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У сучасному суспільстві суттєво підвищився запит на талановитих і
успішних

громадян,

проте

ставлення

до

них

допоки

залишається

неоднозначним. В оцінках обдарованих особистостей, яких часто вважають не
такими, як усі, залишається багато шаблонів і стереотипів. Незважаючи на те,
що здібні люди мають бути інтелектуальною цінністю держави й гордістю для
родини, суперечливе ставлення до них спостерігається, як з боку соціуму, так і
від батьків.
Відповідно до міжнародних документів обдаровані й талановиті діти
відносяться до категорії осіб з особливими освітніми потребами, у зв’язку з чим
вони мають бути включені в інклюзивний освітній простір. Такий статус

обдарованої особистості як нетипової зумовлюється наявністю високого рівня
здібностей,

часто

асинхронністю

розвитку,

унікальністю

мислення

й

світосприйняття тощо. Так, зарубіжні та вітчизняні вчені (М.Бітянова,
М.Богоявленська та ін.) стверджують, що обдарованість може розгортатися порізному: як благополучний і гармонійний розвиток або як проблема для дитини
й

оточуючих.

Дослідники

(Ю.Гільбух,

Н.Завгородня,

О.Лосієвська

,О.Матюшкін, В.Моляко, О.Савенков, Є.Уітмор, О.Фокіна, С.Харченко,
Л.Холлінгзуорт, Е.Циганкова, В.Чудновський та ін.) виділяють чинники,
пов’язані із специфічністю психіки та особистісних якостей обдарованих дітей,
акцентують увагу на труднощах у їхньому житті, показують трагізм у долях
багатьох з них, наводять приклади насильства нетипових дітей, указують на
негативні наслідки нереалізованості, пояснюють причини схильності до
суїциду. Вони зазначають, що в дітей з проявами будь-якого виду
обдарованості можуть виникати проблеми в навчанні, конфлікти в спілкуванні з
ровесниками та дорослими, емоційні дисбаланси тощо. Талановиті діти часто
відрізняються

нестандартною

поведінкою,

оригінальністю

суджень,

не

визнають авторитетів, можуть піти проти загально прийнятої думки.
Усі названі особливості обдарованих дітей можуть стати причиною
негативного ставлення до них з боку ровесників, учителів, навіть батьків.
Замість того, щоб підтримати талановиту дитину, допомогти їй справитися з
низкою особистісних проблем, найближче оточення нерідко жорстко й
агресивно реагує на неординарну поведінку й нестандартні висловлювання,
придушує її ініціативу, подавляє індивідуальність. Крайньою формою
негативного ставлення до обдарованих особистостей як нетипових може бути
насильство.
Проблема насильства дітей у сім’ї досліджується багатьма вченими в
таких напрямах: теоретичні засади проблеми насильства над дітьми (І.Звєрєва,
Н.Максимова, К.Мілютіна та ін.); природа та наслідки сімейного насильства
(Т.Сафонова, Е.Цимбал та ін.); соціально-педагогічні умови, причини і фактори
виникнення, виявлення та подолання сімейного насильства дітей (Т.Гончарова,
О.Коломієць, О.Кочемировська та ін.); правові, соціальні, психологічні та

медичні

аспекти

попередження

насильства

в

сім’ї

(В.Бондаровська,

Г.Лактіонова, Ю.Онишко, Р.Хаар, Г.Христова та ін.) тощо.
Дослідники [4] визначають насильство як дії, що чиняться однією (або
декількома) особами й характеризуються такими ознаками:
– здійснюються свідомо, спрямовані на досягнення певної мети;
– завдають шкоду(фізичну, моральну, матеріальну тощо) іншій особі;
– порушують права й свободи людини;
– той, хто здійснює насилля, має значні переваги (фізичні, психологічні,
адміністративні тощо), це унеможливлює ефективний захист жертви насилля.
Часто насильство – не окремий акт, а тривалий процес, при якому
встановлюється специфічна система взаємин між насильником і жертвою
насилля. Як правило, так трапляється, коли насильник і жертва члени однієї
сім’ї, одного колективу (формального чи неформального).
Домашнє насильство тлумачиться як «певні свідомі дії одного члена сім’ї
стосовно іншого, якщо ці дії порушують конституційні права й свободи члена
сім’ї як громадянина та завдають шкоду його фізичному, психічному або
аморальному здоров’ю, а також розвитку дитини» [6].
Розрізняють чотири основні форми жорстокого поводження з дітьми:
фізичне, сексуальне, психічне насильство, нехтування основними потребами
дитини (моральна жорстокість). Незалежно від того, в якій формі відбувається
насильство, з часом його прояви стають дедалі жорстокішими. За результатами
проведених досліджень [1], найбільш поширеними в сімейних стосунках є
психологічне насильство: грубість (48% сімей), приниження одне одного (14%
сімей), а також фізичне насильство, зокрема – побиття (6%).
Фахівці наголошують на тому, що талановиті діти часто виростають в
інтелігентних сім’ях, і справа тут не в особливих генах, а в сімейному
мікрокліматі, в системі сімейних цінностей. Значне місце в таких сім’ях посідає
атмосфера пізнавальних інтересів батьків (багато читають, відвідують виставки
тощо, не нав’язуючи цього дітям) і створення сприятливого середовища, в
якому обдарована дитина успішно розвивається (постійне спілкування з
батьками та їх увага до дитини, наявність і доступність книг, доступ до

широких джерел інформації, можливість бути господарем у своєму оточенні,
при цьому відчувати довіру та підтримку тощо).
З іншого боку, обдаровані діти для консервативних і малоосвічених
батьків часто стають не «подарунком долі», а великою проблемою. Оскільки
своєю допитливістю, нестандартністю, інколи неуспішністю в навчанні й
конфліктами з однолітками, необхідністю створення сприятливих умов і
додаткових матеріальних витрат із сімейного бюджету суттєво ускладнюють
життя родини. Наслідком цього може бути негативна реакція найближчого
оточення на обдаровану дитину, яка нерідко виявлятися в різних формах
насилля над нею.
Стосовно обдарованих дітей чиняться такі форми насильства, як
психічне, нехтування їхніми потребами у визнанні особливих здібностей,
недостатня оцінка обдарованості та незабезпечення умов для особистісного
зростання, є досить поширеними. Нерідко в сім’ях обдаровану дитину батьки
не помічають, не розуміють, не створюють належних умов для розвитку й
здібностей і самореалізації.
Інший варіант – батьки опираються визнанню своєї дитини обдарованою.
Заплющуючи очі на особливі здібності дітей, батьки спонукають

дитину

самостійно розбиратися в складних ситуаціях. Через може виникати почуття
провини, неприйняття себе, бажання «бути як усі», що можуть утруднювати чи
навіть нівечити розвиток особистості [5].
За висновками дослідників [3], однією з причин, які викликають
психологічне насильство над обдарованими дітьми є те, що в них бачать
лінивих, упертих, інколи аномальних, «не відсвіту цього».
Насильство обдарованої дитини в сім’ї часто має негативні наслідки,
призводить до тяжких переживань, коли дитина може надовго замкнутися в
собі. В поведінці дитини можуть також з’явитися прояви агресії, протесту,
небажання вчитись і працювати, а іноді й жити.
З огляду на це, за переконанням О.Демченко і О.Зайцевої [2], важливим
напрямом діагностики в закладі освіти має бути не лише вивчення здібностей і
нахилів учнів, а виявлення соціально-психологічних проблем обдарованих

дітей у процесі вивчення їх самооцінки, емоційного стану (тривожності та
агресивності); з’ясування ступня їхньої задоволеності умовами навчання, рівня
соціальної активності в освітньому процесі школи.
Отже, жорстоке поводження з обдарованими дітьми є складною
проблемою й потребує подальшого вивчення й розробки. Механізм правового
та соціального захисту дітей залишається недосконалим, тому насильство будьяких дітей в сім’ї, в тому числі обдарованих, має бути винесено з розряду
приватної проблеми родини на держаний рівень.
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