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внесок у забезпечення громадської безпеки, попередження злочинності 

та боротьбу зі злочинністю. 

Науковий керівник В. І. Филипська  
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ У ЗАКЛАДАХ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД КАНАДИ 

На сьогоднішній день проблема булінгу набуває все більшого 

розголосу, оскільки люди зрозуміли, наскільки трагічними можуть бути 

наслідки. Булінг детермінується як навмисна, повторювана агресивна 

поведінка однієї дитини для утримання влади над іншою. 

Булінг – це боротьба за владу, яку важко вирішити без втручання 

дорослої людини. В основному для припинення такого виду знущання 

потрібні лише кілька хвилин втручання, особливо якщо дорослі 

діють негайно та неухильно. Будучи однією з країн, які борються із 

булінгом, Канаді вдалося розробити корисну схему протидії цьому явищу. 

Ключовими положеннями вищезазначеної схеми є наступні: втручаються 

на трьох рівнях (вся шкільна спільнота, учнів, які тільки починають 

знущатися або над якими знущаються, та учнів із серйозними поведінковими 

розладами, спричиненими булінгом); залучили батьків та місцевої 

громади до ініціативи. 

Слід сказати, що залучення широкої громадськості може 

підвищити ефективність заходів попередження та протидії булінгу. 

Крім того, залучення учнів до розробки та реалізації програми може 

значно підвищити їхнє почуття відповідальності до ініціативи. 

За результатами канадських досліджень саме відповідність 

матеріалів віковим особливостям дітей відіграє ключову роль у 

досягненнях мети ініціативи. 

Важливим методом попередження та протидії булінгу вважається 

залучення гендерного підходу. Це визначається тим фактом, що прояви 

булінгу та реакції на нього можуть значно відрізнятися у хлопчиків та дівчаток. 

Тому саме гендерним відмінностям у методах протидії й попередження 

булінгу присвячена значна кількість програм, листівок та книг. 

Кожна дитина має право відчувати себе у безпеці вдома, у школі та 

у суспільстві відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Для 

припинення небезпечної поведінки булінгу дорослим потрібно 
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підтримувати дітей, які звертаються за допомогою, негайно вживати 

запобіжних заходів, щоб не допустити такої ганебної поведінки у 

майбутньому. 

Науковий керівник З. А. Мохоньок  
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ДОСВІД АВСТРІЇ 

На сьогоднішній день відбувається удосконалення практики та 

політики  протидії насильству як в економічно розвинених країнах 

світу, так і в тих що розвиваються. Країни приймають відповідні 

закони, впроваджують державні програми, вживають спеціальних 

заходів, спрямованих на протидію тим формам насильства, які 

донедавна вважалися звичайною справою сім’ї чи окремої людини. У 

наведеній статті пропонуємо розглянути досвід Австрії щодо 

подолання такого роду проблеми.  

У листопаді 1996 року Австрійська національна асамблея прийняла 

Акт про захист від насильства в сім’ї. Закон надає право потерпілому на 

захист від кривдника у його/її життєвому середовищі і в соціальному 

оточенні, надаючи поліції повноваження виселяти правопорушників і 

накладати заборонні ордери. В Австрії були засновані «центри втручання», 

які забезпечують безкоштовними консультаціями, надають допомогу та 

підтримку потерпілим від насильства у сім’ї.  

Якщо правопорушник погрожує або завдає шкоди особі, яка 

проживає в тому ж приміщенні, поліція має право виселити 

правопорушника зі спільного житла та заборонити йому туди 

повертатися, не зважаючи на те, що він може бути власником квартири 

чи будинку. Правопорушник повинен відати ключі від приміщення 

поліцейському, якщо він хоче забрати свої речі, то треба попереджувати 

постраждалу особу про свій прихід. Протягом цього часу суд повинен 

прийняти рішення, може накласти тимчасову судову заборону, яка 

чинна упродовж 3 місяців. Бувають випадки, коли потерпіла особа 

подала на розлучення, то заборона може бути продовжена до 

розлучення.  Попри те що кривднику заборонили  заходити до свого 

помешкання, йому можуть не дозволити з’являтися біля будинку та в 

інших визначених місцях, де він може зустрітися з постраждалою 


