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«Градусник емоцій»



До сексуального насилля
під час війни відносять:

 зґвалтування;
 сексуальне рабство;
 примус дивитися на сексуальну наругу;
 примус займатись проституцією;
 примусові оголення;
 примусова вагітність, аборт;
 примусова стерилізація;
 інші форми: погрози насильством, пошкодження статевих органів,

тортури.
Все це є воєнним злочином, порушенням законів та звичаїв війни!



Основні мотиви агресора:

 стратегія досягнення військових цілей;
 послаблення громади та отримання контролю над нею;
 форма катувань з метою покарати, принизити, залякати

постраждалих або шляхом примусу домогтися інформації
від затриманих;

 спроба вплинути на окремих людей через їхні конкретні
функції, роль або посаду в громаді – наприклад, на лідерів
або активістів;

 об’єднання солдатів та бійців;
 сексуальне насилля може здійснюватися як частина

ритуальних або шкідливих колективних практик.



Сексуальне насилля
як засіб ведення війни

 Друга Світова війна (1945) – 150 000 - 900 000 жінок 
було зґвалтовано в останні дні війни

 Нанкін (1937) – 20 000

 Боснія (1993) – 10 000 - 60 000

 Руанда (1996) – 250 000 - 500 000



03 травня 2022 року

підписано Меморандум про співробітництво

між Урядом України та United Nations

щодо запобігання та протидії сексуальному насильству

в умовах конфлікту



Що відчуває особа, яка пережила цей 
травматичний досвід?



Особа, яка пережила цей 
травматичний досвід, відчуває 

загрозу, 
небезпеку

сором

провину

незнання



Чого потребує особа, яка пережила 
сексуальний травматичний досвід?



ТРИ ОПОРИ:

вислухали зрозуміли підтримали



ЦІЛІ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ
від сексуального насилля

 Повернути постраждалій відчуття контролю над своїм життям
після насилля.

 Надати психологічну підтримку та супровід впродовж всього
відновлення (кризи).

 Підтримати віру у власні сили, акцентуючи на сильні сторони
особистості постраждалої.

 Допомогти потерпілій знайти підтримку у навколишньому
середовищі.

 Дати зрозуміти, що вона не несе відповідальності за
насильство.



Перша психологічна допомога

1. Контакт.
2. Безпека та комфорт.
3. Стабілізація.
4. Збір інформації.
5. Практична допомога.
6. Зв’язок із джерелами соціальної підтримки.
7. Інформація про коупінг-стратегії.
8. Зв’язок із допоміжними службами.



Що не сприятиме контакту?

? ? ? ? ? ?
«ЖЕРТВА» «ПОСТРАЖДАЛА»

«Я навіть не можу уявити як тобі 
було страшно»

«Я поруч. Я з тобою. Давай спробуємо 
боятися разом»

«Чому ти замовкла? Що було 
далі?»

«Так, у мене є час і ми можемо не 
поспішати»
«Чи можеш ти розповісти про що ти 
думаєш зараз?»

«Тебе ґвалтував один чи двоє?», 
«Ти роздягалась сама?»

«Розкажи ще. Про що ще ти хочеш 
розповісти?»



говорить без пауз
Ч Е К А Є М О !плаче

мовчить

Це СПРИЯТИМЕ контакту



Це не сприятиме контакту

 Бідолашна, як же це ти пережила!
 Все не так погано, буває гірше, час заліковує рани.
 Я обіцяю, ми все вирішимо!
 Да в тебе все добре. Ти не завагітніла/не інфікована/…
 А ось моя знайома…
 Ось тобі мій номер телефону, можеш телефонувати тоді, 

коли сама забажаєш.



«Що мені зараз робити?»

Т А Б У В А Р Т О

«Тобі треба: … … …»
«Я відчуваю, що ти на мене 
зараз тиснеш. Я тут для того, 
щоб разом із тобою знайти 
вихід із твоєї ситуації»

ПОРАДИ – ЦЕ НАСИЛЛЯ!



«Мою маму зґвалтували»

Т А Б У В А Р Т О

«Який жах!
Давай поговоримо

про щось інше»

«Так. Що ти бачив? 
Розкажи»
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8. Зв’язок із допоміжними службами.



Піраміда потреб А. Маслоу



БУКЛЕТ НА ДОПОМОГУ:



ПЕРЕДАТИ ІНФОРМАЦІЮ
для подальшого розслідування:

за телефонами
Нацполіція – 102
Генеральна прокуратура – 0 800 507 001
Урядова гаряча лінія – 15 47

за посиланням
в Офіс Генерального прокурора України

https://warcrimes.gov.ua/

через телеграм-боти
до Служби безпеки України

@stop_russian_war_bot
@war_crime_bot

https://warcrimes.gov.ua/
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Модель інтегративної арт-терапії
при кризі

Етапи послідовної реалізації психологічної 
інтервенції (психологічного втручання)

 Тіло
Емоції
Образи/Символи
Сенси



САМОДІАГНОСТИКА

Вправа
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П Р А К Т И К У М

«Цілющі яблука в банці»
(©Анастасія Панасюк)



Ваш ресурс – це ваша опора!



САМОДІАГНОСТИКА

Вправа
«Градусник емоцій»



Мої контакти

моб. тел.: +38 (067) 39 39 728

e-mail: shafrik2008@ukr.net

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005759837929



Творимо разом
психічне майбутнє нашої країни!
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