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ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ ПРОТИ ЖІНОК 

Нажаль, однією з головних проблем 21 сторіччя є насильство. 

Насилля настільки увійшло в наше життя, що стало чимось буденним та 

банальним. Його можна зустріти в різних формах будь то фізичне, 

сексуальне, психічне. Насилля не оминуло навіть тих сфер людського 

життя де б здавалося йому абсолютно не повинно бути місце а саме − 

школа, робота, і як не прикро родина. 

Згідно з даними Інституту соціологічних досліджень НАН України 

68 % жінок в Україні систематично потерпають від насильста в сім`ї. 

Питання протидії домашньому насильству є гострим для всього світу, 

так в США існує низка актів спрямованих на захист жінок віддомашнього 

насильства «Violence Agains Women Act» of 1994, 2000, 2005 

Щоб  допомогти  привернути увагу до цього глобального виклику, 

Сполучені Штати 25 листопада відзначають Міжнародний день 

боротьби з насильством проти жінок, що супроводжуються 16 днями 

активізму проти насильства за ознакою статі. 

В США боротьбою з проблемою домашнього насильства 

займається Національна коаліція проти домашнього насильства США, 

яка приймає заходи реагування навіть без заяви жертви. Адже зачасту 

жертва не зізнається про ці протиправні дії стосовно неї соромлячись 

публічного осуду, чі посилення знущань. Жінка повинна знати  що вона 

не лишиться одна зі своєю проблемою, що є люди які їй захистять. Адже 

мало притягнути злодія до відповідальності, жертви домашнього 

насилля повинні мати можливість проходити довгий реабілітаційний 

період, та працю з психологами. 

Україна, як демократична країна приймає активну участь у протидії 

насильсту в цілому. Так щорічно в Україні проходить Міжнародна 

кампанія «16 днів проти насильства» що з 1991 року підтримується 

всесвітньою спільнотою. А розпочинається акція саме 25 листопада, 

оскільки офіційно 25 листопада є Міжнародним днем боротьби з 

насильством що до жінок, офіційно цей день було проголошено 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але з 1981 року цей день був 

днем пам`яті про загибель трьох сестер Мірабель що були жорстоко 

вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільйо. 

Питання насильства є гострим для всього світу і наша країна не є 

виключенням. Україні є що перейняти від всесвітньої спільноти у 

вирішенні цього питання, але найголовніше що ми стали на шлях 
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боротьби проти насилля. І я впевнений що лише коли кожен з нас внесе 

свою частинку в цю справу ми зможемо разом вирішити цю проблему. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ШКОЛАХ 

Тема насильства у сучасному світі має багато різноманітних 

аспектів. Один з них – це проблема шкільного насильства, яка притягує 

все більшу увагу суспільства. Згідно до ЮНІСЕФ приблизно третина 

всіх, хто навчається в різноманітних навчальних закладах по всьому 

світу, на певному етапі зазнає булінгу в школі. 

В дослідженні, спрямованому на визначення природи та частоти 

булінгу в початкових школах Дубліна783 дітей (285 хлопчиків та  

498 дівчат) віком від 7 до 13 років у чотирьох національних школах 

Дубліна були опитані щодо їх досвіду знущань та знущання над іншими. 

Найпоширенішими видами знущань, про які повідомлялося, були: 

дражніння, удари руками чи ногами та відторгнення. Загалом 10,5 % дітей 

повідомили, що вони були причетні до серйозних знущань як хуліган чи 

жертва. Ці показники, в основному, характерні для більшості 

європейських підлітків. 

Тож як запобігти знущанню? Простого рішення цієї проблеми не 

існує, але вона, вочевидь, потребує об’єднаних зусиль батьків, шкіл, 

законодавців та інших зацікавлених сторін. Батькам слід бути відвертими 

зі своїми дітьми та чесно обговорювати з ними їх проблеми. Спеціальні 

заняття, інтереси та захоплення можуть допомогти отримати впевненість 

та захистити їх від знущань. Кожна школа повинна мати свою політику 

попередження булінгу та активно втілювати її в повсякденне життя, 

створюючи таким чином позитивний шкільний клімат. Законодавці мають 

забезпечити надійну правову основу для приборкання насильства в школі. 

Правоохоронні органи також можуть зробити суттєвий вклад у вирішення 

цієї проблеми. Дослідники в цій області підкреслюють, що опора тільки на 

каральні заходи, такі як відсторонення від занять, виключення із закладу 

або арешти неповнолітніх були неефективними у виправленні ситуації. 

Замість цього, поліція та інші правоохоронці слід сконцентруватися на 

розробці програм та заходів з попередження булінгу. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова  


