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	Які ж ознаки можуть вказати спеціалісту, що дитина зазнає насильства?  Іноді зрозуміти це дуже складно. Частіше за все діти не розповідають про те, що відбувається з ними, переживаючи страх, закриваються в собі, або навпаки – стають агресивними. Лопатіна О.Г. наголошує, що для констатації факту скоєння насильства над дитиною важлива не одна ознака, а ціла їх низка.
	У поведінці відмічається жорстоке поводження по відношенню до тварин та однолітків, надмірне прагнення до схвалення своїх вчинків і своєї особистості, схильність до брехні, сексуалізована поведінка, пасивність. Дитина може, навіть, неадекватно реагувати на підняту руку. Внаслідок того, що ці діти не довіряють іншим, істотно зменшується коло їх спілкування, вони стають замкненими.
	В інтелектуальні сфері спостерігається затримка  розвитку мови, пам’яті. Часто мають місце провали в пам’яті через бажання дитини забути неприємні речі. В деяких випадках можна говорити про затримку психічного розвитку. Що стосується фізичного розвитку дитини, то тут мають місце зменшення ваги, невисокий ріст, неохайний вигляд [4, 10].
	4. Лопатина О.Г. Безопасность ребенка в детском саду и семье [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tc-sfera.ru/public/index.php.



