
Перелік діагностичних методик з виявлення домашнього насильства відносно дітей 
№ 
з/п 

Назва психодіагностичної методики                Джерело Електронне посилання на джерело 

інструментарію 

1. Опитувальник для дослідження 

психотравмуючої події 

(автор: В. Г. Панок). 

Призначений для дослідження 

психотравмуючої події. Для підлітків і 

дорослих, побудований на процесі аналізу 

життєвого шляху клієнта 

Скривджені діти. Аналіз проблеми 

/ За ред.. В. Г. Панка. – Київ:  Ніка-

Центр,  1997.  –  71 с. 

Додаток 1 

2. Соціологічна анкета (автор: 

В. Г. Панок). 

Призначена для виявлення ставлення дорослих 

людей до проблеми насильства над дітьми 

Скривджені діти. Аналіз проблеми 

/ За ред.. В. Г. Панка. – Київ:  Ніка-

Центр,  1997.  –  71 с. 

Додаток 2 

3. Стандартизоване інтерв’ю батьків, діти яких 

зазнали кривдження й знаходяться у стані 

посттравматичного стресу. 

(Розроблене у Йєльському центрі вивчення 

дітей). 

Скривджені діти. Аналіз проблеми 

/ За ред.. В. Г. Панка. – Київ:  Ніка-

Центр,  1997.  –  65 с. 

Додаток 3 

4. Методика «Перелік життєвих подій» 
Застосовується як для оцінки загальної 

кількості потенційно травматичних подій у 

житті людини, так і для кращого визначення її 

проблем 

Зливков В.Л., Лукомська С.О., 

Федан О.В. Психодіагностика 

особистості у кризових життєвих   

ситуаціях    /    В.Л.Зливков,   С.О. 

Лукомська, О.В. Федан. – К. : 
Педагогічна думка, 2016. – 219 с. 

http://chito.in.ua/v-l-zlivkov-s-o-lukomseka-o-

v-fedan.html?page 

 

5. Методика діагностики батьківського ставлення 

(автори А. Варга, В. Столін) 

Застосовується для роботи з батьками. 

Батьківське ставлення розуміється як система 

різноманітних почуттів по відношенню до 

дитини, поведінкових стереотипів, що 

практикуються в спілкуванні з ним, 

особливостей сприйняття і розуміння характеру 

й особистості дитини, її вчинків. 

Олифирович Н. И., Зинкевич-

Куземкина Т. А., Велента Т. Ф., 

Психология семейных кризисов. — 

СПб : Речь, 2006. — 360 с. 

www.e-

reading.club/bookreader.php/113643/Olifirovic

h_-_Psihologiya_semeiinyh_krizisov.pdf 

 

6. Методика «Дім-Дерево-Людина». Психологу для роботи. http://loippo.edu.ua/psychological-

https://drive.google.com/file/d/1Z3i-tsXZHOwCidr9YELZf8Q0xpMtosS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQzliogKYm5dypUsBvqFMobg1xBnyS2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hpEh-Nws6db6I6ifeja7wb9SgHXpPRl/view?usp=sharing
http://chito.in.ua/v-l-zlivkov-s-o-lukomseka-o-v-fedan.html?page
http://chito.in.ua/v-l-zlivkov-s-o-lukomseka-o-v-fedan.html?page
http://www.e-reading.club/bookreader.php/113643/Olifirovich_-_Psihologiya_semeiinyh_krizisov.pdf
http://www.e-reading.club/bookreader.php/113643/Olifirovich_-_Psihologiya_semeiinyh_krizisov.pdf
http://www.e-reading.club/bookreader.php/113643/Olifirovich_-_Psihologiya_semeiinyh_krizisov.pdf
http://loippo.edu.ua/psychological-service/rekomendovana-literatura/913-psykholohu-dlia-roboty-diahnostychni-metodyky-m-v-lemak-v-yu-petryshche


Проективнаметодика. Допомагає виявити 

симптомокомплекси емоційної 

сфериособистості: незахищеності, 

тривожності, недовіри до себе, почуття 

неповноцінності,  ворожості, 

конфліктності, труднощів у спілкуванні, 
депресивності. Вік досліджуваного: з 10 років. 

Діагностичні методики: збірник 

[Текст] / [уклад.: М. В. Лемак, В. 

Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге виправл. 

– Ужгород: Видавництво 

Олександри Гаркуші, 2012. – 512 с. 

service/rekomendovana-literatura/913-

psykholohu-dlia-roboty-diahnostychni-

metodyky-m-v-lemak-v-yu-petryshche 

 

7. Методика «Кінетичний малюнок сім’ї». 
Проективна методика. Допомагає виявити 
ставлення дитини до членів своєї сім'ї, сімейні 
взаємини, які викликають тривогу або 
конфлікти, виявляє, як дитина сприймає 
взаємини з іншими членами сім'ї і своє місце в 
сім'ї. Вік досліджуваного: з 10 років 

Психологу для роботи. 

Діагностичні методики: збірник 

[Текст] / [уклад.: М. В. Лемак, В. 

Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге виправл. 

– Ужгород: Видавництво 

Олександри Гаркуші, 2012. – 501 с. 

http://loippo.edu.ua/psychological-

service/rekomendovana-literatura/913-

psykholohu-dlia-roboty-diahnostychni-

metodyky-m-v-lemak-v-yu-petryshche 

 

8. Методика «Неіснуюча тварина». Проективна 
методика. Допомагає досліджувати 
загальні особливості особистості дитини, 
агресивність, труднощі у спілкуванні. Методика 
може допомогти зрозуміти внутрішній світ 
дитини, те як вона сприймає оточуюче 
середовище. Вік досліджуваного: з 10 років 

Психологу для роботи. 

Діагностичні методики: збірник 

[Текст] / [уклад.: М. В. Лемак, В. 

Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге виправл. 

– Ужгород: Видавництво 

Олександри Гаркуші, 2012. – 516 с. 

http://loippo.edu.ua/psychological-

service/rekomendovana-literatura/913-

psykholohu-dlia-roboty-diahnostychni-

metodyky-m-v-lemak-v-yu-petryshche 
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