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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 
 

вул. Батюка, 20, м. Слов'янськ, Донецька область, 84116  E-mail: dnmcps@ukr.net, код ЄДРПОУ 38844604  
 

30.06.2021 № 01/03-145   Керівникам органів управління освітою 

       міських рад, райдержадміністрацій, ТГ, 

       військово-цивільних адміністрацій, 

       завідувачам (директорам) методичних 

       служб міст, районів, ТГ, директорам 

       (завідувачам) центрів практичної  

       психології і соціальної роботи, центрів 

       професійного розвитку педагогічних  

       працівників, керівникам ЗЗСО 

           

 

Про узагальнення інформації щодо  

профілактики та виявлення булінгу (цькування) 

в закладах освіти за 2020-2021 навчальний рік  

 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», листа ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020-2021 

навчальний рік», листа КЗ ДНМЦ ПС від 12.08. 2020 №01/03-130 «Про 

пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби у системі освіти 

Донецької області на 2020-2021 навчальний рік: методичні матеріали та 

рекомендації» - Донецький обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти інформує про узагальнену аналітичну та 

статистичну інформацію щодо профілактики та виявлення булінгу в закладах 

освіти за 2020-2021 навчальний рік (додаток). 

 

Просимо керівників довести вищезазначену інформацію до фахівців 

психологічних служб. 

 

 

З повагою, в.о. директора                                                             Н.В. Лугінець 
                                                                                      

 

 

 

 

mailto:dnmcps@ukr.net
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   Додаток  

     до листа КЗ ДНМЦ ПС 

                                                                                                                     від 30.06.2021 №01/03-145 

 

Аналітична та статистична інформація 

комунального закладу 

«Донецький обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти» (далі - ДНМЦ ПС) 

щодо профілактики та виявлення булінгу в закладах освіти 

за 2020-2021 навчальний рік 

 

              Розбудова системи освіти відбувається у складних соціокультурних 

умовах та в ситуації загострення негативних явищ в країні. Зокрема, майже в 

кожному учнівському середовищі існує проблема булінгу.  

          Уперше термін булінг (з англ. «bully» – хуліган, забіяка, грубіян, 

насильник; «bullying» – цькування, залякування, зневажання) з’явився на 

початку 70-х рр. XX ст. у Скандинавії, де група дослідників вивчала явище 

насильства між дітьми в школі. Проблема булінгу, як психологічна, була 

окреслена ще в 70-80-х роках минулого століття у Швеції, та інших країнах 

Європи. Важливим є те, що це слово пов’язане з довготривалим виключенням 

особистості, учня, дитини з групи, класу, колективу. Булінг в закладі освіти — 

це довготривале «відторгнення» дитини більшістю членів класу чи групи.  

Булінг – соціально-педагогічна, психологічна проблема сучасності. Це 

соціальне явище, властиве переважно організованим колективам, отож з огляду 

на зазначене, виділяють основні місця булінгу:  

 булінг у навчальному закладі;  

 булінг на робочому місці (мобінг);  

 булінг в армії («дідівщина»);  

 кібербулінг (насилля в інформаційному просторі) тощо.             

Незвичний для нашого сприйняття термін булінг тісно пов’язаний із такими 

поняттями, як:  

 насильство (застосування силових методів або психологічного тиску за 

допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не 

може чинити опір; панування, влада людини над людиною);  

 агресія (дії, спрямовані на порушення фізичної та психічної цілісності 

людини або групи людей). Агресія органічно пов’язана з насильством і 

є його природним підґрунтям.  

Поняття агресія ширше за поняття насильство, воно містить в собі поняття:  

 насильство; 

 зневажання (виявляти зневагу до когось, поводитися безцеремонно, 

не зважати на чиюсь думку); 
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 цькування (переслідувати кого-небудь різними нападками, наклепами 

та ін., знущатися з когось). 

Усі ці поняття зображують різні аспекти такого явища, як булінг. Нині 

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. 

24% дітей стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці 

випадки. Такими є основні результати дослідження, проведеного ЮНІСЕФ. Це 

тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, 

внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі близько  220 тисячі 

дітей, стали внутрішньо переміщеними особами. Саме тому одним із завдань 

психологічної  служби Донецької області є профілактика та виявлення 

булінгу (цькування) в закладах освіти. 

Станом на 01.06.2021 року психологічна служба системи освіти Донецької 

області становить – 806   фахівців, з них: 

 практичних психологів – 600 фахівців; 

 соціальних педагогів – 184 фахівці; 

 методистів – 22   фахівці. 

Впродовж 2020-2021 навчального року заходи з профілактики булінгу 

проводились з метою: 

 ознайомлення учасників освітнього процесу з поняттям булінг, 

причинами його виникнення, впливу цього явища на окрему 

особистість і учнівський колектив в цілому,  

 опрацювати практичні методи виявлення постраждалих та булерів, 

опановування методами профілактики й втручання;  

у вигляді:  

 інформаційно-просвітницьких заходів; 

 оформлення стендів та буклетів; 

 проведення занять з елементами тренінгу;  

 заходів за участю працівників правоохоронних органів та інших 

організацій та служб.  

У зв’язку з запровадженням карантинних заходів профілактична робота з 

профілактики та виявлення булінгу (цькування) в закладах освіти проводилась 

як очно, під час адаптивного карантину, так  і дистанційно з використанням 

веб-простору (проводились вебінари, листування в вайбері та інших мобільних 

додатках, які призначені для спілкування, соціальні групи в мережі інтернет, 

вебконференції, онлайн-студії та інше). 
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Фахівцями комунального закладу «Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти» ведеться 

систематична робота щодо координації та навчально-методичного супроводу 

діяльності працівників психологічної служби територіальних громад Донецької 

області відповідно до чинного законодавства: 

Закони України: 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

2. Закон України «Про охорону дитинства» 

3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

Листи, накази МОН України, постанови КМ України : 

1. Лист МОНУ від 29.12.2018 №1/9-790 «Щодо організації роботи у 

закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству 

та булінгу» 

2. Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації 

щодо запобігання та протидії насильству» 

3. Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу» 

4. Наказ МОН України від 28.12.2019 №1646, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 03.02.2020  за №111/343994 «Деякі питання реагування 

на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти» 

5. Лист МОН України від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо 

застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 

№ 1646» 

6. Наказ Міністерства внутрішніх справ № 488 від 25.06.2020 «Про 

затвердження Змін до Інструкції з організації роботи підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України» 

7. Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)» 

Листи КЗ ДНМЦ ПС: 

 

1. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 20.03.2020 № 01/03-62 Методичні рекомендації 

фахівцям психологічної служби під час карантину 

2. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 01.04.2020 №01/03-66 Методичні рекомендації 

щодо профілактики та виявлення булінгу (цькування) в закладах освіти 
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3. Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2019 № 01/03 – 149 «Про пріоритетні 

напрями роботи психологічної служби Донецької області на 2019-2020 

н.р.» 

4. Інформація для виступу на нараді департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації «Подолання та профілактика булінгу в закладах 

освіти: превентивні заходи та рекомендації 

5. Інформація для виступу на засіданні колегії департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації «Про психологічний супровід просвітницько-

профілактичної роботи щодо протидії булінгу в закладах освіти» 

6. Інформація про виконання плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у 

новій українській школі за І півріччя 2021 року 

7. Інформація щодо профілактики та виявлення булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти за 2020-2021 навчальний рік  та інші 

 

Консультативна та просвітницька робота фахівців КЗ ДНМЦ ПС 

спрямована на допомогу фахівцям психологічних служб з питань профілактики 

та виявлення булінгу серед неповнолітніх в закладах освіти.  

Для ознайомлення з нормативно-правовими документами та 

методичними рекомендаціями щодо профілактики булінгу фахівцям 

психологічної служби області рекомендований інформаційно-освітній ресурс –   

dnmcps.com.ua, де в розділі «Профілактика булінгу (цькуванню) в освітніх 

закладах» можна ознайомитись з нормативною базою з даного питання, 

діагностичними методиками та іншими корисними методичними матеріалами 

для роботи. 

Важливим аспектом є інформування учасників освітнього процесу щодо 

діяльності гарячих ліній, громадських та державних організацій та доступу 

до їх послуг. 

У 2020-2021 навчальному році фахівцями  Донецького обласного 

навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти  були 

складені методичні рекомендації для фахівців психологічної служби області 

щодо пріоритетних напрямків роботи психологічної служби Донецької області 

на поточний навчальний рік за напрямом «Профілактика та виявлення булінгу в 

закладах освіти області» в яких:  

 описано актуальність проблеми, основні терміни, надані 

узагальнені статистичні дані щодо роботи з профілактики та 

виявлення булінгу в закладах освіти області за 2019-2020 

навчальний рік, кількість звернень до закладів освіти з приводу 

випадків булінгу; 

https://dnmcps.com.ua/
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 прописано рекомендації для фахівців психологічної служби 

області щодо роботи за даним напрямом у 2020-2021 навчальному 

році; 

 надано інформацію про організації, які допомагають отримати 

допомогу з даного питання, надають юридичні послуги та іншу 

корисну інформацію, а також телефони «гарячих ліній», корисні 

посилання, які допоможуть фахівцям психологічної служби 

закладів освіти в роботі за напрямом «Профілактика та виявлення 

булінгу в закладах освіти». 

 

Проведено обласні інструктивно-методичні, просвітницько-профілактичні 

заходи з нагальних питань, а саме: 

 інструктивно-методична онлайн нарада  «Пріоритетні напрямки роботи 

та актуальні питання організації діяльності фахівців психологічної 

служби області». Одним із питань якої було: «Удосконалення роботи в 

закладах освіти щодо профілактики правопорушень, булінгу 

(цькуванню), бездоглядності та безпритульності серед учнів та учнівської 

молоді у 2020-2021 навчальному році»; 

 регіональну онлайн конференцію «Причини виникнення та шляхи 

попередження суїцидальних тенденцій серед підлітків». Де було також 

розглянуто питання «Кібербулінг, як одна з причин суїцидальної 

поведінки підлітків»; 

 вебінар «Удосконалення роботи в закладах освіти щодо профілактики 

бездоглядності та безпритульності, правопорушень, булінгу (цькуванню) 

серед учнів та учнівської молоді в 2020-2021 н.р.»; 

 вебінар «Створення безпечного освітнього середовища шляхом 

впровадження Шкільних служб порозуміння»; 

 міжсекторна онлайн-конференція «Захист прав дитини: безпечний 

Інтернет»; 

 онлайн конференція щодо обговорення проблеми домашнього 

насильства в рамках співпраці з програмою ООН із відновлення та 

розбудови миру; 

 регіональна конференція в режимі онлайн «Причини виникнення 

суїцидальної поведінки та шляхи попередження суїцидальних тенденцій 

серед підлітків та учнівської молоді»; 

 методична онлайн студія «Психодіагностична робота практичного 

психолога в режимі онлайн засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: переваги й недоліки»;  

 онлайн захід «Основні стратегії соціалізації особистості: взаємодія 

педагогічної спільноти та батьківської громадськості»;  
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 регіональна онлайн конференція «Шкільні служби порозуміння: 

алгоритм та досвід впровадження у закладах освіти Донецької області»; 

 регіональна онлайн конференція на тему «Превенція суїцидальних 

тенденцій серед підлітків та учнівської молоді. Шляхи  попередження»; 

 онлайн семінар «Захист дітей від сексуального насильства в Інтернеті. 

Безпечний інтернет» та ін. 

Фахівцями психологічної служби закладів освіти області регулярно 

проводилась робота з профілактики та виявлення булінгу в закладах 

освіти за наступними  напрямами:  

 

1. Консультаційна робота – це форма надання практичної психологічної 

допомоги на основі попереднього вивчення проблеми, що турбує. Вона 

передбачає вивчення особистості людини, яка звернулась за допомогою, її 

взаємовідносин з оточуючими та спрямована на подальшу роботу з 

особами, які потребують особливої психолого-педагогічної уваги з метою 

надання інформаційної підтримки, психологічного супроводу всіх 

учасників освітнього процесу за такими темами:  

 

зі здобувачами освіти –  

 «Спілкування без образ»; 

  «Булінг чи конструктивне відстоювання своїх позицій»; 

 «Обережно! Булінг!»; 

 «Вплив вуличної компанії та її наслідки»; 

 «Як навчитися стримувати себе?»; 

 «Кібербулінг. Як захистити себе»; 

 «Конфлікт. Вирішення конфліктів мирним шляхом.                                                         

      Твоя роль у конфліктній ситуації»; 

 «Попередження булінгу»;  

 «Правила інтернет спілкування»;  

 «Відповідальність за власні вчинки»; 

 «Види насильства»;  

 «Як впоратися з поганим настроєм»;  

 «Впевненість в собі»;  

 «Як налагодити стосунки з однокласниками»; 

  «Взаємовідносини  з однолітками. Поважай думку і дії інший»; 

 «Психологічна підтримка при виникненні булінга з боку однокласників»; 

 «Міжособистісні конфлікти» та інші. 

 

з педагогами  – 

 «Соціально-психологічний клімат у класі»; 

 «Рекомендації з підтримки дітей»; 

 «Умови спілкування в батьківських чатах»; 
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 «Толерантне ставлення учнів у колективі»; 

  «Виховна робота з підлітками»; 

 «Що робити, якщо дитина стала жертвою онлайн-насилля?»,  

 «Як розпізнати булінг в класі»,  

 «Як достукатися до дитини?»,  

 «Булінг карається законом»; 

 «Учасники булінгу. Адміністративна  відповідальність»; 

  «Булінг чи ні?»; 

 «Маркери булінгу»; 

 «Протидія булінгу в дитячому колективі»; 

 «Булінг – тиша яку ми маємо почути»; 

 «Булінг у дитячому садку – міф чи реальність»; 

 «Вирішення конфліктної ситуації. Взаємовідносини учнів у класі»; 

 «Що таке булінг? Хто стає жертвами булінгу»; 

 «Стоп насиллю!»; 

 «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»; 

 «Жорстокість в дитячому середовищі»; 

 «Булінг серед підлітків»; 

 «Види булінгу. Відповідальність за скоєння булінгу. Алгоритм дій»; 

  «Як зрозуміти що дитину цькують?»; 

 «Протидія булінгу: що не треба робити вчителю» та інші. 

 

з батьками  –  

 «Булінг карається законом»; 

 «Учасники булінгу. Адміністративна  відповідальність»; 

  «Булінг чи ні?»; 

 «Маркери булінгу»; 

 «Протидія булінгу в дитячому колективі»; 

 «Булінг – тиша яку ми маємо почути»; 

 «Булінг у дитячому садку – міф чи реальність»; 

 «Що таке булінг? Хто стає жертвами булінгу»; 

 «Стоп насиллю!»; 

 «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»; 

 «Жорстокість в дитячому середовищі»; 

 «Булінг серед підлітків»; 

 «Види булінгу. Відповідальність за скоєння булінгу. Алгоритм дій»; 

 «Дитина – булер. Адміністративна відповідальність» 

 «Як зрозуміти що дитину цькують?»; 

 «Протидія булінгу: що не треба робити вчителю» та інші. 

 «Поняття та види булінгу»; 

 «Яким  чином  цікаво організувати спільне дозвілля?»; 

 «Допомога дітям у вирішенні особистих конфліктів»; 

 «Система дій при виникненні булінгу»; 

 «Як зрозуміти, що вашу  дитину цькують»; 

 «Підліткова агресія: захисна реакція або крик про допомогу? »; 

 «Чому про булінг треба знати всім батькам!»; 
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 «Що добре, що погано, щоб не допустити булінгу»; 

 «Роль дорослих у профілактиці та попередженні кібербулінгу» та інші. 

 

Таблиця 1. Консультаційна робота  

(всього проведено заходів, охоплено осіб) 

Категорія учасників 

освітнього процесу: 

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення консультаційної роботи 
Проведено заходів 

 ТГ 
Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО ТГ 

Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО 

Учні 16504 1821 1828 311 2300 285 551 120 

Педагоги 8547 495 462 210 1202 310 319 82 

Батьки 12302 943 602 262 1148 294 189 29 

Всього 37353 3259 2892 783 4650 889 1059 231 

Всього  44287 6829 

 

Таблиця 1.1. Консультаційна робота по ТГ 

№ 

з/п 

Назва ТГ Консультаційна робота 

Учні Педагоги Батьки 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Бахмутський район 

1. Бахмутська ТГ 67 419 64 482 43 656 

2. Званівська ТГ - - - - - - 

3. Світлодарська ТГ - - - - - - 

4. Сіверська ТГ 2 9 2 16 2 27 

5. Соледарська ТГ 40 815 7 119 5 71 

6. Торецька ТГ 81 1160 15 267 45 240 

7. Часовоярська ТГ 362 1042 31 171 104 778 

Волноваський район 

8. Великоновосілківська ТГ 45 75 6 30 5 17 

9. Волноваська ТГ 48 95 8 158 8 1448 

10. Вугледарська ТГ 38 61 18 37 21 29 

11. Комарська ТГ 5 32 1 9 1 1 

12. Мирненська ТГ 2 39 3 25 3 167 

13. Ольгинська ТГ 27 105 13 35 23 223 

14. Старомлинівська ТГ 14 62 4 82 8 77 

15. Хлібодарівська ТГ 5 144 2 42 1 65 

Краматорський район 

16. Андріївська ТГ 3 10 1 15 1 25 

17. Дружківська ТГ 145 542 82 265 39 143 

18. Іллінівська ТГ 4 82 2 27 2 26 

19. Костянтинівська ТГ 73 493 20 63 39 55 

20. Краматорська ТГ 36 116 31 214 38 356 
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21. Лиманська ТГ 45 165 23 23 14 14 

22. Миколаївська ТГ 13 707 6 524 16 152 

23. Новодонецька ТГ 24 907 12 195 12 974 

24. Олександрівська ТГ - - - - - - 

25. Святогірська ТГ - - - - - - 

26. Слов’янська ТГ 56 621 29 288 26 235 

27. Черкаська ТГ 28 131 4 32 4 41 

Маріупольський район 

28. Кальчицька ТГ 0 0 3 3 1 5 

29. Мангушська ТГ 7 71 11 21 13 44 

30. Маріупольська ТГ 323 3004 247 2305 251 2762 

31. Нікольська ТГ 5 25 4 14 2 2 

32. Сартанська ТГ - - - - - - 

Покровський район 

33. Авдіївська ТГ 28 185 24 24 20 20 

34. Білозерська ТГ 18 111 29 173 19 441 

35. Гродівська ТГ 2 43 3 38 3 109 

36. Добропільська ТГ 398 1719 200 1294 197 665 

37. Криворізька ТГ 5 145 0 0 0 0 

38. Курахівська ТГ 24 147 17 105 14 368 

39. Мар’їнська ТГ 31 223 32 97 22 135 

40. Мирноградська ТГ 185 1118 165 1049 76 883 

41. Новогродівська ТГ 25 47 26 56 15 30 

42. Очеретинська ТГ 10 122 5 57 3 29 

43. Покровська ТГ 47 1539 12 57 5 16 

44. Селидівська ТГ 23 89 37 119 46 971 

45. Удачненська ТГ - - - - - - 

46. Шахівська ТГ - - - - - - 

Всього:       

*«-» територіальні громади, які не надали інформацію 

 

2. Просвітницько-профілактична робота передбачає просвітницько-

профілактичні заходи  з усіма  учасниками освітнього процесу, а саме: 

години спілкування, тренінги, ігри, диспути, конкурси, виставки творчих 

робіт, бесіди, перегляд тематичних відеороликів та відеофільмів, акції, 

стендова інформація, батьківські збори, розповсюдження та виготовлення 

пам’яток, буклетів тощо.  

Просвітницькі заходи щодо профілактики та виявлення булінгу 

дозволяють учасникам освітнього процесу:  

 отримувати знання про проблему булінгу в суспільстві;  

 формувати культуру поведінки, допомагають знизити конфліктні 

ситуації та поліпшити міжособистісні взаємостосунки;  
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 сприяти ознайомленню з особливостями поширення масових 

негативних явищ серед учнів та загальноприйнятими у світі 

поняттями «булінг», «зневажання», «цькування»; 

 формувати правосвідомість і правову поведінку учнів, 

відповідальність за своє життя, розвиток активності, самостійності, 

творчості учнів, створення умов для самореалізації особистості 

школярів; 

 сприяє розвитку навичок ідентифікації насильства як у своїй 

поведінці, так і в поведінці дітей з метою формування умінь 

виокремлювати проблему що існує; 

 створює у шкільному середовищі умови недопущення булінгу та 

відповідного середовища в освітній установі для профілактики та 

боротьби з негативними соціально-педагогічними наслідками цього 

явища; 

 розвиває захисні сили особистості та організму в протистоянні 

цькуванню. 

 

Тематика заходів з психологічної просвіти та профілактики: 

 

зі здобувачами освіти –  

 «Щоб добре жити – треба з усіма дружити»; 

 «Вчимося розуміти і поважати інших»; 

 «Кіберулінг. Що треба знати»; 

 «Не смійся з мене»; 

 «Стоп – Булінг!»; 

 «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»; 

 «Кібербулінг, або агресія в інтернеті»; 

 «Ознайомлення з нормативно-правовою документацією з питань булінгу»; 

 «Як зупинити кібербулінг»; 

 «Порушення прав людини: булінг. Гарячі лінії для звернень»; 

 «Прояви стресів дитини у різний період її розвитку»; 

 «Стоп насилля! Над чим потрібно замислитись?»; 

 «Насильство (булінг) починається з дрібниць. Звернись по допомогу!»; 

 «Обережно: кібергрумінг» 

з педагогами – 

 «Булінг ти попереджай - свою гідність зберігай!»; 

 «Формування навичок безпечної поведінки дітей»; 

 «Алгоритм дій, якщо ти став свідком булінгу»; 

 «Булінг в сучасній школі. Структура булінгу»; 

 «Як запобігти булінгу»; 

 «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)» 

  «Хто і як відповідатиме за булінг» 



12 
 

 «Алгоритм дій реагування у випадку булінгу» 

 «Профілактика булінгу в шкільному середовищі» 

 «Адаптація дитини до нових умов соціалізації» 

 «Конфлікти та способи їх вирішення» 

 «Як підвищити самооцінку в дітей» 

 «Що таке булінг? Профілактика булінгу в учнівському середовищі»; 

 «Наслідки шкільного насилля»; 

 «Ефективне спілкування однолітків як засіб профілактики булінгу»; 

 «Форми та види булінгу»; 

з батьками – 

 «Як відрізнити булінг від конфлікту?»; 

 «Порядок подання та розгляд заяв про випадки булінгу»; 

 «Кiбербулiнг: актуальність питання, як допомогти дитинi»; 

 «Що повинні знати дорослі про булінг»; 

 «Ознаки того, що дитина страждає від онлайн-булінгу»; 

 «Адаптація дитини до нових умов соціалізації»; 

 «Конфлікти та способи їх вирішення»; 

 «Як побороти булінг»; 

 «Насильство в дитинстві змінює мозок». Світлана Ройз; 

 «Як розпізнати що дитина страждає від булінгу у школі?»; 

 «Безпечний інтернет»; 

 «Вікові особливості учнів початкової ланки, булінг в дитячому середовищі»; 

 «Що таке булінг? Правова відповідальність»; 

 «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки, та шляхи його подолання»; 

 «Вплив новоутворень підліткового віку на поведінку дітей»; 

 «Шляхи зупинення булінгу  в навчальному закладі» та інші. 

 

Таблиця 2. Просвітницько-профілактична робота 

(всього проведено заходів, охоплено осіб)  

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб в межах 

проведення просвітницько-

профілактичної роботи 

Проведено заходів 

 ТГ 
Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО ТГ 

Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО 

Учні 106146 3249 6725 3839 4436 392 540 202 

Педагоги 18979 753 655 572 1002 169 85 76 

Батьки 62823 1864 2488 1743 1542 312 92 49 

Всього 187948 5866 9868 6154 6980 873 717 327 

Всього  209836 8897 
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Таблиця 2.1. Просвітницько-профілактична робота по ТГ 

№ 

з/п 

Назва ТГ Просвітницько-профілактична робота 

Учні Педагоги Батьки 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Бахмутський район 

1. Бахмутська ТГ 194 3640 52 1407 59 2690 

2. Званівська ТГ - - - - - - 

3. Світлодарська ТГ - - - - - - 

4. Сіверська ТГ 158 1088 6 102 105 624 

5. Соледарська ТГ 50 908 8 135 12 421 

6. Торецька ТГ 167 6149 34 725 31 4181 

7. Часовоярська ТГ 42 1316 8 290 13 325 

Волноваський район 

8. Великоновосілківська ТГ 167 2287 24 342 7 105 

9. Волноваська ТГ 72 1557 4 110 32 2700 

10. Вугледарська ТГ 70 2261 28 365 57 793 

11. Комарська ТГ 22 199 2 28 4 10 

12. Мирненська ТГ 9 266 3 92 7 663 

13. Ольгинська ТГ 83 1603 13 201 17 1072 

14. Старомлинівська ТГ 22 321 5 101 278 357 

15. Хлібодарівська ТГ 32 425 6 91 0 0 

Краматорський район 

16. Андріївська ТГ 15 217 3 30 5 149 

17. Дружківська ТГ 97 4357 66 1682 57 1304 

18. Іллінівська ТГ 11 254 2 59 3 474 

19. Костянтинівська ТГ 173 2370 22 411 36 874 

20. Краматорська ТГ 297 7202 43 661 24 2156 

21. Лиманська ТГ 201 4151 9 158 36 1179 

22. Миколаївська ТГ 26 2064 22 180 17 2617 

23. Новодонецька ТГ 24 907 18 260 12 844 

24. Олександрівська ТГ - - - - - - 

25. Святогірська ТГ - - - - - - 

26. Слов’янська ТГ 122 5179 67 818 58 2088 

27. Черкаська ТГ 48 321 8 34 8 86 

Маріупольський район 

28. Кальчицька ТГ 28 393 5 77 6 150 

29. Мангушська ТГ 32 708 9 100 3 80 

30. Маріупольська ТГ 621 15678 136 2020 267 13079 

31. Нікольська ТГ 16 549 2 90 4 48 

32. Сартанська ТГ - - - - - - 

Покровський район 

33. Авдіївська ТГ 20 1022 15 291 10 450 

34. Білозерська ТГ 205 1320 54 225 85 1920 
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35. Гродівська ТГ 25 514 5 111 11 271 

36. Добропільська ТГ 329 6383 115 1745 243 8296 

37. Криворізька ТГ 15 548 2 36 3 540 

38. Курахівська ТГ 93 2923 25 565 30 1326 

39. Мар’їнська ТГ 27 507 7 119 18 700 

40. Мирноградська ТГ 261 5902 58 1305 99 4107 

41. Новогродівська ТГ 105 2286 40 540 37 1820 

42. Очеретинська ТГ 18 1144 7 193 5 729 

43. Покровська ТГ 380 10502 34 744 29 3167 

44. Селидівська ТГ 145 5194 32 447 64 55 

45. Удачненська ТГ - - - - - - 

46. Шахівська ТГ - - - - - - 

Всього:       

*«-» територіальні громади, які не надали інформацію 

3. Співпраця  з громадськістю та органами місцевого самоврядування:  

Головним завданням системи загальної середньої освіти є забезпечення 

високої якості освіти, всебічний розвиток особистості відповідно  потребам 

суспільства.  

Тому особливої актуальності набуває питання співробітництва школи та 

інших державних та громадських організацій. Школа вступає в безпосередні 

контакти з позашкільними закладами, організаціями, батьками з метою 

реалізації однієї спільної мети – формування гармонійно розвинутої, 

високоосвіченої, соціально активної  та національно свідомої  особистості.  

Психологічні служби закладів освіти області дуже тісно співпрацюють з 

кримінальною поліцією, соціальними службами, різноманітними 

громадськими та волонтерськими організаціями, які займаються проблемою 

булінгу та насилля в цілому. Так за участю перелічених організацій було 

проведено 523 заходи у вигляді профілактичних бесід, круглих столів, 

теоретичних семінарів, де було охоплено 14387 учасників. 

 

Таблиця 3. Співпраця з громадськістю 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу: 

Кількість охоплених осіб Проведено заходів 

 ТГ 
Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО ТГ 

Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО 

Учні 7221 470 1629 722 223 41 46 12 

Педагоги 911 110 206 150 43 22 26 5 

Батьки 1975 59 572 362 70 7 18 10 

Всього 10107 639 2407 1234 336 70 90 27 

Всього  14387 523 
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4. В закладах освіти Донецької області постійно функціонують: 

Таблиця 4. 

 
ТГ 

Школи-

інтерн. 
ППТО ЗФПО 

Телефони довіри 35 1 4 7 

Пошта довіри 238 14 20 14 

Консультаційні пункти 167 8 27 17 

Всього    440 23  51 38 

Інформаційні стенди 

Для дітей 265 43 36 53 

Для вчителів 259 31 31 20 

Для батьків 293 36 30 32 

Всього інформац. стендів 817 110 97 105 

Всього 1257 133 148 143 

 

5. За 2020-2021 навчальний рік в закладах освіти Донецької області було 

розглянуто - 139 заяв-звернень стосовно булінгу із них:  

 107 заяв-звернень стосовно булінгу;  

 25 з приводу кібербулінгу; 

 7 заяв з приводу мобінгу. 

Більшість випадків були вирішені на рівні закладів освіти, лише у 16 випадках 

була залучена Національна поліція.  

В порівнянні з даними, які були надані психологічними службами ТГ за 

2019-2020 навчальний рік, кількість заяв-звернень у поточному навчальному 

році суттєво зменшилась на 70.  

Таблиця 5. Кількість заяв-звернень по ТГ 
Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Кібербулінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Мобінг 

(кількість 

заяв-

звернень)  

З них вирішено 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нацполіції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

Учні  38 33 5 5 1 4 0 0 0 
Педагоги  13 13 0 1 1 0 2 2 0 
Батьки  33 27 6 4 4 0 0 0 0 
Всього: 

 
84 73 11 10 6 4 2 2 0 
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Таблиця 6. Кількість заяв-звернень по СЗШІ 
Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Кібербулінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Мобінг 

(кількість 

заяв-

звернень)  

З них вирішено 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нацполіції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

Учні  7 7 0 3 3 0 0 0 0 
Педагоги  4 4 0 4 4 0 4 4 0 
Батьки  5 4 1 3 3 0 0 0 0 
Всього: 

 
16 15 1 10 10 0 4 4 0 

 
Таблиця 7. Кількість заяв-звернень по ЗПТО 

 

Таблиця 8. Кількість заяв-звернень по ЗФПО 
Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Кібербулінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Мобінг 

(кількість 

заяв-

звернень)  

З них вирішено 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нацполіції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

Учні  4 4 0 3 3 0 0 0 0 
Педагоги  0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Батьки  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всього: 

 
4 4 0 3 3 0 1 1 0 

 

Висновки: 

Профілактика булінгу в закладах освіти  проводиться в співпраці 

працівників психологічної служби закладів освіти та педагогів. Працівники 

психологічної служби області використовують групові форми роботи та 

інтерактивні методи (тренінги, практикуми, ІКТ, ігри та інші методи роботи), які 

сприяють: 

 кращому засвоєнню інформації учасниками освітнього процесу, 

 покращенню профілактичної та відновлювальної роботи, 

  налагодженню співпраці з громадськістю та органами місцевого 

самоврядування 

 залученню працівників ювенальної превенції для проведення 

профілактичних бесід та роз’яснювальної роботи з учнями.  

 

Через пандемію та введення карантинних обмежень зв’язок з учасниками 

освітнього процесу ведеться та підтримується за допомогою онлайн засобів 

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу 

Булінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Кібербулінг 

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено  

 

Мобінг 

(кількість 

заяв-

звернень)  

З них вирішено 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нацполіції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

на рівні 

закладу 

освіти 

із 

залученням 

Нац поліції 

Учні  2 2 0 2 2 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: 

 
3 3 0 2 2 0 0 0 0 
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комунікації. Під час дистанційної освіти просвітницько-профілактичну 

інформацію фахівці психологічної служби передають через батьківські групи в 

Вайбері за допомогою класних керівників або розміщують на сайтах закладів 

освіти (сторінка/кабінет практичного психолога, соціального педагога). При 

організації роботи з учнями також використовується технологія класрум, куди 

завантажується презентації з матеріалами, це дає можливість школярам 

переглядати їх самостійно в зручний час.  

 

Проблемні питання: 

1. Сучасні діти про людську жорстокість знають більше, ніж їхні ровесники 

20-30 років тому. Причиною цього є демонстрація сцен насильства у ЗМІ.  

2. Спостереження пережитого насильства не лише в кіно, а й на власному 

досвіді, а саме в сім’ях, сценах приниження в класі (бійки, вимагання грошей, 

психологічний тиск, словесні образи).  

3. Нудьга і монотонність серед здобувачів освіти, бажання розвіятись чи 

виділитись серед інших. Наслідки таких «розваг» відбивається на особистості й 

супроводжуються психосоматичними порушеннями.  

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 з їхнього 

боку до виховання. 

        6. Негативний вплив булінгу на соціалізацію жертви, дезадаптуючи її. 

Наслідками цього є руйнування або ж затримка формування сфер, в яких 

здійснюється становлення особистості – діяльності, спілкуванні, самосвідомості. 

         

Перспективні питання: 

1. Сприяти  посиленню профілактично – просвітницької роботи зі всіма 

учасниками освітнього процесу. 

2. Сприяти  проведенню превентивних заходів щодо різних форм 

залежностей, соціально небезпечних ігор у соціальних мережах, 

фізичного насилля, агресивної поведінки тощо. 

3.  Сприяти продовженню  роботи щодо первинної профілактики та 

психологічної корекції відхилень у поведінці та діяльності учнів. 
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4. Сприяти  співпраці з організаціями, що працюють у сфері запобігання 

протиправним діям неповнолітніми, активніше залучати до співпраці 

громадські організації. 

5. Застосовувати ефективні форми соціально-психологічної підтримки 

дітей, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги та 

знаходяться у складних життєвих обставинах. 

6. Впроваджувати профілактичні програми щодо профілактики булінгу в 

закладах освіти. 

 

 

Виконавець: 
Методист ДНМЦ ПС – І.М. Павлівська. 

(050) 232 04 20 

 


