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соціальних мережах переростають у фізичне насильство, таке як напади, 

стрілянина та вбивства. Дуже важливо, щоб молоді люди розуміли 

ризики, пов'язані з певними видами постів та обставини, що збільшують 

ймовірність насильства». Річард Аборн, президент громадської Комісії 

Нью-Йорка з питань злочинності. Пересічний американець щодня 

витрачає близько 5 годин на перегляд відеофільмів, 98 % яких дивиться 

по телевізору. Майже дві третини телепрограм містять певне фізичне 

насильство. Більшість відеоігор містять насильницький вміст, навіть для 

дітей. Діти багато дивляться телевізор. У більш ніж половини 

американських домогосподарств телевізор працює майже весь час.  

Послання ситкомів, фільмів, мультфільмів, ток-шоу та рекламних 

роликів - це багато впливової інформації, яку фільтрує мозок дитини, яку, 

мабуть, не повинна. 

Науковий керівник І. В. Марченко  
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Сьогодні домашнє насильство є одним із найсерйозніших проблем 

серед жінок та дітей. Це також проблема охорони здоров’я та 

кримінальної юстиції. Ризики, пов’язані з домашнім насильством, 

впливають не тільки на жертв, але і на їх сім’ї, друзів та поліцію. Це 

відбувається, коли одна людина, яка перебуває в інтимних стосунках чи 

шлюбі, намагається домінувати над іншою людиною і контролювати її, 

і це може бути у всіх формах психологічного, фізичного, емоційного та 

психічного насильства. Також такі питання, як бідність та бездомність, 

виникають внаслідок домашнього насильства. Від 25 %–50 % сімей 

бездомних втратили своє житло внаслідок насильства над  партнерами 

в інтимному плані. Хоча причин багато, наслідки домашнього 

насильства над жінками досить згубні не лише для їхнього 

психологічного, але й фізичного здоров’я. 

Що стосується вирішення проблеми домашнього насильства, 

хорошим прикладом є Іспанія. У цій країні питання боротьби з 

домашнім насильство є національним пріоритетом вже більше десяти 

років. Чотирнадцять років тому, коли було прийнято закон про 

запровадження ключових реформ в іспанських судах для вирішення цієї 

проблеми. Спеціальні судді проходили підготовку та призначення. 
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Вони мають право розглядати підозрювані випадки домашнього 

насильства протягом 72 годин. За останні п’ятнадцять років в країні 

скоротилося вдвічі кількість насильства в сім’ї. Такі результати 

помічені завдяки масштабним зусиллям іспанської влади. Сюди входять 

спеціалізовані суди з суддями, які пройшли навчання з питань 

домашнього насильства. Однією з головних проблем боротьби з 

насильством в Іспанії, як і в інших країнах, є те, що для більшості жертв 

потрібен час, щоб розповісти про це. Такі методи та способи, ймовірно, 

допоможуть вирішити цю серйозну проблему не лише в Іспанії. 

Підводячи підсумок, причини домашнього насильства 

починаються з однієї мети. Ця мета ставиться з ціллю відчуття сили та 

контролю над іншою людиною. Дуже важливо повідомити людям, що 

вони не самотні, і висловлювання допомагає не тільки їм, але й сприяє 

поінформованості та відкритості суспільства. Взагалі, це дуже делікатна 

тема, яка приносить чимало згубних наслідків для багатьох жінок у 

всьому світі, і кожен день вона зачіпає і інших. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Насильство в сім’ї може включати поведінку, призначену для 

відлякування, фізичної шкоди або контролю над партнером. Хоча всі 

стосунки різні, домашнє насильство, як правило, передбачає 

неоднакову динаміку сили, в якій один партнер намагається заявляти  

контроль над іншим різними способами. 

Деякі винні особи можуть навіть використовувати дітей, домашніх 

тварин чи інших членів сім’ї як емоційні важелі, щоб змусити жертву 

робити те, що вони хочуть. Жертви відчувають приниження самооцінки, 

мають почуття тривоги, депресії та загального почуття безпорадності, для 

подолання часто це потребує професійної допомоги та зайняти певний час. 

Жінки – більшість побитих у відносинах, хоча чоловіки також 

часто стають жертвами як у гетеро сексуальних, так і в одностатевих 

стосунках. Понад 38 мільйонів американських жінок стали жертвами 

домашнього насильства. 

Технологічна революція відкрила для зловмисників нові шляхи 

домінування, залякування та контролю над людьми у їхньому житті за 

допомогою маніпуляцій, кібер-дефектів та емоційного шантажу. 


