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РОБОТА ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ,  
ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Насильство в сім’ї – це комплексна проблема сучасного 
суспільства, що має всебічно вирішуватися державними 
органами та зусиллями громадськості. Жертвою насильства 
в сім’ї може стати будь-яка людина, незалежно від віку, 
статті, освіти, фізичної підготовки. Проте, особливо неза-
хищеною і вразливою частиною населення є діти, які по-
вністю залежать від дорослих, і, перебуваючи в ситуації 
насилля, часто не здатні впоратися з нею самостійно. 

Дитина, яка постраждала від жорстокого ставлення з 
боку батьків чи близьких людей відчуває різні негативні 
емоції і почуття. Але в силу відсутності життєвого досвіду 
може вважати, що насильницькі взаємини, є нормальними. 
Тому дитина мовчить і не просить допомоги, що ускладнює 
як процес виявлення насилля так і процес надання їй психо-
логічної допомоги. Тоді як кваліфікована допомога фахівця 
вкрай необхідна постраждалій від насильства дитині, адже 
наслідки можуть мати як безпосередній так і відстрочений 
характер впливу на її незрілу психіку. Так, найближчими 
наслідками пережитого дитиною насилля є [1–3]: 

– фізичні травми, пошкодження частин тіла і внутрі-
шніх органів;  
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– почуття незахищеності і безпорадності, формування 
недовіри до оточуючих, фрустрація базисних потреб безпе-
ки і захищеності; 

– тривога щодо майбутнього, очікування чогось «пога-
ного», настороженість; 

– страхи: змін, саморозкриття, активної поведінки тощо; 
– сором, низька самооцінка і почуття провини; 
– емоційна закритість від оточуючих, ізольованість від 

навколишньої дійсності; 
– гострі психічні розлади.  
До віддалених наслідків насилля автори відносять [1–3]: 
– порушення фізичного (різні соматичні захворювання) 

і психічного розвитку дитини; 
– порушення соціалізації та інтеграції в суспільство; 
– схильність до скоєння насильницьких дій по відно-

шенню до власних дітей та формуванню специфічних сі-
мейних відносин; 

– схильність до агресивних форм поведінки, порушен-
ня самоконтролю поведінки. 

Будь-який вид насилля викликає важкі психологічні 
травми і негативно впливає на особистість дитини, а в по-
дальшому перешкоджає дитині реалізувати себе соціально, 
професійно та особистісно. 

Психологічна допомога дітям, які постраждали від на-
сильства включає заходи профілактичного, діагностичного 
та корекційно-терапевтичного характеру [3]. Головна мета 
психолога – зменшити наслідки травматичних переживань 
дитини, допомогти дитині опанувати складною ситуацією, 
полегшити її шлях адаптації в суспільстві та вжити заходів 
щодо припинення насильницьких дій над дитиною. Для 
цього психолог використовує такі методи роботи як індиві-
дуальне консультування, групова психотерапія, соціально-
психологічний тренінг. 

Дослідники сформували наступні обов’язкові положен-
ня щодо роботи психолога з дітьми, які зазнали насильства 
в сім’ї [2; 3]: 

– урахування вікового, фізичного і психічного розвитку 
дитини, виду перенесеного насилля; 

– встановлення контакту і визначення проблеми шля-
хом активного слухання; 

– відповідність питань рівню розвитку дитини; 
– врахування схильності дитини до перебільшення; 
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– занурення дитини в атмосферу довіри, поваги, взає-
морозуміння тощо; 

– подолання у дитини почуття власної неповноцінності, 
почуття провини, та формування адекватної самооцінки і 
життєвих навичок. 

Психологам необхідно пам’ятати, що дитина яка зазна-
ла насильства в сім’ї дуже чутлива і вимагає дбайливого, 
неосудного і уважного ставлення до себе. Фахівець має до-
помогти дитині виразити власні почуття і оволодіти здатні-
стю до самодопомоги в подоланні кризових ситуацій. 
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СТАНІ 

В останні 10–15 років спостерігається тенденція підви-
щення екстремальності правоохоронної діяльності у зв’язку  
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