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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА 

Основна причина, чому емоційне насильство часто не помічається − 

це той факт, який немає фізичних ознак, які б підтверджували, що воно 

існує. Однак емоційне насильство може бути настільки ж шкідливими, і, 

ймовірно, ще більш руйнівним, оскільки це наносить шкоду психіці 

іншого. Замість фізичного болю, залишається важкий емоційний біль і 

травми можуть бути більш постійними. Емоційне насильство – це будь-

яка жорстока поведінка, яка не є фізичною, яка може включати словесну 

агресію, залякування, маніпуляції та приниження, яке найчастіше 

розгортається як зразок поведінки з плином часу, яке спрямоване 

зменшити почуття особистості, гідності та самоцінності іншої людини, і 

яке часто призводить до тривоги, депресії, суїцидальних думок чи 

поведінки, а також травматичних стресових розладів. 

Емоційне насильство починає порушувати самооцінку людини, що є 

вже досить низькою на початку. ЇЇ вразливість до емоційно насильницьких 

нападів, викликані існуючими почуттями неповноцінності, невпевненості 

в собі і загальною відсутністю впевненості. Накопичуючи знущання, 

людина буде відчувати себе ще менш значущою, оскільки її початкові 

враження про себе певним чином підтверджені. Наприклад, чоловік ніколи 

не замислюється, вказуючи, наскільки некомпетентна його дружина, і це 

"роз'їдає" дружину, яка вже страждає від низької самооцінки через свій 

статус безробітної. Як результат, вона має тенденцію бути похмурою і 

тихою, оскільки залишається вдома робити хатню роботу. 

Повторне емоційне насильство може формувати власну гідність. 

Повторення або постійний вплив, ймовірно, матиме гіпнотичний 

ефект, так що людина почне вірити в будь-які образливі речі, які йому 

кажуть. У наведеному вище прикладі потік словесних  образ щодо її 

передбачуваної некомпетентності та нікчемності може врешті стати 

фактом для дружини, яка почне вірити, що вона насправді нічого не 

може зробити правильно.  

Емоційне насильство може покласти на плечі реципієнта взяти всю 

провину. У якийсь момент, жертва може розпочати озиратися і 

запитувати, чому вона йде через ці труднощі і піддається такому насиллю. 

Але якщо емоційне насильство , виконавши свою роботу і глибоко 

поглинувши в її психіку, вона не знайде нікого  винного, окрім себе.  

Емоційне насильство може призвести до травми, яка може бути 
постійною. Психологічна травма, ймовірно, призводить до найгірших 
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випадків емоційного насильства. Насильство може закінчитися 
стражданням від тривоги та хронічної депресії і навіть після 
травматичний стресовий розлад. Отже, травма - це те, що неможливо 
легко вилікувати  і це зазвичай потребує часу, перш ніж можна повністю 
побороти її. Більшість ніколи не в змозі повністю звільнитися від своєї 
травми, навіть якщо вони вміють це тримати під контролем. 

Емоційне насильство може призвести до інших, більш серйозних 
проблем зі здоров’ям. Коли їх емоції вже не можуть боротися з ударами, 
саме їх організм, швидше за все, почне реагувати. Стрес і травми, 
спричинені постійним  емоційним насильством приймуть свій вплив на 
людський організм, і можуть виникнути різні хвороби. 

Науковий керівник О. М. Гончарук 

 

 

УДК 343.9:343.26 

ХРИСТИНА АНДРІЇВНА ЄМЕЛЬЯНОВА 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДИТИНОЮ.  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Зловживання дітьми − це фізичне, сексуальне або психологічне 

жорстоке поводження або нехтування дитиною чи дітьми, особливо з 

боку батька чи вихователя. Зловживання дітьми може включати будь-

який вчинок або бездіяльність батька або вихователя, що призводить до 

фактичної або потенційної шкоди для дитини, і може статися в будинку 

дитини, або в організаціях, школах чи громадах, з якими дитина 

взаємодіє. Існують такі види насильства щодо дітей: 1. Фізичне 

насильство. Тілесне покарання передбачає удари дітей («прибивання», 

«ляпання», «поплескування») рукою або знаряддям - батогом, палицею, 

поясом, взуттям, дерев'яною ложкою тощо. Але воно також може 

включати, наприклад, удари ногами , струшування або метання дітей, 

дряпання, пощипування, кусання, смикання за волосся або вуха, 

змушування дітей залишатися в незручних положеннях, опіки, 

ошпарювання або примусовий прийом всередину (наприклад, 

промивання дитячих ротів милом або змушення їх ковтати гарячі 

спеції). 2. Сексуальне насильство. Сексуальне насильство над дітьми 

(CSA) − це форма жорстокого поводження з дітьми, при якій дорослий 

або старший підліток зловживає дитиною для сексуального 

стимулювання. Сексуальне насильство стосується участі дитини у 

статевому акті, спрямованому на фізичне задоволення або фінансову 

вигоду особи, яка вчинила вчинок. 3. Психологічне насильство. У 2013 р. 


