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ФАКТОРИ РИЗИКУ НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО 
ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ 

Розглянуті фактори ризику насильства та жорстокого поводження з 
дітьми. Висвітлені групи ризику щодо жорстокого поводження і насильства 
над дітьми.  

Поширеність випадків насильства над дітьми, значно збільшилась у 
порівнянні з минулим періодом, від загальної кількості дитячого насе-
лення, дання статистика вважає цю проблему актуальною як для сучас-
ного світу в цілому. Виділяють дві основні групи факторів, що призво-
дять до насильства. 

До першої групи відносять особливості суспільства, в якому прояв-
ляється насильство: характер соціально-економічної формації, рівень 
безробіття, бідність, рівень злочинності, слабкість законів, відсутність 
цілісної та дієвої системи захисту дітей, а також установок суспільства з 
точки зору терпимості до насильства по відношенню до дітей, переко-
нання, що фізичні покарання є ефективним способом виховання. 

Друга група причин насильства над дітьми пов'язана з особливос-
тями сім'ї та характером сімейних відносин, в яких виховується дитина. 

Соціалізація дітей у сучасній сім'ї супроводжується зміною її стру-
ктури, стилю батьківсько-дитячих відносин, зростанням конфліктів. Ба-
гато конфліктів мають яскраво виражений насильницький характер. 

Дитина, що є жертвою жорстокого поводження, не засвоює норм со-
ціально-позитивних відносин в спілкуванні з людьми, не може належним 
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чином пристосуватися до життя, їй важко створити власну сім'ю, вона 
жорстоко ставиться до своїх дітей, легко вирішується на застосування 
насильства до інших людей, дитина яка доведена до крайнього ступеня 
приниження перетворюється з жертви на злочинця. 

Будь-яке насильство призводить до почуття очікування небезпеки 
або занепокоєння. Діти і підлітки, які зазнали насильства, відчувають 
біль, страх, безсилля, переляк і замішання, збентеження, сором, вони 
часто звинувачують себе в тому, що трапилося, відчувають себе спів-
учасникам або винуватцями. 

На думку багатьох дослідників до факторів жорстокого поводження 
батьків з дітьми, відносяться: ознаки асоціальної особистості з психопа-
тичними рисами і афективною збудливістю, алкоголізм, кримінальніс-
тю; незрілість батьків, їх ізольованість, відсутність соціально-психоло-
гічної підтримки з боку прабатьків; низька самооцінка у батьків, 
зниження толерантності до стресів і особистісні проблеми; потреба ба-
тьків в абсолютної влади над дитиною; Жорсткі моральні норми і впер-
тість батьків; самотність і погане здоров'я матері. 

До групи ризику щодо жорстокого поводження і насильства можна 
віднести наступних неповнолітніх: дітей, які проживають в асоціальних, 
дезорганізованих сім'ях з наркологічної, психопатологічної обтяжливістю 
батьків, аморальним або кримінальною поведінкою старших членів роди-
ни; дітей, які залишилися без піклування одного або обох батьків у зв'язку 
з позбавленням їх батьківських прав і знаходяться на державному забез-
печенні або під опікою осіб, які не в змозі повною мірою забезпечити 
життєво необхідні потреби дітей в їх фізичному і психосоціальному роз-
витку; дітей з асоціальною (кримінальним) поведінкою, які не досягли 
віку кримінальної відповідальності і потребують примусових заходи ви-
ховного впливу; дітей, які перебувають в особливо важких умовах (в сім'-
ях біженців, переселенців, безробітних, самотніх неповнолітніх матерів). 

Діти з психічними та фізичними вадами піддаються прямої дискри-
мінації при включенні в соціальне середовище. Шкільне середовище, 
яке переживає наростаючу диференціацію програм і впровадження елі-
тарних форм навчання, створює зони підвищеної конфліктності між од-
нолітками різних соціальних груп. Це призводить до підвищення агре-
сивності в системі міжособистісних відносин. У випадках домашнього 
насильства дитина не відчуває небезпеки і страху, часто не звертається 
за допомогою, страждає від самого факту насильства і від зради близь-
ких людей. Найбільша кількість насильства відбувається по відношенню 
до дітей та підлітків. Пояснюється це фізіологічними і соціально-пси-
хологічними особливостями підлітків: меншою фізичною силою, біль-
шою психологічною вразливістю, соціальною і моральною залежністю 
від дорослого. Певну роль у формуванні «комплексу жертви» грають 
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соціальна ізоляція, соціальна незахищеність, страх перед майбутнім в 
умовах нестабільності суспільства. Людину, яка вчинила насильство, 
відрізняє потреба домінування над оточуючими, а способом підпорядку-
вання собі є жорстокість. 

Наслідки жорстокого поводження впливають в цілому на психіку 
дитини, і ці наслідки виявляються в дорослому житті в формі різних 
зловживань (наркотики, алкоголь, лікарські препарати) різних пору-
шень, пов'язаних з неприйняттям себе. Переживання фізичного насильс-
тва в дитинстві, а точніше, розвиток дитини в умовах, де насильство є 
нормою міжособистісних відносин, часто пов'язують з рівнем агресив-
ності, які спостерігаються в подальшому житті. 
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ІСТОРІЯ МУЗЕЮ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА В КУРЯЖІ 

Викладена історія будівництва музею ім. А.С. Макаренка, у якому прийняли 
великий колектив фахівців: архітектори, інженери, мистецтвознавці, дизайне-
ри. Дотепер це одна із найкращих музейних експозицій гуманітарного профілю 
за предметно-просторовим рішенням та інформативним наповненням, 
пов’язаним із педагогічною діяльністю А. С. Макаренка. 

У 1988 році виповнилося 100 років з дня народження відомого в 
СРСР педагога А. С. Макаренка. Музей А. С. Макаренка побудований 
на місті комуни в Куряжі. Урочисте відкриття відбулося 18 серпня 1988 
року. На фронтоні музею є такі слова: «Я був звичайним народним учи-
телем. А. С. Макаренко», а ліворуч від центрального входу – барельєфи 
О. М. Горького та Н. К. Крупської [1]. 


