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озброєного насильства зростає навіть у країнах, де обіг цивільної зброї 

обмежений або навіть заборонений законодавством. Наприклад, масове 

вбивство в Керченському політехнічному коледжі (АР Крим), яке 

сталося 17 жовтня 2018 року, є найбільшою масовою розправою на 

пострадянському просторі (після терористичного акту в Беслані, 2004 р.). 

Ще один сумний приклад – нещодавня масова стрілянина в Ханау, 

Німеччина, коли право-радикальний бойовик убив понад 10 невинних 

осіб. На відміну від громадян США, ці люди не могли захистити себе. 

Впевнено можна сказати, що легалізація зброї в нашій країні 

допоможе суспільству та кожному його члену захистити себе від 

насильства. Розвиток громадянського суспільства, зростання його 

активності та підвищення рівня культури володіння зброєю в Україні 

сприятимуть прийняттю закону про зброю у найближчому майбутньому 

та зменшенню насильства. Суспільство, члени якого мають легальну 

зброю і здатні захистити себе і, перш за все, нести відповідальність за 

його використання, – це справді розвинене громадянське суспільство, яким 

ми бачимо українське суспільство в майбутньому. В відповідальному 

суспільстві не буде місця насильству, оскільки воно зможе захистити 

себе і свою державу. 

Науковий керівник О. М. Гончарук  
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ОБРАЗЛИВІ СТОСУНКИ ТА ЧОМУ МИ ПОВИННІ УНИКАТИ 

ТАКІ ОБРАЗИ, ЯК ЗНУЩАННЯ 

Зловживання стосунками є поширеною проблемою в сучасному 

світі. Мати жорстокого хлопця чи подругу – це дуже небезпечно для 

Вашого власного психічного чи фізичного здоров’я. Ось чому Ви 

повинні триматися подалі від цього, наскільки Ви, можливо, тримаєтесь 

подалі від будь-якого типу зловживань взагалі. Не завжди очевидно, що 

Ви перебуваєте в образливих стосунках. Вивчіть деякі ключові ознаки, 

на які слід звернути увагу. Тим, хто став жертвою насилля, прийнято 

вважати, що у цьому є їх власна вина і що вони «заслуговують» на 

зловживання. Важливо знати, що Ви ніколи особисто не винуваті у 

тому, як жорстоко ставиться до Вас людина. 

Це може допомогти, якщо: 
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 Ваш партнер намагається контролювати Вашу поведінку; Ваш 
партнер погрожує причинити шкоду Вам, Вашим домашнім улюбленцям 
або людям, яких Ви кохаєте; Ви боїтеся свого партнера.   

Основні ознаки образливих стосунків: 
Образні стосунки не обмежуються лише фізичним насильством. Це 

може включати сексуальне, емоційне та фізичне насильство а також 
може включати контроль над Вашими фінансами. Ось кілька ознак, на 
які слід звернути увагу. 

Привласнення 
Вони постійно перевіряють Вас, щоб побачити де Ви, що робите та 

з ким знаходитесь, намагаються контролювати куди Ви йдете та з ким 
бачитесь та гніваються, якщо Ви не робите те, що вони говорять. 

Ревнощі 
Вони звинувачують Вас у невірності чи у флірті, ізолюють Вас від 

родини та друзів, часто поводячись з ними грубо.  

Приниження 
Вони пригнічують Вас, публічно чи приватно, нападаючи на Ваш 

інтелект, зовнішність, психічне   здоров'я чи можливості. вони постійно 
Вас несприятливо порівнюють з іншими. Вони звинувачують Вас у всіх 
проблемах у Ваших стосунках та у спалахах жорстокості.  

Погрози 
Вони кричать або ображаються, і навмисно ламають речі, які Ви 

цінуєте. Вони погрожують застосувати насильство щодо Вас, вашої 
родини, друзів або домашньої тварини. 

Фізичне та сексуальне насилля 
Вони штовхають, б'ють або хапають Вас, або змушують займатися 

сексом або робити речі, які Ви не хочете робити. Вони завдають шкоди 
Вам, Вашим домашнім тваринам або членам сім'ї. 

Пам’ятайте, що Ваш жорстокий партнер може поводитися люблячим 
по відношенню до Вас в інший час і може по-справжньому шкодувати 
за жахливу поведінку. Однак існує велика ймовірність, що їх 
насильницька поведінка продовжиться. Зловмисники можуть бути 
неймовірно чарівними людьми, особливо якщо вони намагаються 
змусити Вас чи інших людей бачити їх у гарному світлі. 

Після насильницького епізоду, як Ви, так і Ваш кривдник, звичайно 
намагаються применшити те, що сталося з виправданнями, вибаченнями 
або обіцянками змінитись. Все може трохи заспокоїтися, але це часто 
лише питання часу, перш ніж це повториться. Дуже важко викорінити 
фізичне насильство у стосунках та будь-яку образливу поведінку без 
професійної допомоги. 

Якщо Ви зазнаєте жорстокого поводження, все може виглядати 
справді заплутаним, особливо якщо це Ваші перші стосунки. Ви можете 
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бути не впевнені, що очікувати далі. Зловмисники часто намагаються 
вплинути на Ваше відчуття реального, змусити Вас розгубитися чи 
навіть з’їхати з розуму. (Це відомо як «гасіння світла».) 

Можливо, Ви почнете думати, що у жорстокій поведінці партнера 
є Ваша провина. Зловмисник може виправдовувати свою поведінку, 
сказавши щось на кшталт: «Це не сталося б, якби ти не ...» Правда 
полягає в тому, що незалежно від того, що Ви робите, зловмисна поведінка 
іншої людини не є особисто Вашою провиною. 

На закінчення всього вище сказаного слід зазначити, що якщо щось 
згадане вище нагадує Вас, Ви повинні знати, що не слід боятися залишати 
людину, яка зловживає Вами. Ви можете відчувати себе небезпечно або 
боятися того, що людина може зробити Вам або самому собі. Ви також 
можете відчути, що не здатні зробити це самостійно. Важливо пам’ятати, 
що є люди, які можуть допомогти Вам на кожному кроці. 

Науковий керівник Н. В. Краснова  
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ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО? 

Домашнє насильство – це умисне залякування, фізичне насильство, 
сексуальне насильство та / або інша жорстока поведінка як частина 
систематичної структури влади та контролю, що здійснює один інтимний 
партнер проти іншого. Це включає фізичне насильство, сексуальне 
насильство, психологічне насильство та емоційне насильство. Частота та 
тяжкість домашнього насильства можуть різко відрізнятися; однак, 
постійним компонентом домашнього насильства є послідовні зусилля 
одного партнера щодо підтримки влади та контролю над іншим.  

Домашнє насильство – це епідемія, яка зачіпає людей у кожній 
громаді незалежно від віку, економічного стану, сексуальної орієнтації, 
статі, раси, віросповідання чи національності. Він часто супроводжується 
емоційно-образливою та контролюючою поведінкою, яка є лише 
часткою систематичної структури домінування та контролю. Домашнє 
насильство може призвести до фізичних травм, психологічних травм, а 
у важких випадках − навіть до смерті. Руйнівні фізичні, емоційні та 
психологічні наслідки домашнього насильства можуть перетинати 
покоління та тривати все життя. 

Домашнє насильство не завжди закінчується, коли жертва втече від 
кривдника, намагається розірвати стосунки та / або звертається за 


