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Притча про жорстокість  

В одному з монастирів Шаоліню  майстер 

навчав учня. І якось учень поставив 

майстру запитання: 

 Учителю, а як довідатися, наскільки я 

жорстокий? 

Щоразу, коли ти завдаватимеш удару своєму 

ворогу, уяви себе на його місці і відчуй його 

біль. І якщо один раз ти не відчуєш болю - 

знай, жорстокість поглинула  
 

                               

 

 



Булінг-– тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної 

поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити 

негативне середовище для людини. 

Булінг є актуальною проблемою сучасного  суспільства. 



    Булінг є актуальною проблемою сучасного суспільства, це явище  

недооцінюється дорослими. В кожному освітньому закладі країни знайдеться хоча б 

одна група, де можна спостерігати факти знущання серед здобувачів освіти, 

проблемою насильства  в сім’ї. Це зумовлено складністю сучасного становища, що 

характеризується переоцінкою цінностей.  

Найбільш небезпечним наслідком прояву булінгу є наростаюча криміналізація 
поведінки підлітків, цькування тягне за собою негативні наслідки не тільки для 
жертви, а й для «переслідувача» В той же час не створені універсальні способи 

профілактики,боротьби з цією проблемою.  
У зв’язку з  цим, 19 січня в Україні вступив у силу Закон про проти дію булінгу 

 № 2657-VIII. 

 У законі "Про освіту" передбачили типові ознаки булінгу (цькування): 

систематичність (повторюваність) дії; 

наявність сторін - кривдник (буллер), потерпілий (жертва буллінг), спостерігачі (за 

наявності); 

дії або бездіяльність кривдника, наслідком  яких є заподіяння психічного і  або 

фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам 

кривдника і  або заподіяння соціальної ізоляції потерпілого. 

 
 

- 



Види булінгу 



Основні фактори виникнення булінгу 

 в освітньому  середовищі : 
1. Індивідуальні (комплекс неповноцінності,  сімейні проблеми).  

2.  Групові (антисоціальна групова діяльність, несформований ціннісно єдності 

групи, відсутність самовизначення особистості в групі у її учасників, 

несприятливий соціально-психологічний клімат групи). 

 Мотиви булінгу:  
•   Заздрість успіхам, зовнішнім, фізичним або розумовим проявам;  

•   Помста, за завдані раніше образи;  
•   Почуття неприязні;  
•   Боротьба за владу, за лідерство в групі, серед одногрупників; 
 •  Нейтралізація суперника через показ переваги над ним; 
 •  Самоствердження;  
•  Прагнення бути в центрі уваги, виглядати круто; 
 • Прагнення здивувати, вразити;  
•  Прагнення розрядитися, «приколотися»;  
•  Помста, за завдані раніше образи;  



НАСЛІДКИ БУЛІНГУ 

Жертви булінгу  переживають важкі емоції – почуття 

приниження і сором, страх, розпач і злість.  

Булінг вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, 

спричиняючи: 

  Неадекватне сприймання себе – занижену самооцінку, 

комплекс неповноцінності, беззахисність.  

 Негативне сприймання однолітків – відсторонення від 

спілкування, самотність, часті прогули.  

 Неадекватне сприймання реальності – підвищену 

тривожність, неврози.  

 Девіантну поведінку – схильність до правопорушень, 

суїцидальні наміри, формування алкогольної, тютюнової чи 

наркотичної залежності.  

 Думки про суїцид  



Перелік заходів, які повинен вжити працівників освіти, щоб уникнути ситуації появи 

аутсайдера в колективі групи: 

 із самого першого дня роботи з групою слід припинити глузувати над невдачами 

одногрупників. Кожен з нас має право на помилку; 

 також слід уникати висміювання, перехвалювання,наклеювання арликів, розбір помилок 

необхідно робити не називаючи прізвищ або індивідуально; 

 підтримувати здобувачів освіти , що стали жертвами , необхідно дати їй можливість 

показати себе у вигідному світлі, підтримати її досягнення; 

 не популярних  здобувачів  освіти дуже травмує ситуація, коли підчас розподілу на пари 

їх ніхто не обирає; якщо команда програє також можуть звинуватити їх;  

 планомірно працювати з родинами, обов'язково цікавитися в батьків про проблеми  

здобувачів освіти;  

 підтримувати їх адекватну самооцінку; 

 контролювати ситуації виникнення цькування та невідкладно реагувати на них; 

 у разі виявлення булінгу – невідкладно поговорити з переслідувачами та з'ясувати, чому 

вони цькують жертву,звернути увагу на почуття жертви; 

 учити здобувачів освіти бути толерантними, до одногрупників, уміти допомагати та 

підтримувати одне одного у складних ситуаціях, уміти регулювати власну поведінку, не 

піддаватися на правокації, уміти сказати «ні», не терпіти знущань,не соромитися 

привернути увагу до себе та своїх проблем,звертатися по допомогу до дорослих; 

Методи профілактики боулінгу    



 Методи реагування працівників освіти  на виявлені або встановлені 

факти  булінгу 

 
 під час встановлення факту або в разі підозри на наявність булінгу, батьки або  

педагоги  повідомляють про це адміністрацію навчального закладу; 

 адміністрація спільно з соціально-психологічною службою навчального закладу 

невідкладно реагує на подані факти; 

 безпосередня робота майстра, класного керівника, практичного психолога та 

соціального педагога з булерами та жертвами; 

 бесіда з здобувачами освіти групи щодо з'ясування проявів булінгу; 

 бесіда окремо з булерами та окремо з жертвами третирування; 

 бесіда окремо з батьками булерів та окремо з батьками жертв булінгу щодо 

ситуації, що склалася та визначення шляхів її  подолання; 

 відпрацювання навичок поведінки жертв та вивелення їх зістану жертви.  



 Рекомендації здобувачам освіти щодо уникнення булінг 

- Уникай агресора та перебувай у товаристві друзів.  

- Постійно перебувай у товаристві приятеля, щоб не залишатися наодинці з недругом.  

- Перебувай в оточенні приятелів у коридорах або перерві – скрізь, де можно зустріти 

булера, по дорозі додому, у транспорті.  

- Стримуй гнів. Розхвилюватись у зв'язку зі знущанням природно, але саме цього й домагається 

булер. Це дає йому змогу відчувати себе сильнішим.  

- Намагайся не реагувати плачем, не червоній і не переймайся. Це вимагає значної кількості 

тренувань,але це корисна навичка дати відсіч агресору. Іноді корисно практикувати стратегію 

приведення себе в повну рівновагу,наприклад, рахувати до десяти, записувати свій гнів на 

аркуші, робити глибокий вдих або просто йти хоробро, іди та ігноруй агресора. Твердо і чітко 

скажі  йому, щоб він припинив, а потім розвернутися і піти. 

- Намагайся ігнорувати образливі зауваження, наприклад, демонструй байдужість чи вдавай, 

що ти захоплений бесідою по мобільному телефону. Ігноруючи булера, ти показуєш, що він тобі 

байдужий.Зрештою він, мабуть, стомиться діставати тебе. 

- Усунь правокаційні чинники. Якщо булер вимагає від тебе грошей на обід, принось обід із 

собою, кажи, що батьки не дають тобі грошей. Якщо він намагається відібрати твій телефон, 

планшет – не бере його в навчальний заклад. 



Запамятуйте : - у першу чергу, ви особистість, якщо повірите в себе та свої сили ви будете здатні 

перевернути світ. Впевненість у собі та адекватна самооцінка – важливі аспекти протистояння 

цькуванню;  

 Запишіться у секцію за тим напрямом, яка відповідає вашим інтересам чи захопленням;  

Знаходьте час на відпочинок та висипайтеся; 

Якщо потрібна психологічна допомога — зверніться практичного психолога навчального закладу; 

Якщо вам потрібна правова допомога — зверніться до Єдиного контактцентру безоплатної правової 

допомоги за номером:  

0 800 213 103 (цілодобово і безплатно в межах України). 

Всі ці  заходи  можуть допомогти здобувачам освіти  в майбутньому при зіткненні з конфліктними 

ситуаціями і правильному виході з конфлікту, вони зможуть направити свою агресію на корисну 

справу.  

-Розкажи дорослим про знущання. Майстри , класний керівник,  психолог,соціальний 

педагог, директор школи, батьки допоможуть припинити знущання, а в разі її 

систематичного характеру – звернуться до компетентних органів захисту прав дитини. 

-Поговори з кимось, кому ти довіряєш, вони можуть запропонувати деякі корисні 

поради та виправити ситуацію, також це допоможе тобі відчути себе менш самотнім . 



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

 
1.Передусім необхідно вдома ліквідувати атмосферу, що сприяє перетворенню дитини на 

«жертву».  Ніякої надмірної опіки чи, навпаки, деспотизму, покарань та побиття за провину. 

2.Необхідно обов'язково запитувати дитину, як справи в навчальному закладі, маючі на увазі 

не лише оцінки, а й відносини з одногрупниками. Обережно ставте запитання, оскільки 

цькування може бути не лише відкритим, а й прихованим, пасивним,наприклад: не бажання 

сидіти за однією партою, грати в одній команді, ігнорування тощо. Якщо ви відчули певні 

негаразди,поговоріть з дитиною та її майстром, класним керівником. 

3.Якщо булінг уже відбувся, зважте його маштаби. Якщо це проблема між двома дітьми, яка 

може бути залагоджена власними силами, краще надати дитині можливість самостійно 

розібратися та навчитися самостійно відстоювати власні інтереси. 

4. Якщо третирування набуло вже великих розмірів,проаналізуйте разом з дитиною, чи 

зможе вона сама захистити себе та відновити свій авторитет у групі 

5.Заохочуйте дитину до активної участі в загальношкільних заходах, які зближують дітей та 

допомагають їм набути впевненості у собі. У особливо важких випадках, якщо ваша дитина 

з певних причин стала вигнанцем у групі, приверніть увагу майстра, класного керівника та 

психолога до проблеми. У цьому випадку вам необхідна буде допомога фахівців.  



Проаналізувала отримані дані зробила висновок: 
 

  ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ повинен бути системний  підхід та 

реалізовуватися на наступних рівнях: 

-особистісному(з потенційними «кривдниками» і «жертвами», з урахуванням 

індивідуальних особливостей); 

-груповому (робота з профілактики  булінгу повинна проводитися у 

навчальному закладі  і в кожній групі  окремо для кращого результату щодо 

запобігання насильства в освітній організації); 

-проведення та  організація семінарів, тренінгів, майстер-класів. 

 

Миттєво і назавжди вирішити проблему  булінгу  неможливо. Якщо вчасно 

не присікти прояви булінгу , то з часом вони стають все більш 

небезпечними. Важливо правильно і вчасно реагувати на спроби створення 

ситуації  булінгу . Якщо всі учасники освітнього процесу будуть активно і 

серйозно займатися проблемою булінгу , то висока ймовірність уникнути 

багатьох конфліктів. 



Виховання  здорових стосунків може допомогти  зупинити  булінг. 

Попередження булінгу та втручання у разі такого інциденту – це більше, 

ніж просто його припинення. Це сприяє також розвитку здорових  

стосунків. Здорові стосунки передбачають взаємодію між людьми на 

основі взаємної поваги, чи то особисто, чи через Інтернет.  

 Надання допомоги  здобувачам освіти у забезпеченні того, щоб вони  були 

здорові, безпечні, заснована на взаємній повазі і доброзичливості  

стосунків з усіма людьми в їх житті. Педагоги , батьки та інші дорослі  

надають підтримку і дають особистий приклад, показуючи їм, якими 

мають бути здорові стосунки. Здобувачі освіти , які здатні підтримувати 

здорові стосунки, навряд чи будуть знущатися з інших, скоріше вони 

будуть підтримувати здобувачів освіти , які є об’єктом булінгу.  



Основними принципами діяльності  майстра та 

класного керівника з профілактики булінгу  є: 
 опора на власні сили і потенційні можливості особистості; орієнтація на 

здатність дитини самостійно долати перешкоди ,допомога психолога та  

соціального педагога навчального закладу . 

 Мною про аналізован стан вивченості даної проблеми в соціальній педагогіці, 

психології, педагогіки; визначені і осмислені сутність, чинники, умови процесу 

виникнення булінг серед підлітків; виявлено передумови, простежено 

закономірності та принципи, спираючись на які можна здійснити профілактику 

виникнення булінгу.  

Тому, для профілактики булінгу в освітньої групі НП 19-28/9 було проведено 

дослідження за методиками «Анкетування «Тесту агресивності» (Л.Г. Почебут) , 

диагностика психологічного клімату, тренінги , перегляд відеоматеріалу. Дані 

вправи можуть допомогти здобувачам освіти в майбутньому при зіткненні з 

конфліктними ситуаціями і правильному виході з конфлікту, вони зможуть 

направити свою агресію на корисну справу. В результаті проведених тренінгів 

та  вправ здобувачі освіти змогли краще пізнати один одного, стали краще 

розуміти оточуючих і налаштували канали спілкування в колективі. 



Анкета для  здобувачів освіти (для виявлення проявів насильства) 

 
Дай, будь ласка, відповіді «так», «ні», «не знаю» на запитання, по змозі чесно та 

відверто. 

 
1.Як ти вважаєш, чи потрібно реагувати на насильство(якщо воно скоєно на твою адресу)? 

2. Чи є насилля з боку одногрупників у твоєї групі? 

3. Здобувачі освіти, які схильні до різноманітних проявів агресивної поведінки та булінгу, є у 

твоєї групі? 

4. На твою думку, психологічне насильство переважає над фізичним? 

5. Чи важди суб'єкти, які скоюють насильство є покареними? 

6. Особисто ти ставишся до проявів агресії негативно? 

7. Таке негативне явище, як булінг, можна проігнорувати? 

8. Булінг, на твою думку, - це один із найбільш негативних проявів не схвалюваної з боку 

суспільства поведінки? 

9. Негативні звички (куріння, алкоголь, наркотики) є основним джерелом виникнення булінгу? 

10. Як ти думаєш, чи можна уникнути насильства в навчальному закладі? 

11. Ти можеш протистояти тиску з боку булерів? 

12. Ти знаєш до кого звернутися по допомогу у випадку булінгу? 

13. Ти зможеш підтримати жертву третирувань та цькувань?  



Анкетування 

 



Діагностика булінгу в  групі         НП19-28/9 

(психологічного клімату ) 

загальна кількість здобувачів освіти  які  піддаються постійному буллінгу в групі 

становить 1%, і 3% піддається булінгу рідше ніж один раз на півроку.  
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З результатів «Тесту агресивності» слід, що в групі НП19-28/9  64% підлітків мають 

низький ступінь агресивності і високу ступінь адаптованого поведінки. 30% підлітків у групі 

мають середню ступінь агресивності і адаптованості. Є показники близькі до високого 

ступеня агресивності і низького ступеня адаптованості у двох осіб (6%). 
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 Висновок 
В результаті проведених тренінгів та вправ з профілактики булінгу, в групі 

НП19-28/9 спостерігається позитивна динаміка, щодо зниження ступеня 

агресивної поведінки та адаптивності.  Загальне число «жертв» булінгу 

знизилося. Здобувачі освіти змогли краще пізнати один одного, стали 

краще розуміти оточуючих і налаштували канали спілкування в колективі.       

 

 





Будьмо толерантними один до 

одного, до самих себе. 

Дякую за увагу.  

 


