членам сім’ї, стосовно яких здійснюються заходи з попе-

редження насильства в сім’ї, держава гарантує охорону прав і 

законних інтересів. 

2. Посадові особи та працівники, які здійснюють заходи з по-

передження насильства в сім’ї, не можуть розголошувати відо-

мості про особисте та сімейне життя, що стали їм відомі у зв’язку 

з виконанням їх службових обов’язків. 

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання 

чинності цим Законом: 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України 

пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із 

цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-

правових актів, передбачених цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування центральними і місцевими ор-

ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать 

цьому Закону. 

Президент України Л.КУЧМА 

м. Київ, 15 листопада 2001 року 

N 2789-III 
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