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ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Анотація. Актуальність проблеми, піднятої для обговорення авторами статті, спричинена підвищеною
вразливістю сімей, які виховують дітей із особливими освітніми потребами. Ці фактори часто спричинюють
перехід таких сімей до категорії «сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах». Враховуючи ін-
дивідуальні особливості дітей, існують різні ступені тяжкості порушень, тому батькам дітей із особливими
освітніми потребами необхідно прикладати набагато більше зусиль для виховання дитини та її повної або
часткової соціалізації. Оскільки виховання дітей із особливими освітніми потребами це більш стресогенний
та відповідальній фактор, часом батькам дітей із особливими освітніми потребами не вдається впоратися із
своїми емоціями та самостійно вирішити проблему, тому у деяких ситуаціях вдаються до жорстокого пово-
дження із своїми дітьми. Метою статті є аналіз чинників домашнього насильства над дітьми з особливими
освітніми потребами. Застосовані методи дослідження: теоретичний аналіз науково-педагогічної та психоло-
гічної літератури. Результати дослідження полягали у визначенні й аналізі трьох груп чинників: соціокультур-
них, системно-сімейних та індивідуально-психологічних.

Ключові слова: діти; діти з особливими освітніми потребами; профілактика; профілактика домашнього
насильства.

Вступ. За сучасних умов в Україні  простежуєть-
ся тенденція до домашнього насильства над дітьми,
адже саме домашнє насильство є першоосновою за-
родження насильства в суспільстві, а сім’я є одним із
перших агентів соціалізації дитини.

Згідно Закону України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству» домашнє насиль-
ство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного,
сексуального, психологічного або економічного на-
сильства,  що вчиняються в сім’ї чи в межах місця
проживання або між родичами, або між колишнім чи
теперішнім подружжям, або між іншими особами,
які спільно проживають (проживали) однією сім’єю,
але не перебувають (не перебували) у родинних від-
носинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того,
чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домаш-
нє насильство, у тому самому місці, що й постражда-
ла особа, а також погрози вчинення таких діянь [1].

А дитина, яка постраждала від домашнього
насильства, – це особа, яка не досягла 18 років та за-
знала домашнього насильства у будь-якій формі або
стала свідком (очевидцем) такого насильства [1].

Жорстоке поводження з дітьми є глобальною
проблемою з серйозними відстроченими наслідка-
ми. Незважаючи на те, що нещодавно були проведені
дослідження в деяких країнах з низьким і середнім
рівнем доходу, простежується нестача достовірних і
повних даних з цього питання.

Жорстоке поводження з дитиною –  це будь-
які форми фізичного, психологічного, сексуального
або економічного насильства над дитиною, зокрема
домашнього насильства, а також будь-які незаконні
угоди стосовно дитини, зокрема вербування, перемі-
щення, переховування, передача або одержання ди-
тини, вчинені з метою експлуатації, з використанням

обману, шантажу чи уразливого стану дитини [1].
Жорстоке поводження з дітьми є складною і

важкою для вивчення проблемою. Наявні на сьогодні
оцінки ситуації варіюються в широкому діапазоні в
залежності від країни і використовуваного дослід-
ницького методу. Вони залежать від наступних фак-
торів: визначення жорстокого поводження з дітьми;
досліджуваний тип жорстокого поводження з дітьми;
статистичне охоплення і якість офіційних статистич-
них даних; охоплення і якість обстежень, де необхід-
ні звіти самих жертв, батьків або вихователів.

Проте міжнародні дослідження засвідчують, що
одна чверть всіх дорослих піддавалися в дитинстві
фізичному насильству, і що 1 з 5 жінок і 1 з 13 чо-
ловіків піддавалися в дитинстві актам сексуального
використання. Крім цього, багато дітей стають жерт-
вами емоційного (психологічного) насильства і зне-
важливого ставлення [2].

За оцінками, щорічно відбувається 41 000
убивств дітей у віці до 15  років.  Ця цифра недо-
оцінює справжні масштаби проблеми, так як значна
частка випадків смерті в результаті жорстокого пово-
дження з дітьми неправильно трактується, припису-
ючи її до падінь, опіків, утоплень і інших причин[3].

Жорстоке поводження призводить до стресу,
який пов'язаний з порушенням раннього розвитку
мозку. Екстремальний стрес може порушувати роз-
виток нервової та імунної систем. Внаслідок цього,
в зрілому віці людям, які зазнали жорстокого пово-
дження в дитинстві, загрожує підвищений ризик ви-
никнення проблем поведінки, фізичного і психічно-
го здоров'я, таких як: вчинення насильства або факт
перебування у статусі жертви насильства; депресія;
куріння; ожиріння; сексуальна поведінка високого
ризику; незапланована вагітність; зловживання алко-
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голем і вживання ПАР.
В результаті таких наслідків для поведінки і

психічного здоров'я жорстоке поводження може
призводити до розвитку серцевих і онкологічних за-
хворювань, самогубств та інфекцій, що передаються
статевим шляхом.

Крім наслідків для здоров'я і суспільства жор-
стоке поводження з дітьми впливає на економіку,
бо спричинює витрати на госпіталізацію, лікування
порушень психічного здоров'я, охорону дитинства
і витрати в зв'язку з довготривалими порушеннями
здоров'я.

ВООЗ визначено фактори ризику жорстокого
поводження з дітьми. Ці фактори ризику присутні
не у всіх соціальних і культурних умовах, але вони
дають загальне уявлення при спроби зрозуміти при-
чини жорстокого поводження з дітьми [3].

Важливо підкреслити, що діти є жертвами і їх
ніколи не можна звинувачувати за жорстоке пово-
дження з ними. Фахівці ВООЗ зазначають, що деякі
індивідуальні особливості дитини можуть посилити
ймовірність жорстокого поводження з нею: дитина у
віці до 4 років або підліток; небажана або не виправ-
довує очікувань батьків дитина; дитина, що має осо-
бливі потреби, постійно плаче або має патологічні
фізичні особливості.

Як бачимо, діти з особливими освітніми потре-
бами особливо дошкільного та молодшого шкільного
віку входять до групи ризику жорстокого поводжен-
ня з ними та потребують особливої уваги з боку соці-
альних працівників та освітян з метою профілактики
та раннього виявлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема насильства щодо дітей досліджується
багатьма вченими, зокрема: теоретичні засади про-
блеми насильства над дітьми розглядали І.Звєрєва,
Н.Максимова, К.Мілютіна; природу та наслідки на-
сильства розкривали Т.Сафонатова, Е.Цимбал. По-
шук соціально-педагогічних умов, причин і факто-
рів виникнення, виявлення та подолання насильства
над дітьми досліджували такі вчені,  як Т.  Гонча-
рова, О. Коломієць, О.Кочемировська. Правові, со-
ціальні, психологічні та медичні аспекти запобіган-
ня насильства над дітьми представленні в роботах
В. Бондаровської, О. Кочемировської, Г.Лактіонової,
В.Міленко, Ю.Онишко, К. Сергеєвої, Р. Хаар,
Г.Христова, О.Швед та ін.

Вагомий внесок у розробку проблеми на-
сильства в сім’ї та його запобіганню здійсни-
ли А.Блага, В.Брижик, А.Волощук, Т. Журавель,
О.Кочемировська, К.Левченко, Ю.Лисюк, Х.Ярмакі,
М.Ясеновська та ін. Над вивченням питання на-
сильство щодо дітей та його профілактики також
працювало чимало вітчизняних учених, серед них
соціологи О.Бойко, А.Ноур, Л.Гарасіна, М.Юрій; фі-
лософи Д.Метілка, В.Ананьїн; психологи О.Лютак,
О. Ліщинська, В.Оржеховська, Н.Максимова,
Л.Повалій, Т.Цюман; соціальні педагоги Н.Заверико,
О.Безпалько, В.Постовий, Я.Юрків та ін.

Мета статті – проаналізувати чинники домаш-
нього насильства щодо дітей із особливими освіт-
німи потребами. Методи дослідження: з огляду на
конкретизацію завдань у дослідженні використано
теоретичний аналіз науково-педагогічної та психо-
логічної літератури, що дав змогу з’ясувати сучасні
підходи дослідників до визначення чинників домаш-
нього насильства щодо дітей дошкільного віку із
особливими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу. Домашнє на-
сильство є одним із найбільш поширених форм пору-
шення прав людини. Проблема домашнього насиль-

ства надзвичайно важлива перед усім тому, що сім’я
є основним осередком і природним середовищем для
кожної особистості, вона є моделлю суспільства, яка
відтворює у собі різноманітні суспільні відносини і
протиріччя – національні, соціальні, політичні, еко-
номічні, соціокультурні тощо, тому саме через це
сім’я повинна перебувати під особливим захистом
держави.

В Енциклопедії для фахівців соціальної сфе-
ри можна знайти тлумачення цього визначення так
«Домашнє насильство» – це діяння (дії або бездіяль-
ність) фізичного, сексуального, психологічного або
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в
межах місця проживання або між родичами, або між
колишнім чи теперішнім подружжям, або між інши-
ми особами, які спільно проживають (проживали)
однією сім’єю, але не перебувають (не перебували)
у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, неза-
лежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка
вчинила домашнє насильство, у тому самому місці,
що й постраждала особа, а також погрози вчинення
таких діянь [3, с.282].

Український педагогічний енциклопедичний
словник С.Гончаренка дає таке визначення насиль-
ству в сім’ї: «жорстоке поводження й нехтування ді-
тьми, яке на сьогодні є однією з важливих проблем
суспільного здоров’я і провідною причиною дитячо-
го травматизму й смертності у багатьох країнах….
Розрізняють чотири типи жорстокого поводження
з дітьми:  1)  фізичне насильство;  2)  сексуальне на-
сильство; 3) психологічне насильство; 4) нехтування
(хронічна нездатність батьків або опікунів забезпе-
чити елементарні потреби дитини, якій ще не випо-
внилося 18 років)» [4].

Сучасні умови існування українського суспіль-
ства характеризуються підвищенням  кількості стре-
согенних факторів, адже вони напряму впливають
на психічне здоров’я дорослих індивідів, що можуть
переносити стрес та незадоволення власними жит-
тєвими умовами на своїх дітей, а це у свою чергу
призводить до нескінченного ланцюга жорстокості.
Оскільки діти отримують неправильну модель  вза-
ємодії із соціумом і транслюють її на оточуючих та
у власне життя.

Зважаючи на вищезазначене зараз особливо ак-
туалізуються питання проблем домашнього насиль-
ства щодо дітей з особливими освітніми потребами.
Однак домашнє насильство щодо дітей із особливи-
ми освітніми потребами є досить прихованою про-
блемою, тому дуже складно виявити точну кількість
потерпілих, встановити обставини та запобігти ско-
єнню злочину. Особливо у випадку, якщо агресор –
близький родич, адже дитина не може розповісти про
насильство через певні труднощі свого психічного чи
фізичного розвитку.

Виснаження і стрес розглядаються як осно-
вні причини домашнього насильства щодо до дітей
з особливими освітніми потребами. Нерідко абсо-
лютна залежність життя цих дітей від дорослих по-
роджує відчуття вседозволеності і безконтрольної
влади над дитиною.

Почуття сорому і збентеження, пов'язані з осо-
бливими освітніми потребами дитини, продовжують
переслідувати багатьох батьків чи опікунів / сім'ї. Це
призводить до того, що багато сімей не хочуть звер-
татися за належною професійною підтримкою [2].

Існує низка теоретичних парадигм, в яких роз-
глядається комплекс факторів, що зумовлюють до-
машнє насильство.

Під факторами або причинами та умовами таких
діянь, перш за все, розуміють процеси та явища, які
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відбуваються на рівні соціальної структури суспіль-
ства і впливають на рівень здійснення насильства в
країні.

Науковці розглядають чинники, що зумовлюють
домашнє насильство:

− соціокультурні, де все базується на соці-
альній структурі та комплексі цінностей, звичаях,
традиціях та поглядах на життя у батьків;

− системно-сімейні, де увага зосереджена на
походженні та формах конфлікту. Насильство у тако-
му разі розглядається як дисфункція всієї системи, а
не просто як наслідок індивідуальної психопатології
одного з членів сім’ї;

− індивідуально-психологічні, де відбуваєть-
ся звернення до діагностик генетичних і біологіч-
них аномалій, що виражається у порушенні фізич-
ного (наприклад, сексуальні розлади) та психічного
здоров’я (захворювання нервової системи, депре-
сивні стани, перенесені психологічні травми), зло-
вживання психотропними речовинами, аморальних
вчинках [6, с.15-24].

Розглянемо процесі формування ставлення бать-
ків до дітей із порушеннями.

Так, в сім’ї де народжується дитина із порушен-
нями, її батьки, в першу чергу, намагаються осмисли-
ти те, що з ними трапилось, чому їхня дитина «інша»
(генетичні мутації, спадковість, вплив екологічних
чинників, важкі пологи та вагітність, травми під час
пологів і після, помилка ранньої діагностики, вжи-
вання ліків тощо). Такого характеру роздуми під час
післяродової депресії призводять або до  прийняття
своєї дитини, або до відмови від неї. Більшість бать-
ків не витримують такі випробування свого життя і
відмовляються від своїх дітей із порушеннями, де-
легуючи функцію опікунства фахівцям спеціалізо-
ваних закладів для виховання дітей. Інша частина
батьків намагаються отримати допомогу від держав-
них соціальних служб, а окрема частина батьків не
можуть вийти із стану депресії і вдаються згодом до
насильства над дітьми [2].

Будь який вид насильства має негативні наслід-
ки для людини. Жертвою насильства може стати кож-
на дитина незалежно від статі, віку, культурної або
соціальної приналежності. Досить складно на це ре-
агують діти дошкільного віку, оскільки у цьому віці
вони ще не здатні самостійно захистити себе і навіть
розповісти іншим, особливо діти з психофізичними
порушеннями, а негативний вплив батьків пригнічує
їхню несформовану особистість, наслідком цього
може бути десоціалізація дитини.

Український науковець О. Зиков, запропонував
основний чинник, що підвищує ризик виникнення
насильства – це закритість мікросоціального серед-
овища, в якому знаходиться дитина. Закритість озна-
чає як фізичні чинники,  що обмежують рівень вза-
ємодії дитини з оточуючим світом, так і психологічні
особливості ситуації, що може призвести до форму-
вання психологічної закритості дитини та дитячо-пе-
дагогічної спільноти [7]. Тому. діти які мають осо-
бливі освітні потреби є групою ризику щодо скоєння
над ними домашнього насильства [8].

Розрізняють такі ознаки домашнього насиль-
ства:

1. насильство завжди здійснюється за попе-
реднього наміру, тобто умисно. Це означає, що осо-
ба, яка вчинила насильство, усвідомлювала або по-
винна була усвідомлювати характер вчинюваних нею
дій або бездіяльності, передбачала або могла перед-
бачити (виходячи з її фізичного і психічного стану)
можливість настання таких шкідливих наслідків, як
заподіяння моральної шкоди, шкоди фізичному або

психічному здоров’ю іншого члена сім’ї. Необхідно
відзначити, що вчинення насильства у стані алко-
гольного сп’яніння не виключає можливості особи
усвідомлювати і передбачати настання шкідливих
наслідків;

2. дії унеможливлюють ефективний само-
захист. Найчастіше люди, які вчиняють насильство,
мають певні переваги – це може бути вік, фізична
сила, економічно вигідніше положення тощо;

3. дії порушують права і свободи особи.
Кривдник завжди намагається контролювати свою
жертву, тим самим обмежуючи права та свободи.
Наприклад, якщо жінка не хоче, не може саме зараз
мати інтимні стосунки зі своїм партнером, а він на-
полягає, ображає, погрожує і врешті-решт отримує
бажане – це насильницька дія;

4. насильницькі дії спричиняють шкоду (фі-
зичну, морально-психологічну, матеріальну) іншій
особі. Наслідком від насильницької дії завжди є шко-
да – це можуть бути і матеріальна втрата (вкрадені
гроші, відібрана частина спільно заробленого май-
на), і ушкодження (синці, переломи), і погіршення
емоційного стану (сором, страх, пригнічення) [9]

Проявами фізичного насильства є синці, заби-
ті місця, наявність частково залікованих попередніх
травм, сліди укусів тощо; перешкоджання вільно-
му пересуванню; примус вживати алкогольні або
наркотичні речовини чи речовини, що погіршують
здоров’я або можуть призвести до смерті людини;
створення ситуацій, що несуть ризик чи загрозу жит-
тю та здоров’ю; погрози зброєю чи іншими речами,
що можуть завдати фізичної шкоди.

Проявами сексуального насильства є: зґвалту-
вання, у тому числі «зґвалтування у шлюбі»; приму-
шування до небажаних статевих стосунків; торкання
до інтимних частин тіла без згоди особи; примушу-
вання спостерігати за статевим актом між іншими
людьми; примушування до статевого акту з третьою
особою; примушування до заняття проституцією.

Проявами психологічного насильства є: ігнору-
вання почуттів особи; образа переконань, що мають
цінність для особи, її віросповідання, національної,
расової приналежності або походження; соціально-
го статусу; переслідування, залякування; погрози
вбити чи скалічити (у т.  ч.  дітей);  підбурювання до
самогубства; примус до протизаконних дій; погрози
відібрати дітей; приниження особистості; постійна
критика та насмішки; безпідставні звинувачення та
формування почуття провини; обмеження у само-
реалізації, навчанні, роботі; обмеження у контактах
із близькими та друзями, у виборі кола спілкування;
примушування спостерігати за насильством над ін-
шими людьми чи тваринами, тощо.

Проявами економічного насильства є: позбав-
лення матеріальних ресурсів для належного фізич-
ного та психологічного добробуту; повна звітність за
витрачені гроші («все до копійки»), відбирання всіх
зароблених грошей; заборона працювати члену сім’ї
всупереч його бажанню та працездатності; приму-
шування члена сім’ї виконувати тяжку, непосильну
роботу; пошкодження, псування особистого майна;
примушування до жебрацтва [9].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень.

Домашнє насильство вкрай негативно впливає
як на фізичне, так і на психічне здоров’я постражда-
лих осіб і може призвести до інвалідності чи леталь-
них випадків унаслідок отримання тяжких тілесних
ушкоджень, не сумісних із життям. Із дітьми з осо-
бливими освітніми потребами, які постраждали від
домашнього насильства, має проводитися соціаль-
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но-педагогічна робота, яка передбачає використання
комплексу індивідуальних та групових форм та мето-
дів (консультування, тренінги, групи взаємодопомо-
ги, соціальна терапія тощо). Ускладнюється завдання
тим, що це досить специфічна категорія дітей, яка

має особливі освітні потреби та потребує особливого
підходу до роботи. Тут вкрай важливо залучати ре-
сурси міждисциплінарної команди для досягнення
позитивного результату, а розроблення цієї проблеми
може стати перспективою подальших досліджень.
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ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE FACTORS FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL
NEEDS

Abstract. The urgency of the problem raised for discussion is caused by the increased vulnerability of families
raising children with special educational needs. Children with special educational needs are more dependent on
parental attention and care. Given the individual characteristics of children, there are different degrees of severity of
disorders, so parents of children with special educational needs need to make much more effort to raise a child and
his full or partial socialization. One of the reasons is that raising children with special educational needs is a more
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stressful and responsible factor, sometimes parents of children with special educational needs are unable to cope with
their emotions and solve the problem on their own, so in some situations, they abuse their children. The article aims
to analyze the factors of domestic violence against children with special educational needs. Methods used: theoretical
analysis of scientifi c and pedagogical and psychological literature. The results of the study identifi ed and analyzed
the factors of domestic violence against children: social, cultural, family-related, personal, and psychological. Signs
of domestic violence include: «violence is always intentional», «actions make effective self-defense impossible»;
«violent actions cause harm»; «actions violate human rights and freedoms». The authors identifi ed that exhaustion
and stress are considered to be the main causes of domestic violence against children with special educational needs.
Feelings of shame and embarrassment associated with a child’s special educational needs continue to haunt many
parents or guardians/families. As a result, many families do not want to seek proper professional support. Social and
pedagogical work with children with special educational needs who have suffered from domestic violence should
involve the use of a set of individual and group forms and methods (counseling, training, self-help groups, social
therapy, etc.). The task is complicated by the fact that this is a very specifi c category of children who have special
educational needs and need a special approach to work. That is why it is important to involve the resources of an
interdisciplinary team to achieve a positive result, and the development of this problem can be a prospect for further
research.

Key words: children; children with special educational needs; prevention; prevention of domestic violence.
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