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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна 
посідає п’яте місце у Європі за випадками насилля в підлітковому 

середовищі. 

Та увійшла до ТОП-10 країн із поширеною дитячою агресією у 
школах. 

Жертвами при цьому є здебільшого учні від
11 до 15 років.

Жорстоке з’ясування стосунків між підлітками забирає життя 

6 молодих українців зі 100 тисяч населення. 

Саме тому тема булінгу на сьогодні є резонансною. 



Підліткове насилля має свої особливості, і що найважливіше, 
воно не обмежується фізичним, економічним, сексуальним та 

психологічним, підліткове насилля має свою унікальну форму –
БУЛІНГ. 

Адже саме ця форма насилля може включати в себе і фізичні, і
психологічні, і економічні прояви.

Булінг (походить від англійського слова «bully», що означає
«насильник», «хуліган», «забіяка», «залякування»). Цей термін
характеризує вид психологічного терору, цькування однієї
людини іншою, побиття, застосування менш радикальних
методів порушення психо-емоційної стійкості (пліток, приколів,
насмішок, бойкоту, рекету, дражнилок, образливих жартів.







Випадки насилля серед підлітків траплялися і раніше, але

зараз вони стають все помітнішими,і що найважливіше,

мають трагічні наслідки.

Причини агресивного переслідування: 

- низький рівень виховання; 

- спадковість;

- самоствердження, задоволення садистських    

потреб окремих осіб;

- перегляд жорстоких кінофільмів, передач, мультфільмів;



- заздрість;

- помста;

- відчуття неприязні;

- прагнення відновити справедливість; 

- боротьба за владу; 

- потреба підпорядкування лідерові;

- культ насильства у суспільстві;

- нейтралізації суперника;

- байдужість з боку батьків;





Булінг може призвести до найтрагічніших і
невідворотних наслідків, а саме до смерті дітей…

…але цього можна уникнути, слідуючи наступним
правилам:

- говорити про булінг відкрито (тому що, як правило,
булінг – це прихований процес);

- визнавати його наявність;

- ні в якому разі не замовчувати цю проблему!

Наше завдання полягає у виявленні подібного виду
насилля серед учнівської молоді, і що найголовніше –
попередження його виникнення. Не залишати без
уваги одиничні вияви неповаги серед учнів.



Саме тому, Верховна Рада України 18 грудня 2018 року 

прийняла Закон України №8584 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу».

19 січня 2019 року цей закон набув чинності. 

Так, вперше визнається юридично поняття булінгу в 

українському законодавстві та передбачає відповідальність не 

тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу.



А в наказі МОНУ від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання

реагування на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів

виховного впливу в закладах освіти (зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 03 лютого 2020 року за № 111/34394).

 Затверджується порядок та механізм реагування на 
випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і 
форм власності; 

 Описаний механізм подання та реагування на заяви або 
повідомлення про випадки булінгу (цькування) в закладі 
освіти;

 Визначено порядок роботи та завдання комісії з питань 
розгляду випадків булінгу, права та обов’язки її членів;

 Надано зразок протоколу засідання комісії з розгляду 
випадків булінгу (цькування).



В наказі МОНУ від 26 лютого 2020 року № 293 

“Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання і протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти”.

Надається план заходів де прописані наступні завдання:

1. Сприяння запобіганню та протидії булінгу

(цькуванню) в закладах освіти.

2. Забезпечення створення у закладі освіти безпечного 

освітнього середовища.

3. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних працівників.



За  узагальненою інформацією 

Донецького обласного навчально-методичного центру 

психологічної служби системи освіти 

щодо профілактики та виявлення булінгу за 2019-2020 

навчальний рік в закладах освіти 

Донецької області було розглянуто:



74%

18%

8%
0%

Всього звернень - 209

154 стосовно булінгу 39 стосовно кібербулінгу 16  стосовно мобінгу



Всього: 209 заяв-звернень стосовно булінгу

140 за І семестр, 69 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року

із них: 

154 заяв-звернень стосовно булінгу:

111 за І семестр, 43 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року;

39  з приводу кібербулінгу:

15 за І семестр, 24 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року;

16 заяв з приводу мобінгу:

14 за І семестр, 2 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року.

Більшість випадків були вирішені на рівні закладів освіти, лише у 

13 випадках була залучена Національна поліція.

8 за І семестр, 5 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року.



Кількість заяв-звернень 

стосовно випадків булінгу (міста, райони, ОТГ)

Категорія 

учасників 

освітньог

о процесу 

Булінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Кібербу-

лінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ

-ної

поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ

-ної

поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ

-ної

поліції

Учні 62 59 3 13 13 0 2 2 0

Педагоги 26 26 0 4 4 0 2 2 0

Батьки 24 18 7 4 4 0 0 0 0

Всього: 112 103 10 21 21 0 4 4 0



Кількість заяв-звернень стосовно випадків булінгу (СЗШІ)

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Кібербу-

лінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ-

ної поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ-

ної поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ

-ної

поліції

Учні 5 5 0 1 1 0 0 0 0

Педагоги 2 2 0 1 1 0 0 0 0

Батьки 4 4 0 1 1 0 0 0 0

Всього: 11 11 0 3 3 0 0 0 0



Кількість заяв-звернень стосовно випадків булінгу (ЗФПО)

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Кібербу-

лінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ-

ної поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ-

ної поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ

-ної

поліції

Учні 5 5 0 0 0 0 0 0 0

Педагоги 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Батьки 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього: 6 6 0 0 0 0 0 0 0



Кількість заяв-звернень стосовно випадків булінгу (ЗПТО)

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Кібербу-

лінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-звер-

нень)

З них вирішено

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ-

ної поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ-

ної поліції

На рівні 

закладу 

освіти

Із залу-

ченням

Національ

-ної

поліції

Учні 14 12 3 11 11 0 3 3 0

Педагоги 7 7 0 1 1 0 7 7 0

Батьки 4 4 0 3 3 0 3 3 0

Всього: 25 23 3 15 15 0 12 12 0



За 2019-2020 навчальний рік 

психологічною службою області 

регулярно проводилась робота з 

профілактики та виявлення булінгу в 

закладах освіти за наступними 

напрямками:

1. Консультування;

2. Просвітницько-профілактична робота;

3. Зв’язки з громадскістю.



Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу

Консультаційна робота Просвіта та профілактика Співпраця з громадськістю 

та органами місцевого 

самоврядування

Кількість осіб Кількість 

заходів

Кількість осіб Кількість 

заходів

Кількість осіб Кількість 

заходів

Учні 14115 2644 115370 5259 14073 444

Педагоги 6028 1622 16964 1375 1825 138

Батьки 8322 1491 51580 1773 6406 228

Всього: 28465 5757 183914 8407 22302 810



Консультації

Профілактична 

робота

Лекції з 

елементами 

тренінгу

Круглі столи

Бесіди

Диспути

Відеороліки

Акції

Тренінги

Зустрічі з 

працівниками 

правоохоронних 

органів



1.Успішна комунікація як засіб профілактики насилля.

2. Підвищення самооцінки та упевненості у собі у 

потенційних жертв.

3. Встановлення довірливих, більш близьких стосунків 

із учнями.

4. Напрацювання соціальних навичок.

5. Оволодіння способами конструктивного розв’язання 

конфліктів.

Шляхи профілактичної роботи



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

психологічної служби щодо профілактики  булінга

в освітньому середовищі :

1. Демонстрація сцен насильства у ЗМІ.

2. Пережите насильство на власному досвіді в сім’ях, сценах приниження в класі, а саме

бійки, вимагання грошей, психологічний тиск, словесні образи).

3. Причина булінгу може бути не тільки агресія або страх, а також нудьга і монотонність,

бажання розвіятись чи виділитись серед інших.

4. Нестабільність сучасної сім’ї (багато дітей живе з одним із батьків, значна частина дітей

проживає з родичами або опікунами у зв’язку з виїздом батьків за кордон, існує багато

функціонально неспроможних, деструктивних сімей). У зв’язку з цим у дітей в таких сім’ях

з’являються емоційні розлади, депресивні стани, агресивність, що значною мірою впливає

на взаємовідносини в учнівському колективі.



5. Низький рівень правової обізнаності батьків та знецінення уваги до виховання.

6. Проблему профілактики булінгу розглядають переважно як частину педагогічної

діяльності у межах закладів освіти. Проте наше суспільство не завжди реагує на

випадки жорстокого поводження з дітьми та дуже мало дітей, які зізнаються в тому,

що вони є жертвами булінгу.

Як наслідок - дуже важко довести факти цькування.

7. Впливає на соціалізацію жертви, дезадаптуючи її.

Як наслідок - руйнування або ж затримка формування сфер, в яких здійснюється

становлення особистості – діяльності, спілкуванні, самосвідомості.



Незважаючи на масштабність проблеми, система освіти має:

широкі можливості для профілактики цього негативного явища,                    

професійний та організаційний ресурс соціального впливу та                         
дозволяє здійснювати комплексний і системний підхід.



ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ

1. Сприяти проведенню превентивних
заходів щодо різних форм залежностей,
соціально небезпечних ігор у соціальних
мережах, фізичного насилля, агресивної
поведінки тощо.

2. Сприяти продовженню роботи щодо
первинної профілактики та психологічної
корекції відхилень у поведінці та діяльності
учнів.

3. Сприяти співпраці з організаціями, що
працюють у сфері попередження
протиправних дій неповнолітніми, залучати
до співпраці громадські організації.

4. Сприяти проведенню профілактично –
просвітницької роботи з учасниками
освітнього процесу.




