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Зловживання речовинами 

Діти, які вживають наркотики, часто не можуть задовольнити свої 

потреби жити як вони звикли; вони вимушені шукати інші джерела 

задовільнення своїх потреб. Інші, залежні від речовини, можуть вчиняти 

злочин для задовільнення своєї звички. 

Відсутність морального керівництва  

Для дитини дуже важливо мати зв’язок з дорослим, який 

впливатиме на її вчинки та покаже різницю між тим, що правильно, а 

що ні. Якщо ваша дитина вчинила злочин, її життя не закінчилося. Ви, 

як вихователь, маєте шанс перевернути її життя і показати шлях до змін. 

Науковий керівник І. В. Марченко  
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ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ  

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Проблема насильства у сім’ї актуальна для Великої Британії. 

Сьогодні система заходів, які складають британську державну політику з 

протидії сімейному насильству передбачає: забезпечення жертвам 

сексуального насильства доступу до спеціалізованої допомоги та надання 

фінансування за цим напрямом у 87 незалежних консультативних 

центрах сексуального насильства у великих містах; експериментальне 

поширення захисту від насильства з боку клієнтів на працівників секс-

бізнесу; введення законодавчих обмежень та покарання за примусовий 

шлюб; фінансування прикладних досліджень щодо причин і передумов 

сімейного насильства та діяльності щодо протидії, недопущення 

спілкування сімейного агресора з жертвою під час проведення 

спеціальних дій; впровадження кампанії проти поганого ставлення та 

зґвалтування підлітків; надання додаткових повноважень поліції та 

прокуратурі щодо протидії насильству в сім’ї.  

Ключовим органом протидії насилля є  поліція, в діяльність якої 

внесено відповідні корективи. Зміст удосконалення діяльності поліції у 

випадках насильства у сім’ї полягає у фокусуванні уваги на цих ситуаціях 

і покращення роботи з учасниками сімейного конфлікту. Першим етапом 

є роз’яснення протиправності і карності насильства у сім’ї. Працівники 

поліції відвідували сім’ї на території обслуговування, проводили 

роз’яснення законодавства та розповсюджували інформаційні матеріали. 

Наступним заходом було реагування на випадки сімейного насильства. 
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Швидке реагування і реальні санкції до правопорушників сприяли 

розумінню карності агресорів та стану захищеності потерпілих. Серед 

санкцій до сімейних агресорів британською поліцією практикуються 

арешти та визначення короткострокового або тривалого терміну 

проживання агресора поза сімейним домоволодінням. У кожному 

випадку було запроваджено облік проблемних сімей та розпочато 

періодичні візити до них працівників поліції. Справу про насильство у 

сім’ї розглядає суд магістрату (місцевий суд). Серед можливих рішень у 

справі: проходження програми реабілітації, штраф або утримання під 

вартою. До числа спеціальних обмежень відноситься рішення щодо 

заборони контактів агресора з жертвою, не допуску його до сімейного 

помешкання протягом 28 діб. Внаслідок усестороннього аналізу 

проблеми насильства у сім’ї, британське суспільство визнає насильство у 

сім’ї важливою проблемою, що заслуговує уваги не лише з боку 

державних органів, але і недержавних інституцій.  

Науковий керівник В. І. Филипська 
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БУЛІНГ У ШКОЛАХ 

Булінг – це знущання з особи, яке проявляється у фізичному, 
психологічному, економічному чи сексуальному насильстві. Цькування 
найбільш розповсюджені серед однолітків, але до булінгу можуть бути 
причетні вчителі, адміністрація школи. Особи, які можуть страждати через 
цькування найчастіше відрізняються від більшості своїх однолітків 
(матеріальне положення, фізичні дані, поведінка). До таких осіб агресори 
зазвичай застосовують психологічне чи фізичне насильство, яке може 
проявлятися по-різному, а саме: висміювання зовнішності, залякування, 
шантаж, бійки, псування речей, розповсюдження пліток тощо. Під час 
цькування виділяють три основні групи: 1 – це агресор який починає 
переслідування, 2 – жертва, яка зазнає переслідування агресора,  
3 спостерігачі, які дивляться над знущанням . 

В Україні за булінг визначна адміністративна відповідальність. А 
за кордоном в такій країні як США влада запустила платформу, 
спрямовану на боротьбу з булінгом, діють антибулінгові закони у всіх 
штатах, ввели кримінальну відповідальність. Випадок у школі 
Колумбайн, штат Колорадо, коли цькування над Діланом Кліболдом та 
Еріком Гаррісом привели до трагічних наслідків, а саме 20 квітня 1999 


