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На сучасному етапі розвитку суспільства ми можемо спостерігати багато

чинників, які впливають на виникнення суїцидальних думок у підлітків та

молоді. Тому важливим аспектом профілактики є створення в навчальних

закладах атмосфери високої духовності, поваги до особистості та її

внутрішнього світу. Діти повинні відчувати турботу і свою потрібність.

Адже кожна людина прагне до гармонійного життя, а в такий спосіб, вона

лише намагається втекти від деяких життєвих обставин та проблем, які вважає

нестерпними та такими, які неможливо вирішити.



Суїцидальна поведінка підлітків зазвичай вмотивована одним або декількома

чинниками.

Серед яких можна виділити:

- проблеми пов’язані зі стосунками з батьками;

- проблеми пов’язані з конфліктами, труднощами в закладі освіти;

- проблеми взаємин з друзями чи особами протилежної статі.



Профілактична робота за даним напрямком має складатися з психологічної

просвіти всіх учасників освітнього процесу.

Важливим елементом профілактики є створення сприятливого

психологічного клімату в закладі освіти та найближчому оточенні дитини.



Сьогодні заклад освіти є не тільки освітнім ресурсом, а й простором розвитку особистості, де в

кожної дитини є можливість реалізувати свої здібності, перебуваючи в комфортних та безпечних

умовах. Саме тому в умовах сьогодення говорячи про заклад освіти ми маємо на увазі поняття -

освітнє середовище, тобто, сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних

об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти.

Освітнє середовище – є частиною життєвого, соціального середовища людини, що є сукупністю

всіх освітніх чинників, які безпосередньо чи опосередковано впливають на особистість у

процесах навчання, виховання та розвитку. Виховний простір, що формує особистість.



Безпечне освітнє середовище в нормативно-правовій 

документації

Відповідно до абзацу десятого частини третьої статті 26 Закону

України «Про освіту» керівник закладу освіти в межах наданих

йому повноважень забезпечує створення у закладі освіти безпечного

освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу

(цькування).

Відповідно до пункту 1 частини першої Закону України «Про повну

загальну середню освіту» безпечне освітнє середовище -

сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють

заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової

та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог

санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил,

законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних,

безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з

харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства,

експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження

честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення

неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому

числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють

вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв,

тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.



Фактори, які впливають на освітнє середовище:

Якість 

міжособистісних 

відносин Захищеність 

в освітньому

середовищі

Комфортність 

в освітньому

середовищі

Задоволеність 

Позитивні 

(довіра, доброзичливість);

Негативні

(конфліктність, ворожість)

Відсутність насильства

у всіх його проявах, 

знання про те, 

як його попередити, 

що робити з цим явищем 

Емоції, почуття,

які виникають 

при взаємодії 

в учасників освітнього 

процесу.



Безпечне освітнє середовище забезпечує:

Наявність безпечних 

умов навчання та праці

Комфортну міжособистісну 

взаємодію, 

емоційне благополуччя

Відсутність будь яких 

проявів насильства, 

наявність ресурсів 

для їх запобігання

Дотримання прав і норм 

фізичної, психологічної, 

інформаційної та 

соціальної безпеки



Стратегія безпечного освітнього середовища:

1. Порядок (алгоритм) реагування та повідомлення, де поетапно зазначено, що слід робити, коли

дитина стала жертвою насильства, або її безпеці щось загрожує;

2. Правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації

про дітей;

3. Правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото, або відео та

поширювати їх зображення;

4. Правила доступу дітей до мережі Інтернет, їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у

ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням

комп’ютерної мережі.

5. Принципи безпечних відносин між працівниками закладу та дітьми, включно з повним описом

поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.



Для школярів несприятливі впливи середовища 

зумовлюють:

Появу складних ситуацій у 

міжособистісному спілкуванні 

(конфлікти, непорозуміння 

з оточуючими, бійки, булінг та ін.)

Прояви насильства 

(психологічного, фізичного)

Виникнення складних 

ситуацій у навчанні, 

зниження мотивації до навчання



Сторони безпеки освітнього середовища:



Насильство над дітьми – це глобальна проблема, яка стала очевидною лише протягом останніх

двадцяти років та ставить під загрозу глобальний розвиток людства. Коли діти стають свідками

або жертвами емоційного, сексуального чи фізичного насилля, це завдає шкоди їх здоров'ю,

добробуту та майбутньому, а в деяких випадках і життю.

Насильство над дітьми можна зупинити. Головною метою у закладі освіти є навчання дітей

та дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та

зловживань з боку однолітків та дорослих (батьків, опікунів або працівників закладів освіти).



Однією із поширених форм насильства у 

дитячому середовищі є 



В наш час проблема булінгу (цькування) стала доволі
розповсюдженим та масовим явищем: в багатьох країнах
світу серед підлітків продовжують набувати поширення
прояви жорстокості, агресії та психологічного тиску.

При цьому, жертвами булінгу стають не тільки в
реальному, а й у віртуальному світі – особливо
сьогодні, коли в умовах карантинних обмежень та
дистанційного навчання, учнівська молодь
переважно спілкується в соціальних мережах, саме
тому неабияку небезпеку несе в собі так званий
«кібербулінг» (інтернет-цькування), а також закриті
групи в соціальних мережах, що пропагують
екстремістську, антисоціальну поведінку, суїциди
тощо.



В Україні все частіше починають піднімати питання так званих "груп смерті", адміністратори

яких спеціально і свідомо доводять підлітків до самогубства.

Тільки за попередніми підрахунками українських правоохоронців, близько

13 тисяч дітей від 12 до 16 років на даний момент є учасниками суїцидальних груп в

соціальних мережах.

Таким чином, батькам, педагогам, лікарям, необхідно постійно стежити за незначними

змінами в поведінці і настроях молодих людей та проводити профілактичну роботу в

закладах освіти.

При виявленні таких груп самостійно, у кіберполіції просять негайно повідомляти на

офіційний сайт (цілодобово),

телефон гарячої лінії (044) 374-37-21 (з 8:45 до 19:30 в робочі дні) та до адміністрації

соцмережі у якій було виявлено подібну групу.

https://www.cybercrime.gov.ua/


Мета «реального» булінгу та віртуального однакова — образити,

принизити, залякати. Але якщо від знущань на вулиці чи в школі

можуть залишитись візуальні докази (синці, подряпини,

розірваний одяг та ін.) то кібербулінг залишає по собі цифровий

слід, який підтверджує цькування.

Чому це важливо?

Віртуальне цькування часом гірше за реальне, адже від нього

неможливо сховатися під ліжком у кімнаті. Дитині може

здаватися, що кривдники її переслідують постійно.

Кібербулінг може призвести до ментального й емоційного

виснаження, фізичних захворювань (порушення сну, постійна

втома, головний біль). У деяких особливо запущених та

агресивних випадках все може закінчитися самогубством.

https://www.verywellfamily.com/what-are-the-effects-of-cyberbullying-460558


Слід зазначити, що кібербулінг може

починатись як жарт, якась забавка, але згодом

перетворюється в переслідування, психологічний

тиск, залякування. Дуже часто діти не розуміють,

як себе поводити, бояться покарання, соромляться

говорити про такі випадки. Та й більшість батьків

часто не розуміють, як захистити свою дитину в

мережі інтернет.

Слід брати до уваги той факт, що ворожнеча з

реального світу часто переходить у віртуальний. У

реальності чи в інтернеті практично однаково

розкриваються стосунки «агресор-жертва».

Таким чином, булінг сьогодні стає

кібербулінгом. На цей факт слід звертати особливу

увагу, якщо є випадки знущань з дитини в закладі

освіти.



Ознаки того, що дитина стала жертвою булінгу/кібербулінгу

Реакція кожної дитини на подразники різна.

Так, якщо ви помітили:

- часті зміни настрою, поведінки: дитина усамітнюється, поводить себе незвичайно;

- нервові відповіді на запитання;

- намагання уникати спілкування з однолітками, діти не беруть участь у спільній

діяльності, масових заходах;

- спроби пропустити школу та видалення профілів із соціальних мереж — це ознаки,

що щось не так;

- дитина починає губити гроші або речі, приходить додому у порваному одязі чи з

поламаними речами. На питання, що трапилося - не можуть дати реалістичну

відповідь, або взагалі мовчать;

- бажання іти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть усі інші діти.



І перший варіант дій — це спробувати максимально відверто поговорити з

дитиною. Дати зрозуміти, що ви її захищаєте і стоїте на її боці. Що

насильство ніколи не буває виправданим і завжди винен той, хто

знущається. Що бути жертвою не значить бути поганою дитиною.



Дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна 

не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу:

1. Відверто поговоріть з дитиною, з'ясуйте як вона ставиться до своїх

дій і як реагують інші діти.

2. Уважно вислухайте дитину.

3. Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших.

До них відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози

фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з

сексуальним підтекстом, бойкот, публічні приниження, штовхання,

псування особистих речей, принизливі висловлювання, жести.

4. Діти, які булять, заперечують це так довго, як тільки можуть.

Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не

тільки жертві, а й усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим гірше

булінг впливатиме на всіх учасників.

5. Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною

проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і

наполегливо, але без гніву, попросіть дитину зупинити насильство.

6. Агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на

емоційні проблеми дитини та розлади поведінки.



Для успішної боротьби з насильством 

у закладі освіти необхідно:

1. Скласти у всього педагогічного колективу єдину думку, що насильство, цькування, дискримінація

за будь-якою ознакою, сексуальні домагання і нетерпимість у школі є

неприйнятними явищами, з якими треба боротись.

2. Кожен учасник освітнього процесу має знати про те, в яких формах може виявлятися насильство й цькування,

як від нього страждають люди, можливі наслідки.

3. Систематично ознайомлювати учасників освітнього процесу з правами та обов’язками людини.

4. Спільно з учнями мають бути вироблені правила поведінки у класі/групі та загальношкільні

правила. Правила мають бути зрозумілими, точними і короткими.

5. Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер.

Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його можливі наслідки, а не

на особистість порушника правил.

6. Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу неможна залишати без уваги. Важливо пояснити, що

будь-які насильницькі дії, образливі слова є неприпустимими. Реакція має бути негайною (зупинити бійку,

припинити знущання) та більш суворою при повторних випадках агресії.



Технології реагування на виявлені або встановлені факти 

булінгу:

- При встановленні факту або підозрі на наявність булінгу батьки або вчитель

повідомляє про це адміністрацію закладу.

- Адміністрація спільно із психологічною службою школи невідкладно реагує

на представлені факти.

- Безпосередня робота класного керівника, практичного психолога та соціального

педагога з булерами та жертвами.

- Бесіда з учнями класу 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 виведення їх зі стану жертви.



- Аналізуючи ситуацію, треба з’ясувати, що трапилося, вислухати обидві сторони, підтримати

потерпілого й обов'язково поговорити із кривдником, щоб зрозуміти, чому він або вона так

вчинили, що можна зробити, щоб таке не повторилося.

- Обов’язково повідомити батькам про випадок насильства. Учням класу/групи треба пояснити,

що навіть пасивне спостереження за знущаннями і бійкою надихає кривдника

продовжувати свої дії.

- Свідки події повинні захистити жертву насильства і, якщо треба, покликати на допомогу

дорослих.

- Потрібно запровадити механізми повідомлення про випадки насильства, щоб учні не

боялися цього робити. Ці механізми повинні забезпечувати учням підтримку і

конфіденційність, бути тактовними.

- Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання

навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.



Наслідки булінгу/кібербулінгу:

В першу чергу треба розуміти, що жодне насилля

вчинене стосовно дитини не проходить безслідно.

Наслідки будь якого виду булінгу можуть бути

різні.

- психологічно зламана особистість;

- замкненість у собі;

- відчуження від реального життя;

- боязнь спілкуватися з однолітками;

- адміністративна та кримінальна

відповідальність (штраф, ув’язнення);

- суїцидальні наміри;



Як реагувати на кібербулінг?

• Якщо дитина вам розповіла, в чому річ,

разом попрацюйте над цифровою

безпекою її акаунтів — відрегулюйте

налаштування приватності профілів,

заблокуйте або надішліть скарги на

користувачів, які знущаються в

коментарях.

• Якщо повідомлення несуть агресивний

характер, є загрози життю і здоров’ю

дитини — зберіть усі ці дані та

поговоріть з учителем, завучем чи

директором школи.

https://childmind.org/article/help-kids-deal-cyberbullying/


Також пам’ятайте — в Україні діє система

покарань і штрафів проти булінгу. Знущання над

неповнолітньою чи малолітньою особою —

штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи

від 20 до 40 годин. Також є прописані штрафи за

повторне цькування і за бездіяльність керівників

освітніх закладів у протидії цькування.

Якщо особа, яка залякує дитину, зберігає

анонімність у мережі — звертайтесь у

Департамент кіберполіції Національної поліції

України. Він є міжрегіональним територіальним

органом Національної поліції України та реагує

на всі випадки кібербулінгу та небезпеки в

онлайн-просторі: +380 (44) 374 3713 .



Чи може булінг мати наслідком кримінальну 

відповідальність?
Безпосередньо цькування (булінг) має наслідком лише адміністративну відповідальність

однак, в окремих найтрагічніших випадках, коли результатом булінгу може стати замах

на самогубство чи самогубство людини, такі діяння можуть привести винну особу до

кримінальної відповідальності за статтею 120 Кримінального кодексу України.

Так, Законом передбачено, що доведення особи до самогубства або до замаху на

самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу,

систематичного приниження її людської гідності або систематичного

протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а

також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства караються обмеженням волі

на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк (частина перша

статті 120 КК України);

Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності

від винуватого, або щодо двох або більше осіб карається обмеженням волі на строк до

п'яти років або позбавленням волі на той самий строк (частина друга статті 120 КК

України); якщо доведення до самогубства стосується неповнолітньої особи передбачене

покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років (частина третя статті

120 КК України).

У разі вчинення булінгу, що призвів до замаху на самогубство або самогубства

потерпілого, кримінальній відповідальності підлягатиме особа у віці від 16 років.

До осіб віком від 11 до 16 років судом можуть бути застосовані примусові заходи

виховного характеру.



Вирішальна роль саме у профілактиці булінгу/кібербулінгу

належить педагогічним працівникам. Проте впоратися з

цією проблемою, вони можуть тільки завдяки системному

підходу та за підтримки керівництва школи, батьків,

представників місцевих органів влади та громадських

організацій, а також із залученням дітей та молоді до

проведення профілактичних заходів.



Для ефективної профілактики булінгу в закладі

освіти потрібно побудувати роботу за наступними

напрямами:

- Ознайомлення учасників освітнього процесу з

особливостями поширення та наслідками від

таких негативних явищ як "насилля", "булінг",

"третирування", "цькування", "залякування" та

інші.

- Систематична просвітницька робота щодо

попередження булінгу та насильства

(проведення занять, тренінгів, лекцій, круглих

столів, бесід, диспутів, годин спілкування,

акцій, конкурсів, кінолекторіїв із запрошенням

до участі в них представників правоохоронних

органів, громадських організацій, соціальних

служб та інших).



- Формування правових знань та правової поведінки

учнів, відповідального ставлення до свого життя,

та життя іншої людини.

- Формування в учасників освітнього процесу

навичок ідентифікації та розпізнавання насильства,

булінгу.

- Створення безпечного освітнього середовища

задля комфортного перебування дітей в закладі

освіти.

- Налагодження тісної співпраці з соціальними

службами, Національною поліцією, службами у

справах дітей, волонтерами, позашкільними

установами, громадськими організаціями та інші.

- Формувати навички вирішення конфліктних

ситуацій шляхом примирення сторін (шкільна

медіація).



Булінг поширена проблема в сучасному суспільстві,

найгостріше вона постає в освітньому середовищі. Тому

завдання освітян зробити все, аби сучасні діти могли

навчатися без страху і насилля, отримувати цінні життєві

навички, які відповідають світу що змінюється. Саме

запобігання та профілактика випадків шкільного

насильства є найважливішим завданням педагогів та

психологів, оскільки жорстоке ставлення до дитини

неминуче призводить до низки руйнівних наслідків, а саме:

- педагогічних наслідків: шкільна дезадаптація,

академічна неуспішність;

- психологічних наслідків: психологічні розлади,

закріплення в свідомості негативних уявлень про себе,

зниження самооцінки, порушення соціалізації, соціальна

дезадаптація;

- медичних наслідків: травматизація або суїцид.



Конфлікти між різними учасниками та учасницями освітнього процесу, проблеми

цькуваня (булінгу) і насильства в шкільному середовищі найчастіше стають

перепоною для формування у школярів таких цінностей як толерантність,

повага, підтримка, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у

суспільстві.

Ситуативний аналіз, проведений ГО «Ла Страда-Україна», показує, що у

сучасних закладах освіти переважають міжособистісні конфлікти, в спілкуванні

здобувачів освіти майже постійно присутні прізвиська, нападки,

піддражнювання, образи, осмикування тощо.

В процесі реформування системи освіти, важливим кроком є побудова

безпечного освітнього простору, зменшення рівня конфліктів між учасниками

освітнього процесу, одним із шляхів вирішення конфліктних ситуацій та

побудови безпечного освітнього середовища є впровадження відновних практик

у освітній процес.

Як показує досвід, впровадження технік відновного підходу сприяє вирішенню

конфліктів в освітньому середовищі. Саме це стало поштовхом до

запровадження, за сприяння Міністерства освіти і науки України, ГО «Ла Страда-

Україна» медіації та служб порозуміння в закладах освіти України.

Діяльність служб порозуміння сприяє реалізації таких суспільно значущих, 

стратегічних завдань закладів освіти:

1) зменшення соціального напруження в міжособистісних взаєминах у колективі;

2) формування навичок безконфліктного спілкування, виходу з конфліктних

ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, виховати гідну особистість зі

стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням створювати

мирні стратегії поведінки в суспільстві.




