
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД 

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Послідовність дій педагога. 

Постаратися розговорити дитину, встановити контакт, довірливі стосунки з нею. 

Надати емоційну підтримку. Тут необхідно врахувати, що дорослий повинен 

продемонструвати по відношенню до дитини інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і 

емпатію. У такому разі дитина відчує, що ця людина дійсно чує і розуміє її думки і почуття. 

Оглянути ушкодження. Не відправляти додому, якщо вона боїться туди повертатися. Якщо 

немає можливості влаштувати її на тимчасове перебування до родичів або в інше безпечне 

місце необхідно звернутися до поліції або прокуратури, якщо дії батьків є злочинними. 

 

Найчастіше має місце поєднання неналежного виконання обов'язків щодо виховання дитини; 

− до травматичного пункту або іншу медичну установу, щоб зафіксувати травми; 

− до органів опіки і опікування за місцем фактичного проживання дитини, якщо батьки належать до 

"групи ризику" щодо вживання алкоголю, наркотиків або мають психічні захворювання і 

неможливо їх навчити батьківським навичкам; 

− на консультацію до психолога, соціального педагога з метою:  

− проведення діагностичного обстеження дитини й усієї сім'ї для встановлення причин порушень у 

дитини (домашнє насилля, наркоманія, алкоголь, асоціальна поведінка батьків, психічні 

захворювання); 

− організація і проведення блока корекційних занять з дитиною й батьками з вивчення адекватної 

взаємодії в умовах домашнього виховання; 

− навчання батьків ненасильницьким методам виховання, прийомів релаксації й способів зняття 

нервово-психічного напруження. 

 

Психолого-педагогічні правила організації спілкування між педагогом і здобувачем 

освіти. 

1. Будьте уважними, відслідковуйте найменші зміни в поведінці, будь-які відхилення від 

норми. Пильної уваги педагогів і батьків вимагають різкі зміни в поведінці. 

2. Перемикайте увагу на зміну успішності (не може довгий час працювати без 

відволікань й помилок через швидку втому). 

3. Не поспішайте робити висновки, проявляйте терпіння, доброзичливість. Постежте, 

поговоріть з батьками. 

4. Будьте об'єктивні не лише в оцінюванні, але і в ситуації, що склалася. Не піддавайтеся 

емоціям, почуттям, які заважають вирішенню проблеми. 

5. Спостерігайте за психологічною атмосферою. Для цього необхідно: 

 звертати увагу на поведінку дітей; 

 розуміти вираз очей, їх міміку, жести; 

 уміти зіставляти психологічну атмосферу сьогоднішнього дня з учорашнім. 

6. Щиро цікавтеся життям дітей. Відносьтеся співчутливо до їх думок і бажань: не 

чіпляйтеся, не намагайтеся переробити, не критикуйте, частіше хваліть! 

 

 

 



КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ У ВИПАДКУ НАСИЛЬСТВА 

 

 До поліції за номером 102. 

 До центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – (044) 298-27-70 

 До управління сім'ї та молоді районної, міської чи обласної держадміністрацій. 

 До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від насильства. 

 До психолога, соціального педагога, класного керівника тощо. 

 До близької людини. 

 На телефони "Гарячих ліній": 

 

БЕЗКОШТОВНІ "ГАРЯЧІ" ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ 

 Національна дитяча "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" Центру "ЛА СТРАДА-УКРАЇНА": 

0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного) 

 Національна "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" з питань запобігання насильству (консультації юриста, 

психолога, соціального педагога): 

0-800-500-335 та 116-123 (безкоштовно з міських телефонів),  

386 - для абонентів Київстар, Водафон  

0-800-500-225 та 116-111 

На Національній "гарячій лінії" з попередження домашнього насильства можна 

отримати: 

- інформаційні консультації (інформація про організації та установи, до яких можна 

звернутися у конкретній ситуації, перелік документів, які необхідно підготувати для 

звернення та інше); 

- психологічні консультації (поради та підтримку психолога анонімно у телефонному 

режимі); 

- правову допомогу (консультації та рекомендації юристів щодо конкретної ситуації, 

поради стосовно правильного складання необхідних документів тощо). 

 

 Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба: 

(044) 255-64-50 

 

 Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги: 

Зателефонувавши за номером 0 800 213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних 

телефонів), можна отримати такі послуги: 

- безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- правові консультації; 

- роз'яснення з питань отримання безоплатної правової допомоги; 

- інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту 

прав людини, та установи, які опікуються відповідними питаннями; 

- зв'язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

отримати інформацію про їх місцезнаходження, контактні номери телефонів, інші засоби 

зв'язку. 


