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Вступ

Отримати потрібну інформацію про кримінальну подію від особи, 

яка стала жертвою чи свідком злочину, дуже важко. Емоційно збудже-

ні, перелякані подією люди реагують по-різному: одні замикаються в 

собі, інші розповідають багато, емоційно, незв’язно. А коли жертвою 

злочину стає дитина, навіть висококваліфікованому психологу склад-

но випитати достовірну інформацію. Необхідно створити особливі, 

психологічно комфортні умови. 

Подолання негативних наслідків, стресу, відхилень у поведінці та 

деформації психіки дітей можливе за допомогою психологічної про-

філактики. Одним з ефективних способів такої профілактики є орга-

нізація роботи з дітьми в «зелених кімнатах». 

«Зелена кімната» призначена для роботи з дітьми, які постражда-

ли внаслідок злочину чи стали свідками сексуального насильства або 

експлуатації, інших злочинів, або такими, які підозрюються в скоєнні 

злочинів, за допомогою спеціальних методик, дружніх до дитини. 

Основна мета проведення опитування в такій кімнаті – запобіган-

ня повторній травматизації психіки дитини в процесі опитування як за-

вдяки спеціальним методикам та психологічно комфортній атмосфе-

рі, так і завдяки технічному оснащенню, яке дозволяє коректно вести 

відеозапис допиту та в подальшому використовувати цей відеозапис 

для ведення слідства без проведення повторних допитів. 

Організація роботи здійснюється на основі індивідуального підхо-

ду до кожної дитини з урахуванням її віку та ступеня розвитку. 

«Зелена кімната» допомагає дітям відчути домашню атмосферу, 

сприяє розкутому спілкуванню з дорослими. 

Система роботи в «зелених кімнатах» враховує вікові та психо-

логічні особливості як тих дітей, котрі перебувають у конфлікті (скоїли 

правопорушення або злочини), так тих,що і в контакті із законом (ста-

ли жертвами або свідками злочину чи правопорушення). Для таких 

дітей необхідні особливі, порівняно із дорослими, юридичні процеду-

ри, соціальний супровід, допомога та реабілітаційні послуги та вихо-

вання. Такі процедури мають здійснюватися в спеціально обладнаних 

приміщеннях.

Саме врахування потреб таких груп дітей є свідченням гуман-

ності держави, виявом її соціального та правового характеру, спря-
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мованості на допомогу та врахування інтересів і потреб кожної кон-

кретної людини.

«Зелені кімнати» є не просто спеціально обладнаними приміщен-

нями, а й закладами для здійснення системи заходів, покликаних за-

безпечити законність, гуманність та ефективність кожного рішення 

щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом чи перебуває в 

контакті із законом, з метою її перевиховання та подальшої соціаль-

ної підтримки. 

Робота щодо створення «зелених кімнат» сприятиме також підви-

щенню професійного рівня фахівців, надасть можливість проводити 

комплексну та системну роботу з дітьми, досягати в ній високих ре-

зультатів.
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Глава 1. Що таке «зелена кімната»

Обладнання кімнат, призначених спеціально для проведення 

опитувань дітей, є однією з рекомендацій Керівних принципів ООН 

з питань правосуддя у справах, пов’язаних із участю дітей – жертв та 

свідків злочинів.

Мета проведення опитування в спеціально облаштованих кімна-

тах – це, перш за все, зменшення психічної травматизації дитини в 

ході слідчих та процесуальних дій. В Україні такі кімнати отримали 

назву «зелених кімнат».

Подібні кімнати для опитування дітей, які постраждали від сексу-

ального насильства чи стали свідками таких злочинів, незалежно від 

назви, використовуються в різних країнах: Польщі, Сполучених Шта-

тах Америки, Естонії, Болгарії та ін. 

Керівні принципи ООН з питань правосуддя у справах, пов’язаних 
із участю дітей –жертв та свідків злочинів проголошують право 
дітей на:

застосування процедур, що є дружніми до дітей, у тому числі шляхом 
забезпечення наявності кімнат для проведення опитувань, призначе-
них спеціально для дітей, створення в тій же місцевості міждисциплі-
нарних служб для дітей-жертв, пристосування судових приміщень до 
інтересів дітей-свідків, встановлення перерв у процесі дачі дитиною по-
казань, встановлення строків слухань у такий час дня, який відповідає 
віку та ступеню зрілості дитини, а також створення належної системи 
повідомлень, що забезпечує виклик дитини в суд тільки в разі необхід-
ності, і прийняття інших заходів, що полегшують процес дачі дитиною 
показань.

Наприклад, у м. Тарту (Естонія) така кімната у 2000 році була об-

лаштована в приміщенні служби поліцейських слідчих. Приміщення 

оформили дитячі психологи та художник Тартуського центру підтрим-

ки дітей.

У приміщенні домашня атмосфера – м’які меблі, іграшки та книги 

для різних вікових груп, дошка для малювання. Тут є всі речі, необхід-

ні для опитування дитини, в тому числі анатомічні ляльки, малюнки. 

За законодавством Естонії, у допиті дітей до 14 років завжди беруть 

участь працівники служби допомоги жертвам. 
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Кімнати для опитування дітей в Естонії

Є приклади, коли подібні кімнати розташовані в приміщеннях 

служби у справах дітей. Так, у Болгарії така кімната була відкрита 

у 2008 році при центрі надання соціальних послуг у місті Пазарджік. 

В Україні показовим зразком може слугувати кімната, обладнана за 

сприяння Фонду «Благополуччя дітей» на базі притулку для дітей 

служби у справах дітей у м. Києві.

У ряді країн такі кімнати працюють на базі неурядових організацій. 

Наприклад, у Молдові для опитування дітей використовується кімната 

на базі неурядової організації «Ла Страда-Молдова», а в Польщі – при 

благодійному фонді «Нічиї діти». Є в Польщі спеціальні кімнати для 

опитування дітей і на базі соціальних служб. 
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Кімната для опитування дітей в Центрі захисту дітей “Mazowiecka” (Фундація 
«Нічиї діти», Польща)

 

Загалом стандарти облаштування таких кімнат у світі не вста-

новлюють обмежень щодо їх приналежності й розташування, лише 

рекомендують облаштовувати їх при інституціях, які мають право і 

можливості для адміністрування подібного закладу. 

Основною вимогою до такого приміщення є наявність зручної кім-

нати, яка забезпечує дитині почуття безпеки та конфіденційності й 

відповідає потребам дітей почуватися у фізичній та психологічній без-
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пеці під час опитування. Зокрема, приміщення повинно забезпечува-

ти можливість опитування дитини лише одним фахівцем (наприклад, 

суддею, чи слідчим), тоді як всі інші зацікавлені особи (адвокати обви-

нувачуваного, прокурор тощо) можуть спостерігати за проведенням 

інтерв’ю з іншого приміщення та спілкуватися з інтерв’юером через 

систему зв’язку. 

Експерти також рекомендують передбачити можливість для дити-

ни, потерпілої від злочину, очікувати на опитування в безпечному та 

дружньому до дитини приміщенні, окремо від обвинувачуваного. 

Приміщення повинно мати належну звукоізоляцію, відповідати 

потребам дітей різного віку, бути пофарбованим у м’які, пастельні ко-

льори та обладнаним методичними та іншими матеріалами(іграшки, 

кольорові олівці, анатомічні ляльки тощо), які допоможуть отримати 

від дитини необхідну інформацію.

Основна мета та завдання «зеленої кімнати»

Основна мета та підстави для створення і функціонування «зеле-

ної кімнати» для дітей полягають у соціальному та правовому захисті 

дітей і виявленні та документуванні злочинної діяльності, спрямованої 

на дітей чи за участю дітей. «Зелена кімната» може також викорис-

товуватися для проведення заходів щодо психологічної профілактики 

та корекції відхилень у поведінці дітей, виявлення та усунення причин 

і умов, що сприяють учиненню дітьми злочинів і правопорушень.

Організація роботи здійснюється на основі індивідуального підхо-

ду до кожної дитини з урахуванням її віку та ступеня розвитку. Якщо 

співробітник кримінальної міліції у справах дітей помітить, що підліток 

потребує додаткової допомоги, то запрошується відповідний фахі-

вець – психолог або педагог. У разі виявлення факторів, які негатив-

но впливають на поведінку дитини, фахівцями вносяться пропозиції 

щодо їх усунення та рекомендації стосовно проведення подальшої 

профілактичної чи психологічної роботи. 

«Зелена кімната» допомагає дітям відчути затишну, доброзичли-

ву атмосферу, сприяє відкритому спілкуванню з дорослими. Як пока-

зала практика, діти в таких кімнатах краще ідуть на контакт.
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Основними завданнями «зе-

лених кімнат» є:

а) збір доказового матеріалу 

про злочин чи правопорушення, 

в яких дитина стала жертвою чи 

свідком злочину або правопоруш-

ником;

б) робота з адаптації дитини 

після скоєння над нею насиль-

ства;

в) поновлення психоемоцій-

ного статусу дитини, яка перебу-

ває в стресовому стані внаслідок 

конфліктної, аварійної чи іншої 

екстремальної ситуації;

г) блокування гострих стре-

сових реакцій у дитини;

ґ) попередження психоемо-

ційного навантаження у дитини, 

пом’якшення впливу психотрав-

муючих ситуацій та психофізич-

них навантажень;

д) усунення фізичного дискомфорту та емоційної напруги, норма-

лізація процесу життєдіяльності;

е) короткотермінова чи довготермінова психокорекція;

є) психологічна допомога особам, схильним до різних видів за-

лежностей;

ж) психологічні консультування з рекорегування взаємовідносин 

в родині, навчальних закладах, у дитячому колективі;

з) попередження, профілактика, корекція негативних наслідків 

відхилення в поведінці та психологічної деформації дітей, схильних 

до скоєння правопорушень і злочинів;

и) допомога дитині зрозуміти й усвідомити причини її поганого 

пристосування до реальності, і надання допомоги в адаптації та по-

будові більш реалістичної комунікації. 

Фрагмент інтер’єру 
«зеленої кімнати» 

в Солом’янському відділі 
кримінальної міліції у справах 

дітей, м. Київ
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Категорії дітей, з якими працюють 

у «зелених кімнатах»

Враховуючи багатофункціональність та численність основних за-

вдань «зелених кімнат», їх можливості в роботі з надання дітям необ-

хідної допомоги та підтримки щодо поновлення їхніх прав та в кращих 

інтересах дитини, можна визначити основні категорії дітей, з якими 

слід працювати в «зелених кімнатах». Це такі категорії:

1) діти, що потрапили в кризову ситуацію;

2) діти, які стали жертвою насильства: фізичного, сексуального, 

психологічного, економічного;

3) діти, які постраждали від торгівлі людьми;

4) діти, які стали жертвою чи свідком злочину;

5) діти з відхиленням в поведінці;

6) діти, які вчинили злочин чи правопорушення;

7) діти з неблагополучних родин;

8) бездоглядні діти; діти без постійного місця проживання; діти, 

які займаються жебрацтво або бродяжництвом;

9) діти, що перебувають на обліках кримінальної міліції у справах 

дітей (звільнені з місць позбавлення волі; які повернулись із загально-

освітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації; засудже-

ні до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; обвинувачені у 

вчиненні злочинів і не взяті під варту в період досудового слідства; 

що вчинили суспільнонебезпечні діяння до досягнення віку, з якого 

настає кримінальна відповідальність; звільнені від покарання із засто-

суванням примусових заходів виховного характеру);

10) діти, які систематично покидають навчально-виховні заклади; 

діти, віком до 18 років, які систематично залишають сім’ю, а також 

діти, покинуті батьками та опікунами;

11) діти, які систематично вживають спиртні напої або практику-

ють немедичне вживання наркотичних засобів; 

12) діти, котрі скоїли правопорушення, за яке настає адміністра-

тивна відповідальність, до досягнення віку, з якого настає адміністра-

тивна відповідальність, у випадках, коли їх особа не встановлена чи 

якщо вони не мають місця проживання чи перебування. 

У «зелених кімнатах» не можуть знаходитись діти:

• у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння;

• психічно хворі із вираженими симптомами захворювання.
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Глава 2. Стандарти облаштування і викорис-
тання «зелених кімнат»

Основні вимоги до розмірів кімнати, її інтер’єру, меблів та обла-

штування

«Зелена кімната» для дітей – це дві 

суміжні кімнати:

• терапевтичний зал, в яко-

му безпосередньо з дитиною 

працюють працівник ОВС, 

психолог, залучені фахівці із 

педіатрії, дитячої гінекології, 

психіатрії, педагогіки тощо;

• робоче приміщення для пра-

цівників КМСД та залучених 

спеціалістів, з якого ведеться 

спостереження за поведінкою 

дітей (кімната для спостере-

ження).

Між двома кімнатами повинно бути 

скло позавізуального спостереження та 

вмонтована відеоапаратура.

Терапевтичний зал

При облаштуванні терапевтичного залу повинні бути дотримані 

основні стандарти. 

Є декілька основних вимог до оформлення терапевтичного залу:

1. Передусім, атмосфера кімнати повинна бути затишною. Кімна-

та має розташовуватись у тихому місці, ізольованому від шуму вулиці, 

розмов, які ведуться в коридорі або в сусідніх кімнатах. Чуючи голоси, 

які долинають із-за дверей чи з-за стіни, дитина може побоюватись, 

що її конфіденційні свідчення почує хтось сторонній ззовні. У кімнаті 

не повинно бути телефона, який будь-якої хвилини може задзвонити. 

Фрагмент інтер’єру на-
вчальної «зеленої кімнати» 
в Харківському національ-
ному університеті внутріш-

ніх справ, м. Харків 
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Також неприпустимо, щоб до кімнати під час опитування заходили 

чужі люди. Це порушує в дитини відчуття безпеки і приватності, ви-

кликає втрату концентрації, може спровокувати відмову від контакту і 

ускладнити продовження надання свідчень. 

2. Терапевтичний зал повинен бути світлим та теплим. Зразкова 

кімната – це освітлене приміщення зі шторами на вікнах. Відповідна 

кімнатна температура і хороша вентиляція також важливі для скон-

центрованості дитини і спеціалістів, які працюють з нею. 

3. Необхідна атмосфера конфіденційності, оскільки дитина при-

була сюди розповідати про речі, які викликають сором, страх і дуже 

часто становлять глибоко приховану таємницю. 

Терапевтичний зал «зеленої кімнати»:

• обладнаний відповідно до потреб дитини і забезпечує фізичну та 
емоційну безпеку для дитини під час інтерв’ю;

• пофарбований у заспокійливі кольори;

• відповідний до потреб як старших, так і маленьких дітей;

• комфортний (столи та стільці, диван чи крісло, м’який килим);

• обладнаний матеріалами та пристосуваннями, корисними для збо-
ру інформації від дитини (кольорові олівці, папір, анатомічні ляльки 
тощо).

Обстановка в приміщенні повинна заспокоювати дитину, налаштову-
вати її на довірливу розмову з спеціалістом.

4. Створення умов безпеки та інтимності. Діти краще концентру-

ються в малих кімнатах. Невеликий простір краще забезпечує почут-

тя безпеки та інтимності, створює відчуття контролю над ситуацією. У 

великих приміщеннях дитина може почуватися загубленою, а її увагу 

більшою мірою привертатиме оточення, а не запитання, які ставлять-

ся. Стіни в теплих пастельних тонах створюють почуття безпеки, ро-

блять можливою більш чітку фіксацію того, що відбувається.

5. Ніщо не повинно нагадувати дитині про трагедію, яка з нею 

трапилась. У кімнаті не повинно бути плакатів та брошур, пов’язаних 

із темою насильства, ображання дітей, їх сексуального використан-

ня, оскільки вони можуть викликати стрес у дитини. В обстановці й 

оформленні кімнати не може бути нічого, що могло б асоціюватися 

з травматичною подією, насильством, сексуальним використанням 

тощо.
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6. Атмосфера спокою – основа проведення успішної роботи з дити-

ною, тому варто уникати декорацій, які могли б викликати неспокій або 

агресію. Хороший інтер’єр має бути лише фоном для проведення розмо-

ви. Але це не означає, що в ньому мають бути повністю відсутні декора-

тивні елементи. Навпаки, використовуючи в інтер’єрі дитячі малюнки або 

прості візерунки на стінах, можна посилити в дитини почуття безпеки 

– так дитина дізнається, що інші діти теж були в цій кімнаті і переживали 

складні ситуації, пов’язані з спогадами про неприємні події. Елементи, 

які свідчать про перебування тут інших дітей, дуже важливі, але стіни 

варто декорувати помірно, бо надлишок декоративних елементів може 

відволікати увагу дитини і розпорошувати її. 

7. Робота з дитиною передбачає безпосередню присутність тіль-

ки однієї дорослої особи, яка опитує дитину. Інші беруть участь в 

опитуванні з іншої робочої кімнати. Через допоміжну апаратуру вони 

можуть ставити додаткові запитання, спілкуючись із спеціалістом, 

який присутній безпосередньо біля дитини. Таке вирішення ідеальне 

з точки зору забезпечення спокою дитини і значно підвищує якість її 

свідчень. Опитування в присутності однієї, максимум двох дорослих 

людей, як правило, найефективніше. 

8. Дотримання техніки безпеки. Безпека дітей, особливо наймен-

ших, вимагає, щоб розетки в кімнаті були закриті і щоб у доступних 

для малюків місцях не було небезпечних предметів, наприклад, тих, 

що легко б’ються. Обов’язково в кімнаті мають бути гігієнічні сервет-

ки, питна вода та аптечка.

Навчальна «зелена кімната» 
в Харківському національному університеті внутрішніх справ, 

м. Харків 

9. Дитина не повинна в жодному разі зустрічатися із звинуваче-

ним у вчиненні злочину, що розслідується. Якщо необхідно провести 
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впізнання підозрюваних, це може бути зроблене тільки через скло по-

завізуального спостереження. Якщо дитина побачить виконавця зло-

чину безпосередньо, шанси отримання достовірної інформації значно 

зменшаться.

10. Прості, зручні і пристосовані до віку дитини меблі забезпечу-

ють комфорт у цьому особливому місці. Це може бути вирішальним в 

успішності проведення роботи. Підліток, якого посадять за маленький 

столик, може почувати себе приниженим або таким, якого всерйоз 

не сприймають. Така ситуація ускладнює процес опитування і може 

спровокувати «блокування» підлітка. Облаштування приміщення по-

винно складатися з двох комплектів стільців і столиків різної висоти. 

Облаштування кімнати м’яким кріслом чи диваном дає дитині можли-

вість вибору місця для сидіння. Така банальна можливість вибору пе-

ред початком розмови посилює в дитини почуття її важливості і додає 

трохи сміливості. Плануючи розміщення меблів, варто в міру можли-

востей взяти до уваги те, щоб місце, яке дитина може обирати для си-

діння, було розташоване навпроти дверей. Це забезпечує дитині по-

чуття певного контролю над ситуацією – дитина може спостерігати, чи 

хтось заходить до кімнати. Деякі маленькі діти почуваються найбільш 

комфортно, коли сидять на підлозі – для цього необхідний маленький 

килимок або килимове покриття, що одночасно утеплює приміщення. 

У такій особливій ситуації людина, що веде опитування, також сідає 

на підлогу, щоб бути на тому ж зоровому рівні, що й дитина. В деяких 

кімнатах є столи зі скляною поверхнею, що дозволяє спостерігати і 

фіксувати рухи тіла дитини – наприклад, рухи ніг, що може бути важ-

ливим при аналізі невербальних реакцій дитини. Але треба брати до 

уваги, що звук постукування крейди (чи інших предметів) по скляній 

поверхні може позначитися на якості аудіозапису. 

11. Оформлення інтер’єру. Матеріали, що найчастіше використо-

вуються у зразкових кімнатах для опитування дітей, – це натуральне 

дерево і тканини. Вони краще допомагають зробити інтер’єр теплі-

шим, забезпечити атмосферу інтимності і «домашності», ніж метал 

чи пластик. Діти потребують часу, щоб освоїтись у новому просторі 

– чим багатшим буде облаштування кімнати, тим довше дитина буде 

залишатись дезорієнтованою і розгубленою. При формуванні серед-

овища з метою терапевтичного ефекту доцільно використовувати 

керамічні композиції, акваріуми та інші доповнення, щоб інтер’єр при-

міщення підвищував психологічну комфортність дітей. Загальний ін-

тер’єр «зеленої кімнати»: меблі (дивани, крісла), килимове покриття, 

шпалери на стінах – усе в зелених тонах. Різноманітні іграшки та ху-
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дожня дитяча література. Головна вимога при цьому – використання 

спокійних або нейтральних кольорових тонів, що не викликають за-

йвого подразнення. Різноманітні деталі інтер’єру повинні гармоніюва-

ти між собою за кольором.

Отже, як підсумок, для зняття напруги в залученої до слідчих дій 

дитини необхідно при обладнанні «зеленої кімнати» дотримуватися 

таких вимог:

• наявність належної звукоізоляції приміщення;

• забезпечення мікроклімату (постійна температура і свіже по-

вітря) за рахунок наявності витяжки і кондиціонерів;

• достатня кількість зручних м’яких місць для сидіння (диван, 

крісла з високими спинками, що дозволяють приймати роз-

слаблену позу);

• належне освітлення;

• естетичне оформлення «зеленої кімнати» (наявність кімнат-

них квітів, різноманітних дитячих іграшок і т.ін.).

Обстановка у приміщенні повинна заспокоювати дитину, нала-

штовувати її на довірливу розмову з спеціалістом.

Інтер’єр «зеленої кімнати» 
в Солом’янському відділі кримінальної міліції у справах дітей, 

м. Київ
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Допоміжні засоби 

Облаштування терапевтичного залу передбачає наявність у ньо-
му паперу для малювання, крейди, олівців і фломастерів (у них є зна-
чна перевага над крейдою – вони не кришаться) – дуже часто вони 
виявляються найважливішим знаряддям у спілкуванні між дитиною та 
особою, що веде опитування. Малювання – це природна і добре зна-
йома дітям дія. У першій фазі опитування, тобто зав’язуванні контакту 
з дитиною, коли вона щойно знайомиться з чужими для неї людьми, 
можна попросити її намалювати щось на папері (це стосується лише 
молодших дітей). Малювання чи бездумне водіння крейдою може по-
легшити дитині розповідь про пережиту травму. Іноді те, чого вона не 
може виразити словами, легше представити на малюнку (наприклад, 
предмет або місце злочину). Трапляється, що таким чином може буде 
здобута важлива інформація, наприклад, про деталі одягу, що може 
допомогти в ідентифікації злочинця.

Комунікаційна допомога, яку необхідно мати в центрі інтерв’ювання, 
включає:

1) Детальні анатомічні малюнки людей (жіночої та чоловічої статі)

• для сором’язливих/ збентежених дітей,

• для маленьких дітей.

Іноді діти не можуть чи не хочуть говорити, але ручкою «розказати», 
що з ними відбулось за допомогою малюнку. 

2) Олівці, фарби та папір для письмового описання/малювання про 
насильство.

3) „Обличчя почуттів” для малих дітей для звіту про їх почуття (злість, 
щастя, страх, тощо).

4) Іграшку-телефон, щоб дитина могла говорити. Це інструмент, що 
може допомогти розмові з маленькими дітьми. Можна застосовува-
ти і інші подібні засоби, такі як м’які іграшки, шкатулки «для секре-
тів» тощо. 

5) Анатомічні ляльки (хлопчик та дівчинка). 

Подібну до крейди функцію виконує будиночок для ляльок, за до-
помогою якого дитина може описати місце, де було скоєно злочин.

Працюючи з дітьми з розумовими відхиленнями, іноді використо-
вуються малюнки облич, які представляють різні емоції, щоб визна-
чити ставлення дитини до тих чи інших осіб. Іноді дуже допомагають 
схеми людських фігур. На них дитина може зазначати і називати час-
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тини тіла, зокрема й інтимні, що має ключове значення для розуміння 
лексики, якою вона користується.

У комунікації з дитиною допомагають також іграшки. Дитині варто 
дозволити прийти з власним ведмедиком чи лялькою, але важливо, 
щоб це не була іграшка з шумовими ефектами, наприклад, машина 
швидкої допомоги, оскільки вона буде заважати розмові. Іграшка, яку 
можна стискати, обіймати чи гладити, займає дитині руки і допома-
гає концентруватися. Дитина може розповідати свою історію іграшці, 
якщо для неї це буде найбільш комфортним рішенням. 

Але всі допоміжні засоби мають використовуватися з обережніс-
тю і усвідомленням їх вад та переваг. У дитини не повинно складатися 
враження, що ми чекаємо від неї, щоб вона почала з нами гратися. 
Для молодших дітей у вступній фазі опитування особливо допомага-
ють ляльки та іграшковий телефон.

Робоча кімната для працівників КМСД та 

залучених спеціалістів 

Кімната, де проводять роботу з дитиною, має камерний харак-
тер, а робоча кімната, чи кімната спостереження, має бути пристосо-
вана для більшої кількості людей, які мають право там перебувати. 
Важливо, щоб ця кімната була просторою. Один із способів з’єднання 
терапевтичного залу (кімнати опитування) з робочою кімнатою для 
працівників КМСД – скло позавізуального спостереження, яке дозво-
ляє людям, що сидять у сусідній кімнаті, бачити, що відбувається під 
час опитування, без впливу на дитину.

У робочій кімнаті спостереження, крім стола і стільців, монтується 
технічне обладнання, яке дозволяє дивитися, як проходить опитуван-
ня: монітор, підсилювач, обладнання для відео- та аудіозапису. Таким 
чином на моніторі можна бачити зображення з камери, яка веде за-
пис, і чути хід опитування.

Робоче приміщення «зеленої кімнати» має бути обладнане:

• камерою/ми для запису інтерв’ю (всю кімнату, поведінку дитини 
та її реакції);

• апаратурою для аудіо- та відеозапису (VHS + DVD);

• мікрофонами в кімнаті, де спостерігають проведення інтерв’ю;

• навушниками для психолога (судді).
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Важливо визначити пра-

вила комунікації між терапев-

тичним залом (кімнатою опиту-

вання) і робочою кімнатою для 

працівників КМСД та інших спе-

ціалістів. На практиці викорис-

товують два основних методи 

комунікації. За першим спеціа-

ліст, який веде опитування, під 

час перерви в розмові, виходить 

до залу спостереження і кон-

сультується з особами, які зна-

ходяться там. Таким чином він 

переконується, що не упустив 

жодного важливого питання. 

Інші теж можуть таким чином 

передати свої запитання дити-

ні. Але цей метод, який перед-

бачає стукання в двері, виходи 

і повернення, порушує концен-

трацію і перебіг розмови.

Оптимальне рішення – радіозв’язок між двома кімнатами, при 

чому в залі спостереження знаходиться мікрофон, а спеціаліст, який 

веде опитування, вдягає на вухо навушник. У такому разі люди, які 

спостерігають за опитуванням, можуть під час розмови ставити свої 

запитання. 

Використання технічних засобів

Відеоапаратура, як правило, викликає зацікавлення дітей, які за-

ходять до кімнати для опитування. Тому вона не повинна бути надто 

помітною, хоча приховувати її за будь-яку ціну теж не варто. Дитині 

обов’язково треба сказати, що розмова з нею буде записуватись, і по-

яснити причини цієї ситуації, повідомити, хто матиме доступ до касе-

ти, і відповісти на всі можливі питання. Не треба обманювати дитину, 

казати, що це не камера або що вона не працює. Якщо пізніше ви-

явиться, що насправді опитування було записане, дитина може втра-

тити довіру до дорослих і відчути себе обманутою. Треба запевнити 

дитину, що цей матеріал ніколи не покажуть по телевізору і ніхто не-

бажаний його не побачить. На практиці дитина спочатку цікавиться 

мікрофонами і камерою, а потім швидко звикає до присутності апара-

тури в кімнаті і забуває про неї.

Схема «зеленої кімнати» 
в Солом’янському відділі кримінальної 

міліції у справах дітей, м. Київ 



20

У деяких кімнатах опитування встановлюють дві камери, одну ши-

рокоформатну, яка охоплює всю кімнату, і другу, націлену на дитину, 

середнього плану. Якщо використовується одна камера, необхідно, 

щоб вона охоплювала широкий план, що має особливе значення при 

опитуванні маленьких, дуже рухливих дітей та у випадках, коли дити-

на часто змінює місце сидіння. Можливий також запис опитування че-

рез віденське дзеркало – але це гірше рішення. Тоді варто пам’ятати 

про приглушення світла в залі спостереження, де знаходиться каме-

ра, щоб звести до мінімуму відображення у склі.

Мікрофони мають бути достатньо чутливими, щоб вони могли 

вловлювати шепіт дитини. Найкраще рішення – мікрофони, які монту-

ються на стіну чи стелю, вони особливо ефективні у звукоізольованих 

кімнатах.

Правильне опитування, записане на диск чи касету, – це важ-

ливий доказ, який є ефективнішим, ніж зачитаний протокол запису 

свідчень. Невербальні сигнали та емоційні реакції в більшості випад-

ків не ослаблюють, а посилюють правдивість свідчень. Запис розві-

ює сумніви, які могли б з’явитися при інтерпретації заданих питань 

– бо ми точно бачимо, як були сформульовані питання. Це дозволяє 

відкинути звинувачення захисників звинуваченого в тому, що дитині 

ставилися питання, які передбачали певну відповідь. Також не мож-

на оминати впливу, який має сам процес запису на людину, що веде 

опитування. Практика показує, що така ситуація дисциплінує особу, 

яка ставить питання. Вона турбується про те, щоб використовувати 

правильні техніки і не допускати помилок, а це покращує якість до-

казового матеріалу.

Відеозапис опитування може зменшити можливість відмов від 

свідчень свідка-жертви, що нерідко трапляється під тиском оточення.

Великою перевагою цього методу є редукція кількості опитувань, 

в яких дитина має брати участь. У разі виникнення якихось сумнівів 

щодо свідчень дитини, касету можна показати спеціалісту, який дасть 

свою оцінку. Тому одна з основних переваг використання відеозапису 

– це позбавлення дитини необхідності повторного переживання роз-

мови про болісні події. Трапляється, що дитину опитували тільки раз, 

але багато разів направляли на розмови з психологом та суддею, де 

знову, іноді через кілька років після події, їй доводилося повертатися 

до неприємних спогадів. Відеозапис дозволить уникнути необхідності 

повторних викликів дитини представниками правоохоронних органів.

Скло позавізуального спостереження, яке розташоване між тера-

певтичним залом та приміщенням для працівників КМСД, забезпечує 
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проведення відповідної роботи з дитиною не тільки фахівцем, який 

безпосередньо працює з дитиною в терапевтичному залі, а й інших 

осіб, що перебувають у приміщенні для працівника КМСД. Завдяки 

вказаному склу можна спостерігати за поведінкою дитини, відслідко-

вувати, як вона реагує на запитання. 

Підліток спілкується не з групою працівників, а лише з однією лю-

диною, в той час як решта спеціалістів може непомітно спостерігати за 

ходом опитування, через спеціальну систему спілкування ставити уточ-

нюючі питання та фіксувати бесіду за допомогою технічних засобів.

Використання технічних засобів у роботі «зеленої кімнати» най-

менше травмуватиме дитячу психіку та сприятиме якнайскорішому 

встановленню особи зловмисника, причин і умов, що сприяли нега-

тивним явищам, вчиненню правопорушення. 

На сьогодні законодавство України дозволяє таку відео- та ау-

діофіксацію слідчих дій. У тому числі й допиту дитини-потерпілої чи 

свідка. 

Згідно з чинним законодавством, відео- або звукофіксація не є 

обов’язковою. Новий Кримінально-процесуальний кодекс містить 

пропозицію щодо вдосконалення цього положення, особливо в аспек-

ті фіксації допиту дітей. Це значно наблизить законодавство України 

до міжнародних стандартів щодо захисту прав дітей – жертв та свідків 

злочинів.

Детальніше про регулювання процедури відео- та звукофікації в 

українському законодавстві описано в публікації «Зелені кімнати»: 

нормативно-правове забезпечення функціонування».

Технічні засоби в «зеленій кімнаті» в Солом’янському 
відділі кримінальної міліції у справах дітей, м. Київ
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Глава 3. Роль «зелених кімнат» 
у профілактиці правопорушень 

серед дітей та забезпеченні їх прав 
і законних інтересів. Співпраця працівників 

ОВС із залученими спеціалістами

«Зелені кімнати» мають також відігравати важливу роль у здій-

сненні профілактичної та превентивної роботи з дітьми.

У цьому плані серйозна увага має приділятися і роботі з батька-

ми, опікунами та особами, які їх замінюють.

У підписаній у травні 2011 р. Президентом України Концепції 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх прямо наголошується на 

відповідальності сім’ї, суспільства та держави за процес виховання і 

становлення дітей, про надання правової, консультативної й іншої ін-

формаційної допомоги дітям, їхнім батькам та особам, які виконують 

обов’язки щодо виховання дітей, надання соціально-психологічної 

підтримки неповнолітнім правопорушникам та їхнім сім’ям. 

Заходи із захисту та відновлення прав дітей, а також реабілітації, 

виховання та профілактики мають здійснюватися всюди, де це мож-

ливо, не поза сім’єю, а разом з нею. 

Цей принцип ювенальної юстиції, на якому наголошується в на-

ціональних та міжнародних документах. А от у ситуації, коли дитина 

саме в родині від батьків або родичів потерпає від насильства, систе-

ма ювенальної юстиції має допомогти вчасно захисти права дитини.

Робота з дітьми в «зеленій кімнаті» дасть змогу працівникам ОВС:

• зібрати правдивий доказовий матеріал злочину, не завдаючи 

шкоди психічному та фізичному здоров’ю дитини;

• знизити психічну неврівноваженість та жорстокість;

• здійснювати профілактичні заходи в мінімально стислі тер-

міни, що пов’язано з необхідністю швидкого й ефективного 

відновлення оптимального психологічного стану дитини;

• тренувати функції уваги, пам’яті, комунікативні якості особис-

тості, виховувати вольові якості;

• тренування різних форм поведінки, що відповідають особли-

востям ситуацій, профілактика ситуацій, які є психотравмую-

чими для дітей, поліпшення психологічного клімату в кризо-

вих сім’ях тощо.
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Для забезпечення максимально ефективної роботи «зеленої кім-

нати» необхідно приділити увагу створенню механізму взаємодії спів-

робітників КМСД з державними структурами та НДО, формуванню 

мультисекторальної команди для надання широкого спектру послуг 

як для дітей, які запрошуються в «зелену кімнату», так і для членів їх 

родин в найкоротший термін.

До мультисекторальної команди із забезпечення взаємодії в на-

данні послуг дитині і родині повинні ввійти представники:

1) державних суб’єктів надання соціальних послуг:

• обласна, міські та районні служби у справах дітей; 

• служба дільничних інспекторів;

• органи опіки та піклування;

• обласний, міський та районні центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді;

• управління освіти та наукової діяльності;

• управління охорони здоров’я та медицини катастроф;

2) громадських організацій;

3) засобів масової інформації. 

Мета: об’єднання зусиль та ресурсів для відновлення безпечного 

середовища виховання, розвитку дитини в сім’ї; організація соціаль-

ної, медичної та психологічної реабілітації та моніторингу реінтеграції 

дитини та інших членів сім’ї, які потребують допомоги чи втручання з 

боку фахівців мультисекторальної групи з використанням можливос-

тей «зелених кімнат». 

Дуже важливо створити таку атмосферу спілкування з дітьми, 

щоб викликати в них максимальну довіру.

Дорослий повинен продемонструвати дитині зацікавленість її 

долею, дружелюбність, щирість, теплоту й симпатію. У такому разі 

дитина відчує, що цей дорослий насправді чує та розуміє її думки і 

почуття.

Для такої праці дуже високою має бути кваліфікація психолога. 

Провести опитування так, щоб виявити ознаки заподіяного щодо ди-

тини – його головне завдання. 

У кімнаті психолог проводить опитування разом із залученими до 

справи фахівцями, серед яких можуть бути працівник кримінальної 

міліції у справах дітей, слідчий, дільничний, прокурор, суддя, фахівець 

з педіатрії, дитячої гінекології, психіатрії, педагогіки. У разі необхід-
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ності, враховуючи потреби дитини, до взаємодії можуть залучатися 

представники та спеціалісти й інших структур.

Кожен із них може просити психолога зупинятися на певних мо-

ментах, щось уточнювати.

У результаті формується група фахівців, обізнаних з проблем та 

потреб конкретної дитини.

При необхідності прийняття рішень щодо форм роботи з дитиною 

проводиться зібрання спеціалістів щодо обговорення проблеми та 

прийняття конкретного рішення, враховуючи, в першу чергу, інтереси 

та індивідуальні потреби дитини.
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