
Опитування  людей ,  що  виявилися  св�дками  або
сам�  зазнали  порушень  прав  людини ,  є  одним  �з
основних  напрямк�в  д�яльност�  спостер�гач�в  за
дотриманням  прав  людини  та  правозахисник�в .
Отож  для  спостер�гач�в  за  дотриманням  прав
людини  вкрай  важливо  мати  навички  проведення
�нтерв ’ю ,  що  допоможуть  з�брати  точну  �нформац�ю
у  такий  спос�б ,  що  гарантує  врахування  можливої
психолог�чної  травми  та  захист  благополуччя
опитуваної  особи  й  �нтерв ’юера ,  а  також
перекладача  (за  наявност�) .
 

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

прав  людини :  благополуччя
учасник�в  �нтерв ’ю  
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Особистий  п�дх�д
Інтерв ’ю  – це  бес�да ,  розмова  з  певною  метою .  Як
будь-яка  розмова ,  воно  передбачає  встановлення
стосунк�в  м�ж  двома  людьми .  Досл�дження
показали ,  що  �нтерв ’юери ,  як�  застосовують
особистий ,  а  не  формальний  п�дх�д ,  усп�шн�ше
розбудовують  безпечн�  та  дов�рлив�  стосунки  з
опитуваними .  Особистий  п�дх�д  прихиляє  опитувану
особу  д�литися  досв�дом ,  про  який  може  бути
бол�сно  чи  важко  говорити .

Вияв�ть  дружнє
зац�кавлення

опитуваною  особою  
 

Але  не  перегинайте
палицю  та  не  наполягайте

на  обговоренн�  надто
особистих  тем  

 

Побес�дуйте  про
як�сь  загальн�  реч�

 

Запитайте  опитувану
особу ,  чи  їй  ф�зично

комфортно  та  зручно  
 

Розкаж�ть  щось  не
надто  особисте  про

себе
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Передання  контролю
Роль  �нтерв 'юера  полягає  в  тому ,  щоби  надати
сприяння  опитуван�й  особ� ,  допомогти  їй
розпов�дати  свою  �стор�ю ,  як  вона  ї ї  пам ’ятає ,  без
втручань  �  перебивань .  Найкращий  спос�б  зробити
це  – передати  опитуван�й  особ�  контроль  над
плином  розпов�д� :  адже  саме  вона  волод�є
необх�дною  �нформац�єю .

Ч�тко  поясн�ть
опитуван�й  особ� ,  що

вона  ц�лком
контролює  ситуац�ю  

 

Пов�домте ,  що  вона
може  припинити

�нтерв ’ю  в  будь-який
момент  

 

Заохочуйте  ї ї  говорити
в�дкрито  й  в�льно  

 

Поясн�ть ,  що  вона
може  не  в�дпов�дати  на
запитання ,  на  як�  вона
в�дпов�дати  не  бажає

 

Використовуйте
мовчання  та

п�дбадьорення  на  етап�
викладу  обставин  

 

Уникайте  ставити
багато  закритих

запитань
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Проведення  �нтерв ’ю  з
урахуванням

психолог�чної  травми  
Багато  порушень  прав  людини  пов ’язан�  з  травматичними  под�ями ,
тобто  з  под�ями ,  як�  шокують ,  лякають  або  загрожують  ф�зичн�й  та/чи
психолог�чн�й  безпец� .  Інтерв ’юери  повинн�  враховувати  вплив  таких
под�й  на  людей ,  що  були  св�дками  або  зазнали  порушень  прав
людини ,  аби  забезпечити  точн�сть  �  над�йн�сть  з�браної  �нформац�ї  � ,
водночас ,   запоб�гти  повторному  травмуванню  опитуваної  особи  у
процес�  �нтерв ’ю .  
Інтерв 'юери  мають  бути  готов�  взаємод�яти  з  тими  опитуваними
особами ,  як�  виявилися  ст�йкими  до  впливу  травми ;  з  тими ,  що
знаходяться  в  процес�  в�дновлення  п�сля  пережитого ;  а  також  з  тими ,
як�  все  ще  не  можуть  в�д  неї  оговтатися .  Саме  в  цьому  �  полягають
ум�ння  проводити  �нтерв ’ю  з  урахуванням  досв�ду  психолог�чної
травми .  

Застосовуйте  стратег�ю
проведення  �нтерв ’ю ,

що  в�дпов�дає  потребам
конкретної  опитуваної

особи
 

Ретельно  формулюйте
запитання ,  особливо

щодо  дуже
стигматизованих  вид�в

травми
 

Створ�ть  безпечне
середовище  для

опитуваної  особи   
 

Допомагайте  опитуваним
особам  пригадувати  св�й

досв�д  лише  наст�льки ,
наск�льки  вони  того

хочуть  
 

Усв�домлюйте  ризик
запод�яння  шкоди

опитуван�й  особ�  через
�нтрузивн�  методи

проведення  �нтерв ’ю  
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Захист  благополуччя
Опитування  людей  про  порушення  прав  людини  може  бути
емоц�йно  виснажливим  для  особи ,  з  якою  проводиться
�нтерв ’ю ,  для  �нтерв ’юера  та  для  перекладача  (за
наявност�) .  Будучи  �нтерв ’юером ,  ви  можете  зробити  низку
крок�в ,  аби  захистити  благополуччя  вс�х  учасник�в  �
допомогти  їм  ус�м  почуватися  емоц�йно  вр�вноваженими
п�сля  �нтерв ’ю .  
Наводимо  три  стратег�ї ,  якими  ви  можете  скористатися ,
щоби  допомогти  соб� ,  опитуван�й  особ�  та  перекладачу
в�дновити  емоц�йну  р�вновагу .  

Заземлення
У  заземленому  положенн� ,  назв�ть :

5 речей ,  як�  ви  бачите
4 реч� ,  як�  ви  чуєте

3 реч� ,  як�  ви  в�дчуваєте  на  дотик
2 реч� ,  запах  яких  ви  в�дчуваєте

1 р�ч ,  смак  якої  ви  можете  в�дчути

Дихальна  вправа  (ф�з�олог�чне
з�тхання)

Вдихн�ть  якнайглибше ,  пот�м  зроб�ть
короткий  додатковий  вдих .  Дал�  зроб�ть
довгий ,  пов�льний  �  гучний  видих ,  наче

з�тхання .
 

Об�йми  метелика
Об�йм�ть  себе  руками  так ,  щоби  кожна
рука  торкалася  протилежної  руки  або
плеча .  Рухайте  руками ,  як  крилами
метелика ,  м ’яко  постукуючи  ними  по
черз�  по  руках/плечах .  
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