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Після ознайомлення з методами боротьби з насильством в Америці, 

можна стверджувати, що вони є дуже ефективними, як ми знаємо, США 

є демократичною країною, так само, як Україна, і рішення таких питань 

має бути в демократичній країні майже на першому місці. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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РОЛЬ ПОЛІЦІЇ У ВИПАДКАХ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Роль поліції у випадках домашнього насильства та жорстокого 

поводження є вирішальною, хоча дослідженнях критикуються дії 

поліцейських, що першими прибувають на місце. Потерпілі не завжди 

можуть побачити ті дії, які вони потребують від поліції, і досі  ще є 

прогалини в тому, чи доб’ються деякі жертви «правосуддя» чи ні. 

Незважаючи на критику, поліція залишається однією з ключових служб 

передової лінії, яку жертви можуть використовувати для запобігання та 

припинення випадків жорстокого поводження та насильства. На 

сьогодні зміна законодавства нарешті була введена. Вперше було 

визнано, що домашнє насильство не серія інцидентів, а модель 

контролювання поведінки. Яка ж роль може припасти на поліцію в 

частині нового законодавчого забезпечення примусового контролю, 

залишається під сумнівом. Жінки звертаються до поліції після 

фізичного нападу чи зґвалтування, або після того, як партнер вигнав їх 

з дому, або для отримання допомоги від домагань та погроз від 

колишніх чоловіків після від'їзду, або для захисту своїх дітей. Поліція 

заохочує жінок вести таємний щоденник жорстокої поведінки своїх 

партнерів, щоб використовувати їх як докази. Хоча деякі жінки 

вважають поліцію корисною, інші вважають, що поліцейські не 

розуміють і не сприймають їх серйозно. Жінки відчайдушно бажають 

негайного реагування і їм важко впоратись із затримками в процесі 

отримання судового доручення або оцінки їх тілесних ушкоджень. 

Багато жінок занадто бояться викликати поліцію. Поліція пропонує таку 

практичну підтримку, як встановлення системи швидкого реагування, 

надання мобільних телефонів, встановлення системи оповіщення 

нападу, замків безпеки на дверях, а також допомоги жінкам отримати 

такий захист як заборону на наближення, та нанесення позначки на 

будинок, щоб поліцейський зміг потрапити туди якомога швидше, коли 

його викликають. У деяких випадках жінки отримують допомогу від 
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працівників поліції з питань домашнього насильства. Більшість жінок, 

які звертались до поліції, вважають, що поліцейські розуміють 

жорстоке поводження та насильство в сім’ї погано, обмежуючись 

наголосом на фізичне насильство та потребу в «твердих доказах», що, 

як правило, важко встановити. Переживаючи переслідування та 

цькування після припинення стосунків з поганим партнером та 

зробивши емоційну заяву в поліцію, можна отримати відповідь, що це є 

щось «незначне». Багато жінок живуть в страху перед партнером, який 

серйозно погрожував заподіяти шкоду їм та дітям, заохочений попередніми 

нападами, які не залишили видимих доказів, або тими, що жінки надто 

боялися повідомити. Жінки засмучені і розлючені тим, що поліція не 

сприймає погрози серйозно. Вони вважають, що поліція не визнає 

небезпеки, в якій вони перебувають, якщо тільки вони не знаходяться в 

стані «скоро бути вбитими». 

Науковий керівник О. В. Олішевський  
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ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Формування свідомості починається ще з самого дитинства, 

пізнання світу, їх правил, устроїв. Одним із важливих періодів у житті 

дитини є шкільний період. Інтенсивно розвивається свідомість, дитина 

починає розуміти, що вона індивідуальна у неї є свої особливості.  

В навчальній діяльності у школяра формується уявлення про себе, 

самооцінку, формуються навички самоконтролю та вольові якості 

характеру. Дитина піддається соціальному впливу: як із сторони 

навчального процесу так із сторони своїх однолітків. І тому в наш час 

набуває актуальності тема булінгу. Поняття нове і більшість людей не 

усвідомлює, що це взагалі. 

В законодавстві встановлено, що булінг це діяння учасників 

освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві у тому числі із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, внаслідок чого могла бути заподіяна 

шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого.  

Досвід Великої Британії у попередженні та подоланні явища 

булінгу в учнівському середовищі. Зокрема, 2006 року Міністерство 

освіти Великої Британії розробило рекомендації та стратегії, спрямовані 

на запобігання й викорінення булінгу в середніх школах. Було 


