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Сім’ї, які мають проблему насильства, потребують комплексної 

допомоги від організацій і служб, діяльність яких спрямована на 

попередження домашнього насильства. Ця допомога має бути 

орієнтована на захист осіб, які переживають насильство, на надання їм 

соціальної, психологічної та юридичної допомоги, проведення 

реабілітаційної роботи з членами сім’ї. 

Науковий керівник О. М. Гончарук 
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БОРОТЬБА З БУЛІНГОМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Насильство – це використання сили з наміром заподіяти комусь 
шкоду. Булінг – це форма насильства, яка поширена в школах у всьому 
світі. Знущання – це форма насильства, при якій дитина загрожує, 
переслідує, цькує або бентежить іншу дитину. Це може відбуватися 
особисто в школі або через Інтернет. Школа повинна бути безпечним 
місцем для дітей, де ні батькам, ні дітям не слід турбуватися про 
насильство чи емоційну шкоду. На жаль, в школах існує насильство, і 
це може викликати страх і дітей, і батьків. 

Захист дітей починається зі спілкування або пошуку різних форм  
спілкування з ними. Це дозволить природно розмовляти з батьками чи 
вчителями, якщо вони переживають за їх безпеку. Розмова про 
знущання повинна бути чесною. Допомога їм необхідна, щоб зрозуміти, 
що це означає, що може статися в результаті знущань. 

Школа – це місце, де можна змінити ставлення до насильства і де  
слід навчитися ненасильницькій поведінці. І навчальне середовище, і 
зміст освіти можуть прищепити розуміння прав людини, гендерної 
рівності, цінностей поваги та солідарності та навичок мирного 
спілкування, переговорів та вирішення проблем.  

Республіка Корея, Філіппіни, Чилі, Мексика змінили свій закон і 
прийняли нові акти для захисту дітей від проявів булінгу у школах. У 
багатьох інших країнах не існує конкретного законодавства, але шкільні 
знущання підпадають під дію відповідних законів, які мають більш 
широку сферу застосування, такі як антидискримінація, права людини 
та закони рівності. 

У Великій Британії знущання охоплені Законом про освіту та 
інспекцію 2006 р., Незалежними типовими правилами шкіл 2010 року, 
Законом про рівність 2010 року тощо. 
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У США такі закони, як Закон про вдосконалення американських 
шкіл та Закон про безпечні та наркотичні школи та громади, надають 
гарантію боротьби з цим явищем. Щоб запобігти знущанням у школі та 
захистити дітей окремі держави прийняли закони та державні кодекси 
про освіту. У законодавстві країн Європейського Союзу особлива увага 
приділяється кібер-жорстокому поводженню або кібер-розправі у 
Філіппінах, США, Австралії.  

Науковий керівник Л. І. Русанова  
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«НЕ МОВЧИ». ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ 

Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є 

надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням, 

вирішення якого носить міждисциплінарний характер. У діяльність щодо 

припинення насильства повинні залучатися працівники правоохоронної 

системи, органів опіки та піклування, представники соціальної та 

педагогічної спільнот, співробітники медичної і психологічної служб. 

Проблема ускладнюється ще й тим, що значна частина постраждалих 

від насильства – вихідці з неблагополучних верств або «діти вулиці», в 

долях яких мало хто зацікавлений. Іноді діти оплачують власним 

стражданням і навіть життям батьківську потребу в самоствердженні, 

прагненні дорослих влаштувати особисте життя, стають заручниками 

п'яних батьків і постійно роздратованих матерів. 

Розв'язати проблему насильства щодо неповнолітніх можна тільки 

у разі спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які так чи 

інакше причетні до виховання дітей. Метою роботи щодо нівелювання 

наслідків насильства є не заміна або усунення батьків, які не в змозі 

нести відповідальність за виховання своїх дітей, а допомога сім'ї у 

відновленні або формуванні здатності до названої діяльності. 

Не оминула ця проблема і Україну. Наша країна, як і більшість країн 

світу, переживає негативні соціальні процеси, які супроводжуються 

значними кризовими змінами у суспільстві. Одним із таких явищ є 

насильство. 

Насильство над дітьми – проблема, яка завжди існувала і скоріш за все, 

ще дуже довго буде існувати у сучасному суспільстві. Сучасність 

демонструє такі його приклади, як смерть дітей від голоду, загибель їх під 

час бомбардувань і обстрілу, міжнародних конфліктів, вбивство в таборах 


