
П�д  час  проведення  �нтерв ’ю  з  урахуванням
психолог�чної  травми  ви ,  як  �нтерв ’юер ,  маєте
п�клуватися  про  емоц�йну  безпеку  вс�х  учасник�в .
Дотримуючись  модел�  �нтерв ’ю  PEACE, у  цьому
дов�дковому  матер�ал�  ви  знайдете  поради  щодо  того ,
що  можна  �  чого  не  можна  робити  п�д  час  �нтерв ’ю  з
урахуванням  психолог�чної  травми .

Проведення  �нтерв ’ю  з
урахуванням  психолог�чної
травми  для  спостер�гач�в  за

дотриманням  прав  людини :  що
сл�д  �  чого  не  сл�д  робити

П�дготовка  та
планування  

Встановлення
контакту  та
роз ’яснення
процедури

Виклад
обставин

 Завершення
 

Оц�нка
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Ч�тко  визначити  ц�л�  �нтерв ’ю ,  що
узгоджуються  �з  загальною  метою  м�с�ї
Проанал�зувати  й  урахувати  те ,  як  особист�сн�
характеристики  опитуваної  особи  (наприклад ,
в�к ,  стать ,  рел�г�я ,  культура ,  мова ,
�нвал�дн�сть ,  стан  псих�чного  здоров ’я)  можуть
вплинути  на  �нтерв ’ю  
Нам�тити  маршрути  перенаправлення  
Розробити  дорожню  карту  �нтерв ’ю  �з
зазначенням  тем  для  обговорення ,
початкових  �  можливих  подальших  запитань  
Пересв�дчитися  у  ц�лковит�й  готовност�
перекладача  зд�йснювати  досл�вний  переклад
в�д  першої  особи
Оц�нити  власну  психолог�чну  п�дготовлен�сть
до  проведення  �нтерв ’ю  з  урахуванням
природи  розсл�дування

                        Сл�д :

П�дготовка  та
планування  

Визначити  ц�л�  �нтерв ’ю  
З�брати  �нформац�ю  про  опитувану
особу
Зробити  лог�стичн�  приготування
Укласти  дорожню  карту  �нтерв ’ю  
П�дготуватися  психолог�чно

Проводити  �нтерв ’ю  без  ч�тко  визначеної  ц�л�
Ігнорувати  р�зноман�тн�  голоси
Проводити  �нтерв ’ю  з  особою ,  яку  вже
опитували  �нш�  орган�зац�ї  в  межах
мон�торингових  м�с�й
Забувати  про  оц�нку  потенц�йного  конфл�кту
�нтерес�в  всередин�  команди  �нтерв ’юер�в  
Готувати  негнучку ,  жорстку  дорожню  карту
�нтерв ’ю  з  численними  закритими  запитаннями  
Проводити  �нтерв ’ю ,  знаходячись  у  вразливому
стан�

                   Не  сл�д :

FreedomLab - Trauma-Informed Interviewing:
Skills and Techniques for Monitors



Встановлення
контакту  та
роз ’яснення
процедури

Залучити  опитувану  особу  до  бес�ди
Установити  позитивн� ,  дов�рлив�  стосунки  з
опитуваною  особою
Пояснити  базов�  правила  проведення
�нтерв ’ю  
Пояснити ,  як  використовуватиметься
отримана  п�д  час  �нтерв ’ю  �нформац�я
Передати  контроль  за  переб�гом  �нтерв ’ю
опитуван�й  особ�

Представитися ,  назвавши  своє  �м ’я ,  та
прив�тати  опитувану  особу  на  �м ’я  

Ставитися  до  опитуваної  особи  як  до
людини  з  ун�кальними  потребами ,  а  не  як
до  чергового  св�дка
Поставити  нейтральн�  запитання ,  не
пов ’язан�  з  темами  �нтерв ’ю ,  що
передбачають  невимушен�  в�дпов�д� ,
завоювати  дов�ру  з  боку  опитуваної  особи  

Роз ’яснюючи  процес  �нтерв ’ю ,  ставити
запитання  опитуван�й  особ�  та  залучати  ї ї
до  обговорення  

Докладно  пояснити ,  як  буде  використано
�нформац�ю ,  отриману  п�д  час  �нтерв ’ю ,  та
хто  матиме  доступ  до  неї ;  упевнитися ,  що
ви  дотримуєтеся  правил  конф�денц�йност�
та  таємниц�  приватного  життя
Попросити  опитувану  особу  переказати
процес  �нтерв ’ю  своїми  словами ,  щоби  ви
могли  пересв�дчитися ,  що  вона  д�йсно
зрозум�ла  ваш�  пояснення  та  дає
�нформовану  згоду  

Визнати  потенц�йно  складний  характер  тем
�нтерв ’ю  та  переконатися ,  що  опитувана
особа  розум�є ,  що  вона  контролює  переб�г
�нтерв ’ю
Перш  н�ж  продовжити  �нтерв ’ю ,

переконатися ,  що  опитувана  особа  розум�є
роль  перекладача  та  в�дчуває  себе
комфортно  

Обговорити  р�зн�  вар�анти  ф�ксац�ї  �нтерв ’ю  

                       Сл�д :

Використовувати  вкрай
оф�ц�йну  мову  або
формальний  п�дх�д  

Переходити  одразу  до
пояснення  �нтерв ’ю ,  не
посп�лкувавшись  з  людиною
особисто  

Ставити  закрит�  запитання  

Монопол�зувати   розмову
Зачитувати  пояснення  з
написаного  сценар�ю  або
розпов�дати  так ,  н�би  його
завчено  напам ’ять  

Запитувати   особу ,  чи
зрозум�ла  вона  пояснення
щодо  �нтерв ’ю ,  не  з ’ясувавши
попередньо  р�вень  такого
розум�ння  

Продовжувати  �нтерв ’ю  без  

 досягнення  взаєморозум�ння
й  налагодження  стосунк�в  

Продовжувати  �нтерв ’ю  без
отримання  ц�лковитої  згоди  з
боку  опитуваної  особи
Припускати ,  що  опитувану
особу  завжди  влаштовує  будь-

який  вар�ант  ф�ксац�ї  �нтерв ’ю   

   Не  сл�д :
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Виклад
обставин

 

Почути  розпов�дь  на  конкретну  тему
без  втручань  �  перебивань
Розпитати  про  подальш�  детал�  за
потреби
Уточнити  детал�  за  потреби
Перепитувати  лише  в  раз�  необх�дност�

Дозволити  опитуван�й  особ�  сам�й
вир�шувати ,  з  якої  теми  почати  (якщо
є  к�лька  тем  для  обговорення)
Розпочинати  кожну  тему  наративним
запитанням ,  яке  заохочує  опитувану
особу  в�льно  говорити  про  св�й  досв�д  
Дати  опитуван�й  особ�  можлив�сть
безперервно  розпов�дати  про
пережите ,  як  вона  його  пам ’ятає   
Зад�ювати  навички  активного
слухання
Припасувати  посл�довн�сть  запитань
до  плину  розпов�д�  опитуваної  особи  
Якщо  необх�дно  отримати  б�льше
�нформац�ї ,  використовувати  в�дкрит�
запитання  (Розкажи ,  Поясни ,  Опиши)  
Переходити  до  закритих ,  спец�альних
запитань  (Хто ,  Що ,  Де ,  Коли ,  Як)  лише
п�сля  вичерпання  в�дкритих  запитань  
Уважно  й  чуйно  поставитись  до
досв�ду  опитуваної  та  визнати ,  що  ї ї
пам ’ять  могла  зазнати  впливу  травми  
Використовувати  запитання ,
сфокусован�  на  сенсорному
сприйнятт� ,  щоб  допомогти  особ� ,
коли  їй  вочевидь  складно  згадати
певн�  детал�  
Формулювати  запитання  з  розум�нням
досв�ду  травми ,  наприклад ,  «Що  ви
пам ’ятаєте   про  те ,  що  сталося?»
зам�сть  «Що  сталося?» 
Прийм�ть  для  себе  той  факт ,  що
опитувана  особа  може  бути  не  в  змоз�
надати  всю  �нформац�ю ,  на  яку  ви
спод�ваєтеся  

                Сл�д :

Контролювати  розпов�дь
опитуваної  особи
Починати  з  вузьких  чи  закритих
запитань
Скеровувати  опитувану  особу  до
опису  конкретних  деталей  або
спогад�в  перш ,  н�ж  вона  зак�нчить
свою  розпов�дь  
Наполягати  на  тому ,  щоб  опитувана
особа  згадувала  св�й  досв�д  у
хронолог�чному  порядку  
Наполягати  на  �нформац�ї  чи
деталях ,  як�  опитувана  особа  не
може  пригадати
Наполягати  на  �нформац�ї  чи
деталях ,  як�  не  стосуються  вашого
розсл�дування  
Перебивати  опитувану  особу
Занадто  швидко  переходити  до
закритих  запитань  
Оч�кувати ,  що  опитувана  особа
пригадає  конкретн�  подробиц�
травматичних  под�й ,  в�д  яких  вона
не  оговталася  
Спонукати  опитувану  особу  знову
пережити  той  досв�д ,  щоб  отримати
детальну  �нформац�ю  про  нього  
Ставити  запитання ,  що  м�стять
будь-який  натяк  на  провину  чи
недов�ру ,  наприклад ,  «Чому  ви
п�шли  туди  сам�?»

           Не  сл�д :
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Завершення
 

Переглянути  отриману  �нформац�ю  
Оц�нити  необх�дн�сть  подальшої
допомоги  для  опитуваної  особи  
Пересв�дчитися  у  незм�нност�
згоди  з  боку  опитуваної  особи  
Пояснити  наступн�  кроки

Дати  зрозум�ти ,  що  �нтерв ’ю  доб�гає  к�нця
Стисло  п�дсумувати  сказане  опитуваною  особою ,
використовуючи  ї ї  власн�  слова  
Дати  опитуван�й  особ�  можлив�сть  виправити
помилки  чи  непорозум�ння  
Допомогти  опитуван�й  особ�  ур�вноважити  емоц�ї  
Запитати ,  чи  бажає  опитувана  особа  подальшої
допомоги ,  �  за  потреби  зробити  перенаправлення
(за  ї ї  згодою)  
В�дпов�сти  на  вс�  запитання  опитуваної  особи  
Попросити  опитувану  особу  п�дтвердити  згоду  й
обговорити ,  чи  вона  все  ще  погоджується  на
використання  наданої  нею  �нформац�ї  
Нагадати  опитуван�й  особ� ,  що  в�дбуватиметься
дал�  
Пояснити  опитуван�й  особ� ,  як  можна  зв ’язатися  з
вашою  орган�зац�єю  в  майбутньому  

                       Сл�д :

Раптово  зак�нчувати  �нтерв ’ю  
Сперечатися  з  опитуваною  особою  щодо
записаної  верс�ї  �нтерв 'ю  
Ігнорувати  емоц�йний  стан  опитуваної  особи
Припускати  чи  наполягати  на  тому ,  що
опитувана  особа  потребує  психосоц�альної  чи
�ншої  п�дтримки  
Завершувати  �нтерв ’ю ,  не  пояснивши  наступн�
кроки  та  не  надавши  свої  контактн�  дан�  

                     Не  сл�д :
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Оц�нка
 

Оц�нити  �нтерв ’ю  з  огляду  на
досягнення  його  ц�лей  
Оц�нити  свою  усп�шн�сть  як
�нтерв ’юера  

Оц�нити  отриману  п�д  час  �нтерв ’ю  �нформац�ю  з
огляду  на  його  ц�л�  
Використовувати  кожне  �нтерв ’ю  як  можлив�сть
удосконалити  свої  навички  �нтерв ’юера  

Запланувати  розб�р  �нтерв ’ю  по  його
завершенню  з  �ншими  �нтерв ’юерами  (якщо  так�
є)  та  перекладачем  (за  наявност�)   

Поставити  соб�  так�  запитання :

Що  ви  зробили  правильно?

Що  можна  було  би  зробити  краще?

Що  можна  було  б  додатково  розвинути  чи
вдосконалити?

Як  можна  набути  необх�дн�  для  цього
навички?  

                       Сл�д :

Припускати ,  що  ваш�  навички  проведення
�нтерв ’ю  не  потребують  удосконалення  
Бути  надм�рно  критичними  до  себе  
Оч�кувати ,  що  опитувана  особа  оц�нить
усп�шн�сть  вашої  роботи  як�нтерв ’юера

                    Не  сл�д :
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