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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 
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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. 
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Американська психіатрична асоціація (APA) назвала це "випадковими 

словесними або символічними діями батька або вихователя дитини, які 

призводять до психологічної шкоди для дитини чи мають розумний 

потенціал. 

Зловживання дітьми можуть призвести до негайних несприятливих 

фізичних наслідків, але воно також сильно пов'язане з проблемами 

розвитку та багатьма хронічними фізичними та психологічними 

наслідками, включаючи подальше погіршення здоров'я, більш високі 

показники хронічних захворювань, поведінку з високим рівнем ризику 

та скорочення тривалості життя. 

У більшості випадків діти, які зазнають насильства або 

ігноруються, страждають більшою мірою психічним здоров'ям, ніж 

фізичним збитком. Емоційне і психологічне насильство і нехтування 

позбавляють дитину інструментів, необхідних для подолання стресу і 

освоєння нових навичок, щоб стати стійкими, сильними та успішними. 

Таким чином, дитина, з якою погано поводяться або якою нехтують, 

може мати широкий спектр реакцій і навіть може впасти в депресію або 

розвинути суїцидальну, замкнуту або насильницьку поведінку. Коли він 

стає старше, він може вживати наркотики або алкоголь, намагатися 

втекти, відмовитися від дисципліни або ображати інших. Як дорослий, 

він може розвинути сімейні та сексуальні труднощі, депресію або 

суїцидальну поведінку. Не всі діти, які зазнають насильства, мають 

серйозні реакції. Зазвичай, чим молодша дитина, тим довше триває 

насильство і чим ближче відносини дитини з кривдником, тим 

серйозніше будуть наслідки для психічного здоров'я. Тісні відносини з 

дорослою людиною, яка підтримує дитину можуть підвищити стійкість, 

зменшивши деякі наслідки. Діти − це майбутнє, яке залежить від нас. 

Тому що ми повинні дбати про них і вчити їх бути добрими і 

справедливими. І варто пам’ятати, що діти − це дзеркало батьків. 

Науковий керівник В. В. Кочина 
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НАСИЛЬСТВО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. КІБЕРБУЛІНГ 

Кібербулінг – новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з 

метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням 

інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, 

електронної пошти, соціальних мереж тощо. Сучасні американські 


