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розгорнута щорічна кампанія по боротьбі з насильством щодо жінок. 

Протягом 16 днів по всьому світу проводилися різні заходи, присвячені 

цій темі. Будівлі структур ООН і ряд інших були освітлені помаранчевим 

світлом, який символізує майбутнє без насильства. Гасло нинішньої 

кампанії: «ми нікого не залишимо в біді». У Німеччині ця тема домашнє 

насильство стоїть на першому плані. Постраждалі жінки можуть 

звернутися за допомогою по телефону «гарячої лінії», організованої 

Міністерством у справах жінок, сім'ї та молоді, де їм можуть 

запропонувати допомогу. «Телефон довіри», за яким можна цілодобово 

телефонувати жертвам насильства. Консультації проводяться 17-ма 

мовами. Туди звертаються жінки з різних соціальних верств, різних 

національностей, віку і рівнів освіти. Експерти кажуть, що для 

вирішення проблеми насильства щодо жінок необхідно посилити 

законодавство. Згідно з німецьким законодавством, жертви домашнього 

насильства можуть звернутися в поліцію протягом трьох місяців. Якщо 

співробітники правоохоронних органів були викликані безпосередньо 

на місце злочину, то немає необхідності писати заяву-справа буде 

порушена без запиту потерпілого. Також поліція на місці може 

встановити термін заборони на контакти, порушення якого вже вважається 

злочином. Покарання за рукоприкладство (без важких тілесних 

ушкоджень) може коштувати досить дорого: кілька тисяч штрафу або 

до року в’язниці. 

Науковий керівник О. М. Гончарук  
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БУЛІНГ: НАСИЛЬСТВО В ШКОЛІ 

Насильство відбувається в різних формах і може мати різні наслідки. 

Останнім часом все частіше говорять про таку форму насильства, як 

булінг. Не можна сказати, що це явище з'явилося лише сьогодні. Однак 

цей вид насильства серед дітей зараз дуже поширений.  

«Булінг − це агресивна поведінка, яка відрізняється від інших форм 

конфлікту чи агресії деякими специфічними характеристиками. Під 

поняттям булінг розуміють неодноразові психологічні, словесні або 

фізичні знущання над людиною, яка сприймається як більш слабка і не 

може захистити себе від людини сильнішої у фізичному плані чи групи» 

(Майлз Гуалді та інші, Болонья 2008). 
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Булінг часто плутають з іншими формами конфліктів серед молоді. 

Від інших конфліктних ситуацій його відрізняють наступні особливості: 

− умисел заподіяти шкоду потерпілому, 

− поведінка того, хто знущається, не змінюється через співчуття 

до жертви, 

− безперервні та часті випадки знущань, 

− нерівність сил між тими, хто знущається, та жертвами. 

Булінг відбувається в різних формах. Можна побачити бійку групи 

хуліганів, які нападають на жертву. Синці та травми, такі як порізи на 

обличчі, є чіткими ознаками цих дій. Але існує також психологічне 

насильство, сексуальне насильство та расистські напади. Насильство 

може бути непрямим, воно може бути спрямоване проти членів сім'ї чи 

друзів жертви або шляхом поширення чуток чи ізолювання того, кого 

цькують, тощо.  

Наслідки знущань можуть бути тривалими. Хоча й образи, травми та 

переживання з часом починають загоюватися, пережите залишає сліди. 

Важливу роль відіграє запобігання насильству та знущанням. Для 

цього потрібні заходи на рівні школи, в соціальній системі класу та 

заходи, що стосуються окремих осіб. Фізична та психологічна безпека, 

позитивні стосунки в школі є важливими критеріями шкільного клімату. 

За фізичну безпеку та здоров’я довірених їм учнів відповідають вчителі, 

вони також повинні бути зразком для молодих людей. Превентивні 

заходи (наприклад, шкільна культура, вільна від насильства; використання 

з користю часу перерв; соціальне навчання) пропонують хорошу основу 

для спілкування. Присутність психолога в школі також відіграє важливу 

роль. В ідеалі профілактичні заходи можуть запобігти агресивній та 

насильницькій поведінці. Скорочення кількості проявів такої поведінки 

є можливим і важливим.  

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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НАСИЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Літні люди, які потребують допомоги, часто стають жертвами 

насильства. Вони відчувають насильство не тільки в будинках для людей 

похилого віку, але і вдома. Насильство над людьми похилого віку досі 

залишається актуальною темою в нашому суспільстві. 


