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формування адекватного ставлення до неї має бути невід’ємною частиною
професійної діяльності рятувальника.

Думаючи про смерть, люди стають здатними цінувати незліченні
даності свого існування. Саме це мали на увазі стоїки, коли говорили:
«Думай про смерть, якщо хочеш навчитися жити».
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ,
ПОТЕРПІЛИХ ВІД ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Проблема психоемоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку,
що потерпіли від шкільного насильства є актуальною та складною у
психології. Наслідки шкільного насильства торкаютьсявсіх сфер людського
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існуванняі ведуть до стійких особистісних змін, які заважають дитині
реалізувати себе в майбутньому. Насильство може викликати різні
порушення в пізнавальній сфері, а також розлади апетиту, сну,
мимовільневідтворення травматичних дій уповедінці, спроби самопокарання
(наприклад самокатування), безліч соматичних скарг.

Вивченням особливостей емоційної сфери дітей молодшого шкільного
віку займалися такі вчені, як К. Бюлер, Л. Виготський, Ф. Гудінаф,
А. Запорожець, Г. Мюнстерберг, А. Прихожан, С. Рубінштейн, та ін. Феномен
насильства в освітньому середовищі вивчали такі науковці, як М. Алєксєєнко,
К. Дамбах, Д. Дікова-Фаворська, Є. Дубровська, Е. Кіричевська, Я. Колодзєй-
чик, А. Король, К. Коруба, О. Маланцева, Д. Ольвеус, Е. Чемеровска-Коруба,
І. Харламова, М. Ясеновська та ін. Ідеї, що розкривають вплив шкільного
насильства на становлення особистості дитини та окремі напрями роботи з
такими дітьми були висвітлені у працях Л. Сеньківської, Н. Тілікіної,
Л. Найдьонової, Є. Коваль, Г. Усатенко, І. Скорбун.

Мета дослідження – вивчити особливості психоемоційного розвитку
дітей, потерпілих від шкільного насильства.

На основі емпіричних даних, отриманих в результаті дослідження дітей
(n=106) за ознаками шкільного насильства – агресивні тенденції в поведінці
(тест руки Е. Вагнера, опитувальник Є. Ільїна, П. Ковальова), самооцінка і
рівень досягнень (шкала Т. Дембо і С. Рубінштейн, модифікована
А. Прихожан), тривожність (тест шкільної тривожності А. Філліпса), статус
у колективі (тип соціометрії – параметричний, кількість виборів – від 0 до
6), «замкнутість – комунікабельність», «емоційна нестабільність – емоційна
стабільність», «стриманість – імпульсивність», «практичність – чутливість»,
«низький самоконтроль – високий самоконтроль», «розслабленість –
нервова напруженість» (тест Р. Кеттела, дитячий варіант), схильність до
шкільного насильства (авторська анкета для дітей) виокремлено 22,6%
жертв шкільного насильства.

Аналіз зарубіжних теоретичних робіт показує, що жертви шкільного
насильства переживають почуття приниження і переваги над собою, страх,
розпач, сум; вони почуваються самотніми, безпорадними; соромляться
того, що їх спіткало; мають почуття провини за те, що не можуть із цим
впоратися. Водночас цей стан супроводжується злістю, жалем, а часто
ненавистю до виконавців насильства та до свідків, які не реагують і не
допомагають. Ці емоції негативно впливають на здатність учня
зосередитися на навчанні, а в результаті – на оцінках за навчання. Тому
для визначення рівня самооцінки дітей, її стійкості абосуперечливості,
а також адекватного самоуявлення дитинивикористовувалася
методика Т. Дембо і С. Рубінштейн (модифікована А. Прихожан).

Встановили приблизно однакову картину за шкалами: спілкування з
ровесниками, бажання вчитися, характер, впевненість у собі, розум, уміння
працювати своїми руками, зовнішність як для молодших школярів
експериментальної групи так і молодших школярів контрольної групи
(профіль фактично повторюється). Невеликі розбіжності відзначаються в
оцінці своїх здібностей (розум), впевненість, спілкування з ровесниками,
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зовнішність. Водночас, в експериментальній групі (n = 53) низький рівень
самооцінки мають 8% дітей, з них жоден молодший школяр не має
підвищених показників за методикою Е. Вагнера та методикою Є. Ільїна,
П. Ковальова. Показники реалістичної самооцінки мають 17% учнів, з них для
4% дітей характерна фізична та вербальна агресивна поведінка. Інші діти
мають неадекватно завищену самооцінку. Розроблена нами програма
профілактики шкільного насильства спрямована в тому числі і на формування
адекватної самооцінки для того, аби дитина правильно співвідносила свої
сили із завданнями різної складності і з вимогами тих, хто оточує.

Іншим показником, який пов'язаний з появою агресії та насилля у
шкільному середовищі є тривога. Тривожні діти часто проявляють меншу
агресивність, іншими словами – школярі з високим рівнем тривожності
очікують покарання чи осуду за вчинення насильства, тому не виступають
кривдниками (Л. Берковіц, А. Бандура). Але поділяємо думку Г. Денгерінка
про те, що молодші школярі з високим рівнем тривожності не проявляють
агресії до тих пір, поки не починають злитись на постійних провокаторів.

Під час свого дослідження до уваги братимемо загальний показник
шкільної тривожності, а для якісного аналізу такі чинники: фрустрація
потреби в досягненні успіху, страх самовираження, страх ситуації
перевірки знань, страх не відповідати очікуванням оточуючих, проблеми і
страхи у стосунках з учителями.

З метою підтвердження свого припущення було здійснено розрахунки
коефіцієнтів кореляції Пірсона за сумарним шкальним показником
тривожності та за іншими показниками шкільного насильства. Нами
виявлено прямі зв’язки між показником нервова напруженість (опитувальник
Р. Кеттелла) та загальною шкільною тривожністю (r = 0,53 при p ≤0,01),
чинником страх самовираження (r = 0,55 при p ≤0,01), чинником страх
ситуації перевірки знань (r = 0,50 при p ≤0,01),чинником проблеми і страхи у
стосунках з учителями (r = 0,58 при p ≤0,01). Аналізуючи дану ситуацію,
можна припустити, що на уроках вчителі поводяться з учнями жорстоко –
використовують покарання, залякування, принижують учнів та ін. Така
поведінка оцінюється з боку вчителя як адекватна. Тобто необхідна не тільки
профілактика шкільного насильства як явища серед учнів, а й заходи,
спрямовані на загальне зниження агресії загалом у шкільному середовищі,
запобігання проявам жорстокості у відповідь, бо це призводить лише до
ескалації конфліктів та більш жорстоких проявів насильства. Все це,
безумовно, свідчить про низьку ефективність профілактичної роботи щодо
запобігання насильства в загальноосвітніх закладах.

Ґрунтуючись на узагальненнях психологічної науки, можна
стверджувати, що іншими особистісними чинниками, які зумовлюють
підвищення ймовірності появи шкільного насильства є комунікативність,
впевненість, імпульсивність, чутливість, самоконтроль, нервова напруженість.
Визначення особистісних особливостей відбувалось за методикою
багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттела.

У ЕГ 21% та у КГ 8% дітей є недовірливими, з надмірною образливістю,
відсутністю інтуїції в міжособистісних стосунках, в поведінці
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спостерігаються негативізм, упертість, егоцентризм. Порівнюючи показники
за чинником «емоційна нестабільність – емоційна стабільність», слід сказати,
що у експериментальній групі 38% учнів, які болісно реагують на невдачі,
оцінюють себе як менш здатних в порівнянні з однолітками, виявляють
нестійкість настрою, погано контролюють свої емоції, зазнають труднощів в
учбовій діяльності; у контрольній групі таких дітей менше. Це можна
пояснювати як прояв особливостей віку – незавершеністю розвитку нервової
системи, переважанням процесу збудження над процесом гальмування,
зростанням ролі другої сигнальної системи (мови) в аналізі і синтезі,зміною
провідної психічної саморегуляції від мимовільної до свідомо-вольової та ін.
Проте практика доводить помилковість цих тверджень.

Молодші школярі, які зазнають насильства у школі, мають високий
рівень тривожності, неврівноважену поведінку, низьку самооцінку,
середній та високий рівні самоконтролю, є вразливими, стриманими,
емоційно стабільними, комунікабельними, з низьким рівнем схильності до
агресивної поведінки. Досліджуючи поведінку жертв та враховуючи їх
психологічні типи, виокремлюємо, залежно від реакції на шкільне
насильство наступні: 1) «пасивна» жертва – схвильована та незахищена, не
реагує на знущання, відступає, уникає кривдника, стає «тихою», а така її
реакція фактично є винагородою для кривдника; 2) «хронічна» жертва –
часто зазнає знущання, схильна повертатися до кривдників задля
продовження встановленого зв’язку, що ініціює новий цикл насильства; 3)
жертва, яка провокує кривдника на насильство – викликає роздратування,
привертає увагу кривдників і однолітків, досягає певного контролю над
ситуацією, реагує з проявами як агресивності, так і схвильованості.

Жертви шкільного насильства рідко звертаються за допомогою до
дорослих. Учні часто стикаються з тим, що їх проблеми вчителі та батьки
не сприймають серйозно і у відповідь чують фрази: «не нарікай», «тебе
обзивають, а ти не звертай уваги» тощо. Діти не звертаються до дорослих і
тому, що бояться погіршення своєї ситуації, помсти з боку переслідувачів.

Отже, діти молодшого шкільного віку, які зазнали шкільного насильства
можуть відчувати знесилення або порушення психічної діяльності будь-якого
походження, що спричинює виникнення й розвиток таких рис характеру, як
дратівливість, агресивність, жорстокість, та веде до зниження вольових
процесів, підвищення сугестивності, ослаблення стримуючих контрольних
механізмів. Ці риси перешкоджають нормальній соціалізації особистості,
заважають займатися певними видами діяльності і взагалі працювати, що
підвищує ймовірність вибору неадаптивного стилю життя.
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