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року у середині школи вони вчинили масові вбивства із застосуванням 
зброї, вбили 13 та поранили 21 особу, після чого вчинили самогубство. 
Причинами цього стали знущання над юнаками зі сторони популярних 
та сильних учнів. 

Підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що  
булінг у шкільному середовищі може виникати тоді, коли відбувається 
боротьба між учнями  за вищий статус, задоволення соціальних потреб 
та як інструмент маніпулювання та контролю за учнем свого 
мікросоціуму.  

Цькуванняу шкільному середовищі це небезпечне суспільне явище, 
яке залишає негативний відбиток на всіх його учасниках.  

Науковий керівник О. О. Орлова 
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БІЛЬШЕ НІЯКИХ ШАНСІВ ДЛЯ «БУЛЕРІВ» 

Під гаслом «Більше ніяких шансів для хуліганів» поліція по всій 

країні просуває «Програму боротьби з булінгом» щодо запобігання 

насильству, яка була успішно перевірена в школах. 

Так званий «булінг» означає цілеспрямоване, систематичне та 

повторне цькування фізично та психологічно більш сильними учнями 

по відношенню до слабших учнів: при цьому груповому феномені 

кривдники, «булери», ізолюють та знущаються з одного чи кількох 

безпорадних учнів з класу. Від словесних нападів і принижень, 

жартування до повторних фізичних знущань, такими тортурами 

користуються. «булери».  

Програма профілактики булінгу була розроблена у Бергені, Норвегії, під 

керівництвом професора Дена Олвеуса для боротьби з проявами агресії та 

насилля. Приводом стало самогубство трьох норвезьких хлопчиків після 

постійних і грубих знущань (булінгу) з боку однолітків. 

Визнана у всьому світі програма Олвеуса орієнтована насамперед 

на шкільний та класний клімат і базується на таких принципах: 

− сердечність, інтерес та відповідальність дорослих; 

− чіткі межі неприйнятної поведінки учнів; 

− послідовна, але не ворожа реакція на порушення правил; 

− певний рівень спостереження та контролю; 

− дорослі, які мають авторитет. 

Окремі заходи програми стосуються: 
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− рівня школи (наприклад, покращений нагляд за учнями на 

перервах, підготовка вчителів, обговорення правил поведінки та заходів 

між вчителями та батьками) 

− рівня класу (наприклад, проти агресивної поведінки, регулювання 

спору, рольові ігри для вирішення соціальних проблем, кооперативних 

форм навчання) та 

− рівня кожного учня (наприклад, серйозні дискусії з агресивними 

учнями та їх батьками, цілеспрямована підтримка жертв, психологічні 

заходи у школі). 

Цей підхід охоплює всіх, хто втягується в жорстокий конфлікт між 

вчительсько-шкільним персоналом і батьками,  кривдниками та 

жертвами і однокласниками.  Дуже важливо втрутитися якомога раніше, 

щоби стримати насильство.  Оскільки стратегія боротьби з булінгом 

була випробувана у багатьох школах, з цією програмою пов’язані 

успіхи і в Німеччині. 

Науковий керівник І. М. Антонян  
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ДІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Домашнє насильство, є актуальною проблемою. У всьому світі, 

кожен день, через нього потерпають тисячі людей і Канада не виняток. 

Виконавчі органи активно борються з проявами такого насилля. За 

даними статистики Канади, в період з 2003 по 2013 рікбулоскоєно 960 

домашніх вбивств – жертвами були поточний або колишній член 

подружжя, партнер з правових відносин або з людьми у романтичних 

стосунках. З них 747 жертв – жінки, а найбільшою демографічною 

групою були жінки двадцяти років. Але цих даних, наданих коронними 

бюро або поліцейськими повідомленнями, недостатньо для дослідників 

насильства в сім'ї та адвокатів, які хочуть запобігти подібним злочинам у 

майбутньому. Для поглибленого розуміння вони покладаються на комітети 

з розгляду смерті від домашнього насильства (DVDRC), систему, яка 

набирає пари по всій країні, але все ще нерівна і непослідовна в процес і 

збирання доказів. DVDRC – це багато дисциплінарна група – деяка 

комбінація правоохоронних органів, корінних радників, громадських 

працівників, науковців та планувальників політики – скликана урядом 

провінції для розслідування вбивства інтимних партнерів або членів 

сім’ї. Поки DVDRC працює у шести провінціях: Онтаріо, Альберта, 


