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ЩО ТАКЕ НАСИЛЬСТВО? 

         За визначенням ВООЗ, насильство — це навмисне застосування фізичної сили або влади, 

дійсне або у вигляді загрози, спрямоване проти себе, проти іншої особи, групи осіб або 

громади, результатом якого є тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в 

розвитку або різного роду збиток, або висока вірогідність настання перелічених наслідків. 

 

Згідно з законом України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який діє в 

Україні з 7 січня 2018 року, виділяють такі види насильства в сім’ї: 

   Фізичне – проявляється в штовханні, щипанні, шмаганні, даванні ляпасів, незаконному 

позбавленні волі, нанесенні побоїв, заподіянні тілесних ушкоджень, залишенні в небезпеці, 

заподіянні смерті.  

Ознаки фізичного насильства:  

 синяки або поламані кості; 

 відбитки предметів предмета; 

 синець або поріз, якому немає пояснень; 

 залисина; 

 боязнь дорослих, особливо батьків; 

 агресія; 

 боязнь фізичного контакту, такого як рукостискання, обійми, будь-якого дотику. 

    Психологічне – виражається в висловленні образ, приниженні, залякуванні, переслідуванні 

та погрожуванні.  

Ознаки психологічного насильства: 

 відставання у порівнянні з однолітками у фізичному та соціальному розвитку;  

 порушення мови, сну, прийому їжі; 

 систематичне повторювання дій, зокрема - розкачування, смоктання пальців, кусання; 

 відсутність зосередження та уваги; 

 відсутність інтересу чи емоцій; 

 депресія або віддаленість; 

 агресія. 



Економічне – позбавлення житла, їжі, одягу, грошей, інших речей або документів. Економічне 

насилля проявляється і у випадку залишення людини без догляду,в перешкоджанні отримання 

необхідного лікування чи реабілітації, забороні працювати або навпаки примушуванні до 

праці.  

Ознаки економічного насильства: 

брудний та пошкоджений одяг, невідповідний до сезону; 

безсоння; 

недотримання гігієнічних норм; 

медичні проблеми, які не піддаються лікуванню; 

ховання або крадіжка їжі; 

відсутність або низький рівень соціальних навичок; 

бездоглядність; 

нездатність до навчання, невідповідність розумових здібностей віковим нормам. 

  Сексуальне – проявляється у вчиненні дії сексуального характеру, по відношенню до іншої 

людини без її на те згоди. Також такого виду насилля проявляється у примушування до 

статевого акту з іншою особою або вчинення такого акту на очах у дитини. 

Ознаки сексуального насильства: 

таємність; 

надмірна зацікавленість чи обізнаність у сексуальній темі та предметах, що знею пов'язані; 

надмірний прояв уваги до всього, що пов'язане з сексуальною темою; 

побоювання певної людини чи члена сім'ї; 

надмірна піддатливість; 

агресія; 

біль при сечовипусканні; 

ускладнення при ходьбі чи сидінні; 

нетримання сечі; 

анальний чи вагінальний свербіж, висипи, синці, кровотечі, біль. 

 

 
Можна побачити сусідку з синцями на руках і заплющувати очі, бо все відбувається за її 

зачиненими дверима, а це – приватна сфера. Можна чути, як батьки принижують свою дитину 

та проходити повз, бо це – не ваша дитина, і це – приватна сфера. Проте, все це стосується нас, 

нашого суспільства, нашої держави. Держава має проводити політику безпеки та захисту прав 

кожної людини. Ми не повинні бути байдужими і толерувати насильство навіть тим, що 

просто відводимо погляди чи зникаємо за своїми дверима. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 



 

Кривдники особливо небезпечні, коли розуміють, що їхня “річ-жертва” хоче зникнути або 

намагається це зробити! 

Не йдіть на “мирові” переговори. Не піднімайте заздалегідь питання розлучення, аліментів 

тощо. 

Почитайте для “натхнення” новини про те, як колишні чоловіки вбивають або калічать своїх 

дружин лише за те, що ті пішли від них – кримінальні новини переповнені такою інформацією! 

Не вірте обіцянкам! 

Не вірте погрозам кривдника вчинити самогубство з метою підставити вас під кримінальне 

переслідування! 

Не вірте запевненням, що тепер-то, після розлучення, треба просто вести себе “як інтелігентні 

люди”! Пам’ятайте, що кривдники готові на будь що, навіть часом на самогубство ПІСЛЯ 

ВБИВСТВА, тільки щоб довести собі, що їхня влада над життям і смертю своєї жертви 

зберігається! 

Згадайте, що домашнє насильство – це коло, в якому є свої цикли: напруги, вибуху, каяття, 

примирення. 

Подбайте про свою безпеку завчасно! 

Бережіть себе та своїх дітей! 

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ У ВИПАДКУ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА? 

За номерами телефонів: 

102 ― Національна поліція України 

15-47 ― урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього 

насильства 

116-123 або 0 800 500 335 ― «Ла Страда» 

772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча гаряча лінія 

мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах 

денні центри UNFPA 

@police_helpbot ― чат-бот у Telegram від МВС 
 

 

 

 

 



ОБЕРЕЖНО! ТВІЙ КОХАНИЙ 
ТОКСИЧНИЙ! 
 

Ти закохалася. В просто ідеального чоловіка. І не ти одна від нього в захваті. Всі довкола 

кажуть, як тобі з ним пощастило. Навіть він сам каже. Та й не тільки це каже. Ще каже, що 

тобі варто скинути вагу й змінити колір волосся. І навчитися готувати рагу, як його мама. І 

мовчати в компанії його друзів, щоб не ляпнути дурницю. Ти киваєш і обіцяєш і рагу як треба 

готувати, і потрібний колір волосся мати, і бути для нього най-най-най. А йому мало? Тоді 

вітаємо, твій бойфренд – токсичний! Як такого розпізнати розказуємо разом з психологом 

Катериною Гольцберг в цій статті. 

  

1. “З тобою щось не так...” 
Ви обоє дивитеся на одну й ту саму сукню. Для тебе вона рожева, для нього – червона. Ну й нехай, 

здавалося би. Але ні, він буде переконувати тебе, що ти взагалі все в житті неправильно 

сприймаєш. І реагуєш на все теж неправильно. От, наприклад, ти поцікавилася, що це за дівчину 

він так міцно обіймав біля офісу. На що він обурено: 

“Яку дівчину? Тобі все привиділося! Вічно ти 

чіпляєшся!” Так, тобі привиділося й приснилося. І 

голос він теж не підвищував на тебе. Це просто він так 

голосно розмовляє, а ти надто чутлива. 

 

2. “А коли я обіцяв?” 
В продовження попереднього він щасливо забуває про 

всі свої обіцянки й минулі розмови. Наприклад, обіцяв, 

що ви вихідні проведете разом, а в результаті поїхав з друзями на картинг. Ти ображено кажеш: 

“Та ми ж наче щось разом планували”. На що він здивовано округлює очі: “Коли це таке було?” І 

знову – це ти собі придумала, а він нічого такого не казав. Він переконує тебе в цьому щосили, аби 

зняти з себе відповідальність за промах. 

 

3. “Ти би не помовчала?” 
В компанії друзів він просить тебе поменше говорити. А друзям махає на тебе рукою з винуватою 

усмішкою: “Та що з неї взяти! Зовсім юна ще”. Тобі наодинці каже, що ти “дурненька дівчинка”, 

якій би не завадило більше дізнатися про ІТ. Бо ти геть не вписуєшся в його тусовку. І він це наче 

напівжартома говорить і тебе при тому ніжно по голові гладить. Тільки тобі від того легше не стає. 

“Я його недостойна! Треба терміново щось з цим робити!” І ти починаєш гру “стану для нього 

кращою”. Але май на увазі, що він тебе обезцінює. І скільки би ти не старалася, буде й далі 

продовжувати це робити.  

 

4. “У тебе просто нема почуття гумору!” 
Сміятися з тебе вже стало його звичкою. Він розказує друзям яка 

ти незграбна чи як не можеш влізти в улюблену сукню, бо 

забагато налягаєш на солодощі. Його жартики в усіх викликають 

регіт. І він отримує купу насолоди від себе, що такий кумедний. 

Ти просиш припинити, бо тобі не смішно. На що він закидає, що 

раз всім смішно, а тобі ні, то лиш твоя проблема: “В тебе просто 

нема почуття гумору!”. Ти ображено захищаєшся і кажеш, що з 

почуттям гумору в тебе все ок. На що він продовжує шукати приводів, аби довести протилежне. 

 



 

 

5. “Ти винна!”  
Він звик, що ти усьому даєш раду і слухняно виконуєш усі його 

вказівки й забаганки. Тому він приходить до тебе і питає де лежать 

його чисті шкарпетки. Дорослий чоловік питає тебе, де лежать його шкарпетки. А потім ще й 

вибухає гнівом: “Вічно ти мої речі хтозна-де покладеш!” Так само він сердиться, коли ти 

недосолила суп або забула купити його улюблене м’ясо. Усім своїм набундюченим виглядом він 

показує тобі, що ти винна. І ти каєшся, переживаєш і просиш пробачення. Навіть за такі дрібниці, 

як шкарпетки. 

 

6. “І отак ти мені віддячуєш?” 
Ви живете на його гроші, і він собі вирішив, що раз так, то може ставити тобі умови що і як 

робити. Колись сам запропонував кинути роботу. А тепер докоряє, якщо ти по його мірках 

“неслухняна”. Не так яєчню приготувала, сорочку недопрасувала, погано на вечірці виглядала... 

Список вимог та очікувань довжелезний, і ти вже й не знаєш, що з ним робити. Як стати 

ідеальною? Йому ж все мало й мало! Відчуваєш, що ти йому винна, бо живеш за його рахунок. І 

він не лінується нагадувати тобі про це при кожній добрій нагоді і без неї. 

 

7. “Я не буду з тобою говорити доти...” 
Він придумав карати тебе за “неслухняність” мовчанкою. І це ще гірше, ніж він би кричав і бив 

посуд. Просто ходить і мовчить. Навіть в очі не дивиться, ніби ти порожнє місце. Ти ледь не 

головою об стіну б’єшся, бо таке враження ніби тебе не існує. А якщо ти ще й за його рахунок 

живеш, то проблема подвоюється. Раз він з тобою не говорить, то й грошей теж не дає. Ти не 

знаєш, що робити і як припинити цю гру в мовчанку. А тут він раптом ставить умови, при яких 

знову почне з тобою говорити. “Ти повинна зробити це і те, лиш тоді...” Дуже часто одного лиш 

вибачення йому мало. Він придумує щось оригінальніше і часто нереальне для виконання. 

 

Якщо ці сім ситуацій трапляються з тобою і регулярно, то пора бити на сполох. Твій бойфренд 

токсичний! І чим далі, тим гостріше ти це відчуватимеш. Тому задумайся над тим, щоб 

припинити їх поки не пізно. Ось іще чотири фрази, які обожнюють токсичні партнери: 

 

1. “Ти мене не так зрозуміла” 

2. “Я так не робив” 

3. “Ти завжди мене неправильно розумієш” 

4. “Ти ніколи мене не чуєш” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕ ЗАБУВАЙ… 

Насильство – це неодноразова дія, а процес, що 

складається з циклів насильства, які тримаються на 

продовженні стосунків потерпілої та кривдника. Якщо насильство один 

раз з’явилось у стосунках, то є велика імовірність, що воно повториться, а 

інтенсивність його і ступінь жорстокості будуть зростати. Динаміка таких 

стосунків може бути проілюстрована так званою хвилею насильства. 

ЗАХИСТИ СЕБЕ!!! 

Людина, у результаті вчинення над нею насильницьких дій, відчуває 

страх, сором, біль, злість, безпорадність… 

Якщо ти переживаєш такі емоції, то ти, імовірно, зазнаєш 

насильства…Задумайся! 

Якщо ж такі емоції і почуття викликані твоїми словами чи діями, то ти 

сам вчиняєш насильство... Зупинись! 

Якщо у своєму житті ти зіткнувся із насильством… Пам’ятай, що завжди є 

люди, які готові тобі допомогти. Це можуть бути твої друзі, батьки, 

класний керівник, психолог. 

Якщо хтось із твоїх друзів зазнає насильства… Порадь йому звернутися за 

допомогою або повідом про це самостійно тим, кому ти довіряєш. 

 

ПАМ`ЯТАЙ!!! 

Ти маєш право перебувати в безпеці! 

Ти маєш право на захист! 

ЗВЕРНУВШИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ, ТИ НЕ ПОКАЗУЄШ СВОЮ 

СЛАБКІСТЬ, А ЗБЕРІГАЄШ СВОЄ ЖИТТЯ Й ЗДОРОВ’Я! 

 

 
 

 


