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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 
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економічному рівні. І хоча жінки частіше стають жертвами, чоловіки 

також зазнають зловживань, особливо словесних та емоційних. Суть 

полягає в тому, що жорстока поведінка ніколи не прийнятна, будь то від 

чоловіка, жінки, підлітка чи дорослої людини.  Людина заслуговує на те, 

щоб відчувати себе цінністю, повагою та безпечною. Хоча дуже часто 

домашнє насильство подається як жорстоке побиття жертви, насправді 

насильство може приймати різні форми від фізичного насильства до 

тонкої психологічної маніпуляції. У будь-якому випадку домашнє 

насильство – це агресивне твердження влади над близькими людьми, до 

яких кривдник повинен відноситись з повагою.  Насильство може бути 

відкрито фізичним чи маніпулятивно-психологічним; це може приймати 

економічну або навіть сексуальну форму, а іноді навіть діти можуть стати 

інструментом зловживань та контролю над партнером. 

 Близько половини всіх вбивств у Новій Зеландії вчиняється 

злочинцем, який ідентифікується як сім'я. 76 % випадків насильства в 

сім'ї НЕ повідомляються в поліцію. Поліція розслідувала 118 910 

випадків насильства в сім’ї у 2016 році або приблизно один випадок раз 

на 5 хвилин. Нова Зеландія має один з найвищих випадків домашнього 

насильства в розвиненому світі. У грудні 2018 року та липні цього року 

було внесено ряд змін до законів, які мають на меті подолати рівень 

домашніх зловживань. Нові закони передбачають посилення 

визначення насильства в сім'ї та притягнення до конкретного злочину 

нападу на члена сім'ї. На підтримку цього нового законодавства було 

виділено значну кількість нових грошей. Цього року 320 мільйонів 

доларів за чотири роки було заплановано на фінансування ініціативи 

щодо насильства в сім'ї та сексуального насильства, що є найбільшою 

інвестицією, яка коли-небудь намагалася знизити рівень зловживань. 

Крім того, було створено нове агентство для нагляду за роботою уряду. 

Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Насильство в сім’ї − це насильство або інше жорстоке поводження 

в домашній обстановці, наприклад, в шлюбі або спів мешканні. 

Побутове насильство може бути використане в якості синоніма 

насильства над сексуальним партнером, яке здійснюється чоловіком або 


