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певних  практик, беручи до уваги будь-яку попередню насильницьку 

практику, яку мігранти могли зазнати. Кампанії з підвищення обізнаності 

повинні підкреслювати незаконність насильницьких дій та надавати 

можливість людям звертатися за допомогою для їх запобігання. 

У Ванкувері (Канада), що обслуговує громади меншин та 

іммігрантів, співпрацювали з різними групами для створення та 

розповсюдження DVD-диска, спрямованого на допомогу жінкам, дітям 

та літнім людям зрозуміти та уникнути жорстокого поводження в 

будинку.  Мультикультурне товариство служб підтримки сім’ї, на DVD 

зображує серію культурних специфічних сценаріїв, пов’язаних із 

насильством у домі, включаючи жорстоке поводження з дітьми, 

домашнє насильство та насильство над старшими. 

Також у Канаді Мусульманський ресурсний центр соціальної 

підтримки та інтеграції підготував навчальний посібник під назвою 

"Проблеми насильства в сім'ї в мусульманських громадах Канади: 

Навчальний посібник для мусульманських громад включає кращі 

практики взаємодії з громадою. 

У Південній Африці, щоб сприяти проінформованості, заохочувати 

діалог та закликати мігрантів та біженців шукати допомоги, спільнота ЗМІ 

з питань розвитку працювала з 20 біженцями, мігрантами та 

південноафриканцями, щоб розробити три міні-драми та відповідні 

посібники для дискусій. Драма «Зміни історію: мігранти та біженці 

виступають проти ґендерного насильства» була розіграна на радіо в 

2013 році. Один епізод досліджує тяжке становище жінки-мігранта, 

підданого фізичному та сексуальному насильству від чоловіка, та її 

труднощів у пошуку допомоги в поліції. 

Науковий керівник В. І. Филипська 
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ОБЕРЕЖНО, БУЛІНГ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ТА ПРОТИДІЯ У ШКІЛЬНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

На сьогодні, все частіше ми зустрічаємося з таким поняттям як булінг, 

оскільки воно є складовою частиною нашого суспільства, розвиток якого 

не перестає дивувати. На жаль, однією із найбільш вразливих категорій у 

суспільстві є підлітки, насильство та агресія серед яких привертає увагу 

багатьох вчених. Однак, незважаючи на особливу актуальність проблеми 
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боулінгу, у вітчизняній літературі дане явище залишається мало 

дослідженим як в теоретичному, так і в практичному відношеннях. 

Профілактику щодо розвитку булінгу в закладах освіти слід 

будувати на таких принципах: співпраця та налагодження взаємин між 

школою та батьками, системності, відповідальності учителів та батьків, 

індивідуального підходу до окремого випадку булінгу, дотримання 

норм чинного законодавства, принципів моралі та реабілітації 

постраждалого. Профілактична робота зі школярами, батьками та 

іншими дорослими є складовою роботи з подоланню булінгу. 

Особливу роль у протидії насиллю у підлітковому середовищі слід 

віднести таким заходам:  

1. Організація ефективної виховної роботи класного керівника, 

психолога та соціального педагога. Залучення до протидії з булінгом 

батьків, місцеву адміністрацію тощо. 

2. Проводження цілеспрямованих заходів ( обговорення проблеми 

булінгу у класі, застосування інтерактивних ігор з метою зняття агресії 

у дітей тощо). 

3. Проведення певних форм робіт з вчителями, з метою формування 

у останніх навичок ідентифікації насильства у поведінці дітей. 

4. Постійний моніторинг ситуації. 

З вищевикладеного можна зробити висновок. Булінг – це проблема, 

яка набула ознак глобальності та значної соціальної уваги. Наразі це 

явище перебуває в центрі уваги багатьох дослідників, але на жаль, в 

нашій країні ця проблема лише починає розроблятись. Тому необхідно 

продовжувати ознайомлення вчителів, батьків, учнів з інформацією 

щодо створення безпечного навчального середовища в освітніх 

закладах та запровадження нової шкільної культури з приводу 

викорінення булінгу. 

Науковий керівник О. О. Орлова 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ  

Домашнє насильство викликає все більше занепокоєння у всьому 

світі, оскільки це призводить до більшої кількості смертей та травм на рік, 

ніж трапляються терористичні напади чи автомобільні аварії. Домашнє 

насильство та зловживання можуть трапитися з будь-ким. Це 

відбувається в усіх вікових діапазонах, етнічному середовищі та 


