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В Україні наразі дуже поширена проблема дитячої агресії у закладах освіти. 
Жертвами при цьому є здебільшого учні від 11 до 15 років.

Всім учасникам освітнього процесу ВАЖЛИВО!!!

Володіти основними поняттями, які 
стосуються булінгу

Враховувати та застосовувати 
нормативно-правові акти з  
вищезазначеного питання

Орієнтуватись у видах, причинах 
виникнення цькування, знати типові 

ознаки булінгу



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.



Булінг в закладі освіти — це довготривале «відторгнення»

дитини більшістю членів класу чи групи.

Термін булінг тісно пов’язаний із такими поняттями, як:

Знущання 

Насильство

ЦькуванняАгресія

Третирування



Відповідно до дослідження ЮНІСЕФ:

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

24% дітей стали жертвами булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки 
булінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але 
ігнорували його, бо їм було страшно за себе;

більшість дітей булять за те, що вони 
виглядають, говорять, думають не так, як інші 

діти.

https://www.unicef.org/ukraine/bullying-cyberbylling-teens-Ukraine


Причини виникнення булінгу

у дитячому середовищі

Боротьба за лідерство, владу в групі.

Наявність у дитини психічних чи фізичних особливостей.

Прагнення до самоствердження й підвищення власної самооцінки коштом уразливої 
особи, дискредитація жертви в очах однолітків.

Відсутність предметного дозвілля, зіткнення різних інтересів.

Конкуренція, нейтралізація суперника.

Заздрість, відчуття неприязні, помста, невміння толерантно ставитися до однолітків.

Агресивність, віктимність (схильність стати жертвою злочину).



Психологічна 
травма, 

дезадаптація, 

нервові, 

психічні та 
соматичні 
розлади.

Почуття 
провини за 

бездіяльність.

Почуття 
невпевненості 
некомпетент-

ності в 
вирішенні 
проблеми.

Страх, 

асоціальна 
поведінка, 

агресивні та 
насильницькі 

дії.

Самогубство, 
помста 
(масові 

розстріли 
однолітків).





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. 



Кількість заяв-звернень по ТГ

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу

Булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Кібер

булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням 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



Кількість заяв-звернень по СЗШІ

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу

Булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Кібер

булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

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



Кількість заяв-звернень по ЗПТО

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу

Булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Кібер

булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

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



Кількість заяв-звернень по ЗФПО

Категорія 

учасників 

освітнього 

процесу

Булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Кібер

булінг

(кількість 

заяв-

звернень)

З них вирішено Мобінг

(кількість 

заяв-

звернень) 

З них вирішено

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

на рівні 

закладу 

освіти

із залучен

ням

Нацполіції

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



В порівнянні з даними, які були надані

психологічними службами закладів освіти

за 2019-2020 навчальний рік, кількість заяв-

звернень у поточному навчальному році

зменшилась на 70 випадків звернень.



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, 

опрацювання 
практичних методів 

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 вебпростору.

Проводились:

вебінари, 
вебконференції, 
онлайн-студії,

листування в вайбері та 
інших мобільних додатках, 

які призначені для 
спілкування, соціальні 

групи в мережі інтернет та 
інше. 



Просвітницько-профілактична робота 

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



Консультаційна робота 

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



Співпраця з громадськістю та 

органами місцевого самоврядування

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



В закладах освіти Донецької області 

постійно функціонують:

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



18 грудня 2018 року  Верховна Рада 

України прийняла Закон України № 8584 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо протидії 

булінгу»

- вперше визначається юридично

поняття булінгу в українському

законодавстві та передбачається

відповідальність не тільки за вчинення,

але й за приховування випадків булінгу.



Закон України «Про освіту» доповнено:

стаття  26 - регламентує діяльність 
керівника закладу освіти

стаття 54 - зазначає, що входить до  
обов’язків педагогічних, науково-

педагогічних і наукових працівників

стаття 76 (частина друга) регламентує 
діяльність психологічної служби та 
соціально-педагогічного патронажу в 

системі освіти



Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394, затверджено Порядок реагування

на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу:

 Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може розказати про це

батькам, вчителю, психологу або безпосередньо директору.

 Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, то він має

повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу
чи ні.

 Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставини булінгу. Надалі він
скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії. Якщо

комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то очільник закладу
зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції

України та Службу у справах дітей.

 До складу такої комісії можуть входити педагоги, психолог, соціальний педагог, батьки
постраждалого та «булера», керівник закладу та інші зацікавлені особи.

 У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний з цим, то
він може одразу звернутись до органів Національної поліції України.

 За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім

учасникам випадку.



Важливим аспектом в роботі за даним напрямом є також

інформування учасників освітнього процесу щодо діяльності

гарячих ліній, громадських та державних організацій та

доступу до їх послуг,

 телефонні номери Національної «гарячої» лінії:

0 800 500 225 або 116111(для дзвінків з мобільного).

Окрім цього, дитина може звернутись:

 на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в
сім’ї або із захисту прав дітей;

 до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді;

 Національної поліції України;

 Центру надання безоплатної правової допомоги.



Держава гарантує кожному громадянину право на отримання

безоплатної правової допомоги за номером Єдиного контакт-центру:

0 800 213 103 (цілодобово та безплатно у межах України зі

стаціонарних та мобільних телефонів).

Діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання

заяв, представництво в суді).

За правовою консультацією можна також звернутися, написавши

повідомлення у:

 месенджер Facebook-сторінки системи БПД,

 публічний чат Telegram-каналу «Безоплатна правова допомога»,

 приватний чат системи БПД у Telegram або Viber,

 мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога.



Для використання у роботі з даної проблематики можна

скористатися матеріалами:

 спеціальної рубрики «Корисні посилання щодо теми

антибулінгу», яка розміщена на офіційному вебсайті

Міністерства освіти і науки України та вебсайті

Державної наукової установи «Інститут модернізації

змісту освіти»

 та матеріалами розміщеними на офіційному сайті

Донецького обласного навчально-методичного центру

практичної психології системи освіти в розділі
«Програми та напрями діяльності».



Останнім часом збільшилася кількість
випадків небезпечної поведінки дітей, що
загрожує їхньому життю та здоров’ю.
Зокрема, йдеться про вплив соціальних
мереж в інтернеті.

Саме тому велику увагу потрібно приділяти
також питанню профілактики кібербулінгу в
сучасному суспільстві.

Для підвищення обізнаності педагогічних працівників
закладів освіти, батьків та їхніх дітей Міністерство освіти і
науки пропонує користуватися інформацією, яка розміщена на
сайті Міністерства освіти і науки України в розділі «Безпека
дітей в Інтернеті»



Враховуючи вище зазначене, та відповідно до

листа Міністерства освіти і науки України від

16.07.2021 року № 1/9-363 «Про пріоритетні

напрями роботи психологічної служби у системі

освіти у 2021-2022 н.р.» у 2021-2022

навчальному році рекомендуємо працівникам

психологічної служби при плануванні та роботі

за напрямком профілактика та виявлення

булінгу серед учнів та учнівської молоді

дотримуватись наступних рекомендацій:



 вивчати та дотримуватись нормативно – правової бази;

 аналізувати стан справ та посилювати індивідуальну роботу з дітьми, які
мають ознаки девіантної, агресивної поведінки та їх батьками, законними
представниками;

 сприяти в проведенні інформаційно-просвітницької роботи з батьками дітей;

 сприяти налагодженню міжвідомчої взаємодії та співпраці з підрозділами
ювенальної превенції Національної поліції України;

 створювати на сайтах закладів «Кабінети психолога/соціального педагога», де
буде розміщено інформацію з питань профілактики булінгу (цькуванню) в
закладах освіти та постійно оновлювати інформацію за даною темою;

 впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення

конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив
«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Використовувати

відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація – ровесників і
ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир
навколо себе» з метою профілактики булінгу (цькуванню);



 використовувати в профілактичній роботі в закладах освіти матеріали, які розміщені на

сайті МОНУ банк педагогічних технологій, які розміщені у рубриці «Корисні посилання
щодо теми антибулінгу»;

 розмістити на сайтах закладів освіти інформацію з гіперпосиланням на офіційний
вебсайт системи Безоплатної правової допомоги;

 розмістити на доступному місці в закладі освіти контактну інформацію про керівників і
педагогічних працівників закладу освіти до яких відповідно до посадових обов’язків,

можуть звертатися учасники освітнього процесу для оперативного розв’язання питань,
що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини.

 зосередити зусилля на виконанні: заходів Національної стратегії розбудови
безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі,

затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2020 року №
195/2020;

 систематично проводити просвітницько-профілактичні заходи з учасниками
освітнього процесу щодо безпечного користування інтернет- ресурсами,
медіаграмотності та медіазахисту;

 використовувати можливості неформальної освіти, зокрема «шкіл свідомого

батьківства», що створюються в закладах дошкільної, загальної середньої та
професійно-технічної освіти, для поширення серед батьків інформації щодо
запобігання всім формам насильства та актуальним медіазагрозам.



 сприяти формуванню в учасників освітнього процесу потреби

набувати навичок:

 свідомого, відповідального споживання медіапродукції, розвивати

критичне мислення, здатність відокремлювати оцінювальні
судження, що транслюються у медіапросторі, від реальних фактів;

 обмежувати себе, особливо в критичних ситуаціях, споживанням

інформації лише в обсягах, необхідних і достатніх для розв’язання
певної життєвої проблеми;

 адекватно оцінювати масштаб своєї особистої життєвої ситуації, не
розширюючи її сприйняття до розмірів регіону, країни чи світу;

 виробити у себе толерантність до невизначеності, усвідомити, що

від загроз та небезпек, які з’являються в сучасному світі, можна

успішно захищатися навіть за умови недостатнього знання про їхні
причини, якщо опанувати надійні способи захисту.

 впроваджувати профілактичні, корекційні програми, спрямовані на

профілактику булінгу (цькуванню) у закладах освіти Донецької

області. Перелік просвітницько-профілактичних програм розміщено
на вебсайті ДНУ «ІМЗО».



Просимо особливу увагу приділити:

 поширенню в закладах загальної середньої освіти практики функціонування служб

порозуміння (шкільної медіації);

 проведенню інформаційно-просвітницьких заходів (тренінги, презентації та інші заходи,
зокрема за участю представників органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, громадськості), спрямованих на формування в учасників освітнього
процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації,

здорового та безпечного способу життя, навичок збереження власного життя та здоров’я, а
також запобігання небезпечній поведінці;

 навчанню учнів щодо безпеки під час використання інформаційно комунікаційних технологій

та інших медійних засобів, навичок безпечної поведінки в Інтернеті;

 розробленню та розповсюдженню серед учасників освітнього процесу інформаційних
матеріалів щодо здорового та безпечного способу життя, розміщення їх електронних версій
на веб-сайтах закладів загальної середньої освіти (засновників закладів освіти) тощо.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


