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жертви. Жертви булінгу переживають важкі емоції − почуття 

приниження та сором, страх, розпач і злість. Інколи така ситуація може 

заподіяти людині непоправну шкоду. З’явилось навіть поняття 

«буліцид» – загибель жертви внаслідок булінгу. 

Науковий керівник В. В. Кочина 
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БУДЬ-ЯКЕ НАСИЛЬСТВО − Є ОТРУТА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА 

Насильство в суспільстві є невід'ємною частиною повсякденного 

життя. Ніхто ніколи не замислювався про те, які ознаки суспільного 

насильства? Чому для нас стало це на стільки звичним, що ми не 

звертаємо уваги на настільки глобальну проблему? Будь-яка людина 

має розуміти, що насильство не може змінити світ, а якщо і змінює, то 

тільки тимчасово. А знаєте де бере свій початок суспільне насильство? 

Його день у день пропагують по телебаченню. Насильство − це політика, 

це історія, це влада, це економіка, це інституційні методи організації 

суспільства. Саме тому ми несвідомо піддаємося йому, тим самим, 

застосовуючи насильство у відношенні один до одного. 

Ми спостерігаємо за тим, як влада намагається боротися з 

насильством. Хто-небудь надавав значення тому, якими методами вона 

намагається побороти насильство і до чого це призведе в майбутньому? 

Влада робить спроби зменшити насильство застосуванням того ж 

самого насильства! Чи це той шлях, яким варто вирішити дану 

проблему? Великий борець за громадянські права Мартін Лютер Кінг 

говорив: «... Насильство примножує насильство ...». Виходячи з цього 

висловлювання, деякі почнуть засуджувати владу за такий метод 

вирішення проблеми. Але не варто все сприймати як належне, будь-

який метод має як позитивний, так і негативний вплив на суспільство. 

Я вважаю, що є умови, при яких насильство і необхідно і корисно, і є 

умови, при яких насильство не може дати ніяких результатів. Виходячи 

з вищевикладеного, можна сміливо сказати про те, що метод насильства 

це один з альтернативних і дієвих способів вирішити проблему 

насильства в суспільстві. Питання лише в тому, за яких умов 

застосовувати даний метод. 

Провівши соціальне опитування, на питання «що для вас ідеальне 

суспільство?», багато відповідали: «... в нашому ідеалі немає місця 

насильству». З цього експерименту виникло багато питань. Якщо ми 
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пропагуємо відсутність насильства в ідеальному суспільстві, тоді чому 

ж ми не помічаємо наявність насильства в реальному соціумі. 

Чому ми просто закриваємо очі і дозволяємо насильству увійти в 

наше повсякденне життя? Задумайтесь над цим. Це не просто проблема, 

це проблема світового масштабу, в рішенні якої повинен взяти участь 

кожен. Думаю кожен з вас зробить правильні висновки і ми, починаючи 

з самих себе, вирішимо цю проблему. 

Науковий керівник А. В. Білоусов  
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЯК ПРОЯВ НАСИЛЛЯ  

НАД ЛЮДИНОЮ В США 

Переслідування (сталкінг) визначається як будь-який небажаний 

контакт поміж двох людей, який прямо чи опосередковано вказує на 

загрозу переслідуваній особі, або викликає у неї відчуття страху.  

У США переслідування є злочином за федеральними законами, 

законами всіх 50 штатів та округу Колумбія. Будь-яка особа, яка 

свідомо, зловмисно і неодноразово вистежує іншу людину, настирливо 

її турбує і змушує хвилюватися за свою безпеку чи безпеку своєї 

родини, може бути звинувачена у переслідуванні незалежно від 

попередніх стосунків з потерпілим. Тому, наприклад, якщо Рональд 

щотижня проводить кілька годин, залякуючи Вікторію, свою колишню 

дівчину, супроводжуючи її з роботи  додому, надсилаючи їй загрозливі 

електронні листи та телефонуючи їй посеред ночі, він, швидше за все, 

може бути звинувачений у переслідуванні, адже це не поодинокий 

випадок, а системне цькування. 

Переслідування може торкнутися будь-кого, незважаючи на стать, 

расову приналежність, сексуальну орієнтацію, соціально-економічний 

статус чи територію проживання. Відповідно до результатів опитування, 

яке було проведено у США у 2018 році, одна з кожних дванадцяти жінок 

та один з кожних сорока трьох чоловіків зазнали переслідування 

протягом свого життя. Багатьом людям відомі їх переслідувачі. 

Приблизно 87 % переслідувачів − чоловіки. Менше ніж 2 % випадків 

переслідування призводять до вбивств. 

Зафіксовані випадки переслідувань порушують важливі питання 

щодо попередження переслідувань та їх наслідків, пов'язаних з 

насильством і значним психологічними розладами. Оскільки існує 


