


За даними U-Report, 49 % підтвердили, що вони піддавалися 
булінґу, а саме через: зовнішність, стать, орієнтацію, етнічну 
належність.

Вірогідність постраждати від
булінгу в Україні є приблизно
однаковою для всіх вікових
груп, серед 15-19-річних вона
трохи знижується, а серед
молоді старше 20 років знову
зростає. Крім того, у хлопців та
чоловіків ця вірогідність
приблизно на 10% вища, ніж у
дівчат і жінок.



• Види булінґу можна об’єднати у групи словесного (вербального), фізичного, соціального
(емоційного) й електронного (кібербулінґ) знущання, які часто поєднуються для більш
сильного впливу.

• 70 % знущань відбуваються словесно: принизливі обзивання, глузування, жорстока
критика, висміювання та ін. На жаль, кривдник часто залишається непоміченим і
непокараним, однак образи безслідно не зникають для «об’єкта» приниження.

• Фізичне насильство найбільш помітне, однак становить менше третини випадків булінґу
(нанесення ударів, штовхання, підніжки, пошкодження або крадіжка особистих речей
жертви та ін.).

• Найскладніше зовні помітити соціальне знущання — систематичне приниження почуття
гідності потерпілого через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення.

• Нині набирає обертів кібербулінґ. Це приниження за допомогою мобільних телефонів,
інтернету. Діти реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, де можуть вільно
спілкуватися, ображаючи інших, поширювати плітки, особисті фотографії або зроблені в
роздягальнях чи вбиральнях.

• За даними опитування, представленого Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Спеціальною
представницею Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей у Нью-
Йорку 4 вересня 2019 р., третина молодих людей у 30 країнах світу стають жертвами
онлайн-булінгу, а кожна п’ята молода людина змушена була пропускати заняття в школі
через кібербулінг та насильство. В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-
булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття.



Ресурси закладу щодо подолання проявів 
булінгу та усунення конфліктних ситуацій



Заклад освіти
створює умови для 

безпечного
використання

мережі Інтернет, в 
учасників

освітнього процесу
формуються

навички безпечної
поведінки в 

Інтернеті



У закладі освіти 
застосовуються 

підходи для 
адаптації та 

інтеграції здобувачів 
освіти до освітнього 
процесу, професійної 

адаптації 
працівників.



Створення освітнього
середовища, вільного від будь-

яких форм насильства та 
дискримінації.

Психолого-педагогічна діяльність
закладу освіти, спрямована на 

профілактику і подолання булінгу, 
ґрунтується на принципі єдності та 

системності. До неї залучені
адміністрація закладу, керівники

груп, батьківська громада, 
практичний психолог, соціальний

педагог, лідери ліцейного
самоврядування



Правила поведінки учасників освітнього
процесу в закладі освіти забезпечують
дотримання етичних норм, повагу до 
гідності, прав і свобод людини.

Для протидії впливу загрозам, які призводять
до деструктивних змін, необхідно, щоб
освітнє середовище навчального закладу було
захищеним та безпечним, а для цього:

- вносяться зміни до Статуту, Правил 
внутрішнього розпорядку, до Колективного
договору та в посадові інструкції; 
розробляється план дій з протидії насильству
та булінгу в навчальному закладі;

- створюються та затверджуються єдині
правила поведінки в навчальному закладі для 
всіх учасників освітнього процесу;

- внесяться в Річний план роботи закладу 
освіти розділ з протидії насильству та булінгу;

- оформляється Журнал реєстрації фактів
виявлення (звернення) про вчинення
домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі.



Своєчасне реагування керівництва закладу освіти на прояви 
булінгу та дотримання порядку реагування на насилля

• Необхідно подати письмову заяву уповноважній особі закладу освіти. Заява подається у
письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до Закону
України «Про звернення громадян». Право подати мають здобувачі освіти, їх батьки,
педагоги, інші учасники освітнього процесу. Заява заповнюється державною мовою,
розбірливим почерком. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника,
адресу фактичного проживання, контатний телефон, статус (постраждалий чи свідок
цькування); навести розгорнутий виклад; інформацію щодо джрела отримання інформації;
тривалість; дату подання заяви та особистий підпис.

• Наказом по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за
участі педагогічних працівників, практичного психолога, батьків потрепілого та булера,
керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

• Уповноважена особа закладу освіти у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає
засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) осіб.



• Уповноважена особа у разі виникнення підозри або отримання заяви щодо
насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти,
або якщо є реальна загроза його вчинення (вдома, з боку однолітків, з боку інших
осіб) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке
поводження, намагається встановити контакт, довілриві стосунки та надати емоційну
підтримку. Якщо постраждала особа підтверджує факт жорстокого поводження чи
насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які
відбулися, та отримати їх опис.

• Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний термін з
моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за
результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За
підсумками роботи комісії складається протокол.

• Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати
проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладу освіти.

• Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в
дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу
освіти учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та рішення комісії
доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо
постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право
звернутися із заявою до органів Національної поліції України.



• Якщо Космісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то
керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи
Національної поліції України та Службу у справах дітей.

• Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності,
відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання
комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів
відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та
визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

• Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструються в окремому
журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

• Незалежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання
заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг
здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками
або постраждали від нього.



Результати тестування першого курсу

18%

16%

5%

13%5%

38%

5%

ПРИЧИНА ВИБОРУ НАВЧАННЯ 

Навчались батьки Близько від дому

По рекомендації Не було інших варіантів 

Випадково Добре оплачувана професія

Подобається професія 



Адаптаційний рівень здобувачів освіти 1 
курсу

1. Опитувальник Климова – схильність до певного виду діяльності

2. Схильність до порушення соціально-поведінкових норм

Із 80 учнів 6 % виявили схильність до порушення соціальних норм

3. Адаптація дітей групи ризику (дітей-сиріт) –спостереження, 
бесіди , діагностика (проективні методики)

4. Спостереження за поведінкою на теоретичному навчанні.

5. Бесіди з класними керівниками на предмет виявлення дітей 
групи ризику – схильність до девіацій.


