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ВСТУП 

 

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється 

Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ, є 

створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення 

безпечного освітнього середовища, а також забезпечення прав, свобод та інтересів 

дітей. Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування 

існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже 

дуже часто в освітніх закладах постає проблема булінгу та порушення норм 

поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених 

демократичних орієнтирів. 

Явище булінгу набуває поширення серед сучасної молоді, а його наслідки, 

беззаперечно, негативно впливають на самореалізацію особистості. Цю проблему 

з тих чи тих причин дуже часто замовчують, її не прийнято обговорювати. За 

таких умов проблему не усувають, а навпаки, вона набуває більших обсягів та 

жорстокості. В такому контексті варто розуміти, що реформація сучасної нової 

української школи можлива за умови створення соціально безпечного освітнього 

простору шляхом формування в учнів вміння правильно поводитись у 

небезпечних та критичних ситуаціях загрози життю, честі та гідності особистості, 

булінгу, мобінгу, надавати допомогу собі та іншим. Тому профілактична робота 

має будуватися на принципах відкритості, чесності та формувати в учнів 

практичні вміння та навички, які необхідні для життя в сучасних умовах. 

Безпечне і здорове освітнє середовище є сукупністю умов у закладі освіти, 

що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної або 

моральної шкоди. Тому, згідно Конвенції ООН про права дитини, Закону України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  Закону України «Про 

охорону дитинства», Державної цільової програми «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
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(цькування)», наказу МОНУ «Деякі питання реагування на випадки булінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» в 

нашому закладі було розроблено Антибулінгову програму, яка регулює стосунки 

між усіма учасниками освітнього процессу щодо питання захисту дітей від 

насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або 

працівників навчальних закладів). 

Метою даної програми є: створити безпечне освітнє середовище, яке 

забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, та 

формує культуру безпечної здорової поведінки всіх учасників освітнього процесу; 

ознайомити учасників освітнього процесу з причинами виникнення булінгу, 

впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому. 

Завдання: 

1. Обгрунтувати умови для створення безпечного освітнього середовища в 

школі, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього 

процесу.  

2. Визначити стан, причини і передумови поширення булінгу (цькування) в 

школі.  

3. Підвищити рівень проінформованості учасників освітнього процесу про 

булінг (цькування).  

4. Формувати вміння асертивної поведінки та усвідомлення булінгу, 

(цькування) як порушення прав людини.  

5. Виховувати в учасників освітнього процесу нетерпиме ставлення до 

насильницьких моделей поведінки.  

6. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу. 

7. Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, 

адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в школі. 

Антибулінгова програма школи ґрунтується на пріоритетах та цілях, які 

визначені комітетом ООН:  

• взаєморозуміння;  

• взаємоповага;  
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• дружня атмосфера;  

• пріоритет прав людини;  

• толерантність;  

• постійний розвиток; 

 • активна життєва позиція;  

• здоровий спосіб життя;  

• людяність;  

• порядність;  

• повага до приватного життя;  

• мир;  

• єдина країна.  

Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в школі 

ґрунтується на принципах:  

• недискримінації за будь-якими ознаками;  

• ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;  

• партнерства та підтримки між педагогічним колективом школи і батьками 

(законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;  

• особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;  

• розвитку емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;  

• гендерної рівності;  

• демокртичності в прийнятті рішень. 

 

Програма складається з теоретичного матеріалу і практичної складової. 

Теоретична частина 

У теоретичній частині програми проаналізовано соціально-педагогічну, 

психологічну проблему сучасності – булінг. Розкрито сутнісні ознаки, основні 

причини, форми прояву цього явища, визначено основні риси булінгу, 

проаналізовано основні механізми його розвитку, описано рольову структуру 

булінгу та висвітлено наслідки для всіх учасників цього явища (для жертв булінгу, 
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булерів, спостерігачів). Дорослі не зможуть ізолювати дітей від важких ситуацій і 

переживань. Це вічна й невід'ємна складова життя. Але вони можуть допомогти 

вирішувати й створювати максимально сприятливе для цього середовище. 

Проблема насильства в освітньому середовищі є, нажаль, досить 

розповсюдженою проблемою. Дуже важливо щоб учні, їх батьки та вчителі були 

проінформовані про це негативне явище, як його виявити, та, головне, як його 

уникнути. 

Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, стусани з боку одного 

або групи учнів щодо однокласника або однокласниці – є ознаками нездорових 

стосунків, які можуть привести до цькування – регулярного, повторюваного день 

у день знущання. Регулярне та цілеспрямоване нанесення фізичної й душевної 

шкоди стало об’єктом уваги науковців та педагогів, починаючи з 70-х років 

минулого століття, й отримало спеціальну назву – булінґ. 

За даними різних досліджень, майже кожен третій учень в Україні, так чи 

інакше зазнавав булінгу в школі, потерпав від принижень і насміхань: 10% – 

регулярно (раз в тиждень і частіше); 55% – частково піддаються знущанню зі 

сторони однокласників; 26% – батьків вважають своїх дітей жертвами булінгу. 

Тому, аби створити безпечне освітнє середовище, в нашому закладі 

активізовано роботу щодо профілактики булінгу в освітньому середовищі. 

Практична частина 

Практична частина програми висвітлює систему роботи освітнього закладу 

в даній тематиці, яка може бути поширена та запроваджена в інших навчальних 

закладах, оскільки має позитивні результати та з легкістю реалізовується у 

закладі, адже орієнтована на принципи рівності передачі набутих знань, 

практичності та можливості використання в майбутньому. 

Практична складова – виявлення жертв булінгу або булерів, побудова 

стратегічних рішень та конкретних методів впливу на учасників булінгу, 

організації системної роботи в учнівському колективі. 

Учасники програми набувають знань та формують вміння і навички, які 

необхідні для життя. Впровадження програми в навчальному закладі має 
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відбуватися поступово, враховуючи всі етапи та структурні компоненти програми, 

а також потреби та запити цільової аудиторії. Переконані, що впровадження чітко 

структурованих, якісно нових підходів до профілактичної роботи дасть позитивні 

результати та зробить можливим безпечне та щасливе зростання учнівської 

молоді. 

Очікуванні результати: 

- запобігання виникненню булінгу в освітньому середовищі; 

- створення безпечного освітнього простору. 

 

Практичне значення програми: дана програма може бути використана в 

закладах освіти з метою профілактики булінгу та створення соціально безпечного 

простору шляхом формування в учнів відповідального ставлення до своєї честі і 

гідності, вміння захистити себе та оточуючих.
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РОЗДІЛ І. 

НОРМАТИВНА БАЗА 

- Конвенція ООН про права дитини 

- Закон України «Про освіту»  

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»  

- Закон України «Про охорону дитинства» 

- Закон України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» 18.12.2019, № 2657–VІІІ. 

- Наказ МОН України від 26.02.2020 № 293 "Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти" 

- Лист МОН України від 20.03.2020 № 6/480-20 "Про план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію білінгу (цькуванню в закладах 

освіти)" 

- Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження 

протидії булінгу (цькуванню)»  

- Лист МОН України від 11.02.2020 № 1/9-80 "Про затвердження наказу "від 

28.12.2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу 

(цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі 

питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування 

заходів виховного впливу в закладах освіти» 

- Постанова КМ України «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658 

- Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів 

освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу" 

- Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження 

Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки 
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домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими 

органами та службами» 

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

щодо запобігання та протидії насильству» 

- Лист МОН України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у 

закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та 

булінгу» 

- Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров`я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження 

Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 

«Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 

навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо 

захисту прав дітей» 
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РОЗДІЛ ІІ. 

БУЛІНГ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

 

Булінг – це соціальне явище, характерне переважно для організованих 

дитячих колективів, у першу чергу, школі. 

Булінґ (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «tobully» – задиратися, 

знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної 

поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити 

негативне середовище для людини. 

Булінгом називається агресія одних дітей стосовно інших, коли наявні 

нерівність сил агресора та жертви, агресія має тенденцію повторюватися, при 

цьому відповідь жертви показує, як сильно її зачепило те, що відбувається. 

Отже, три суттєво важливих показника булінгу: 

1. Нерівність сил; 

2. Повторюваність; 

3. Неадекватно висока чутливість жертви. 

Булінг різноманітний, це не лише фізична агресія, найчастіше – 

психологічна. 

Найчастіше агресорами (ініціаторами цькування - булерами) є діти з 

нарцисичними рисами характеру. Основна особливість «нарциса» – прагнення до 

влади, самоствердження за рахунок інших. Бути «крутим», мати авторитет серед 

ровесників, як людини, якій ніхто нічого не може зробити. «Ти мені нічого не 

зробиш» - приховане за усією поведінкою цього учня послання. Владолюбні 

учні поділяються на активних та пасивних владолюбців. Перші постійно 

зачіпають не лише однокласників, але і учителів. Вони знов і знов кидають їм 

виклик. Словами або діями вони ніби їх атакують. 

Тактики активних владолюбців: 

� робити все дуже повільно, 

� не звертати уваги на нагадування про час, 

� здавати незакінчені роботи, 
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� шуміти в той час, коли решта учнів працює, 

� інші. 

Інколи вони бубнять, коли їх про щось попросять. Вони можуть просто 

ігнорувати вимоги учителя або погодяться зробити щось, але з показною образою. 

Пасивні владолюбці коректно ведуть себе з учителями, але 

самостверджуються на ровесниках чи молодших дітях. 

Як правило, владолюбці не діють без глядачів. Їм потрібні свідки їх влади. 

Вони провокують вчителя або ровесника перед аудиторією глядачів, і навіть 

учитель відчуває – якщо він програє цю публічну сутичку, то в очах цих глядачів, 

залишиться з ярликом «Переможений» до закінчення навчального року. 

Усі, кого владолюбець обрав мішенню, завжди під загрозою, під тиском 

таких можливих ситуацій. Це викликає тривогу, напруження та чимало інших 

неприємних почуттів, безпосередньо і у вчителів. 

Найчастіше жертвами булінґу стають діти, які мають: 

� Фізичні вади – носять окуляри, погано чують, мають порушення рухового 

апарату фізично слабкі. 

� Особливості поведінки – замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, тривожні. 

� Особливості зовнішності – руде волосся, веснянки, мають надмірну 

худорлявість чи повноту. 

� Недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного 

близького друга, краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками. 

� Страх перед школою: неуспішність у навчанні часто формує у дітей 

негативне ставлення до школи, страх відвідування певних предметів, що 

сприймається оточуючими як підвищена тривожність, невпевненість, 

провокуючи агресію. 

� Відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти). 

� Деякі захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія 

(порушення письма), дислексія (порушення читання). 

� Знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні. 

� Високий інтелект, обдарованість, видатні досягнення. 
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Форми та види булінгу 

Людину, яку вибрали жертвою і яка не може постояти за себе, прагнуть 

принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. 

Найпоширенішими формами булінгу є: 

• фізичний (умисні штовхання, удари, стусани, побої, нанесення інших 

тілесних ушкоджень та ін.); 

• психологічний (насильство, пов'язане з дією на психіку, що завдає 

психологічну травму шляхом словесних образ або погроз, переслідування, 

залякування, якими навмисно заподіюється емоційна невпевненість); 

• економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших 

особистих речей, вимагання грошей); 

• сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та 

образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення 

образливих чуток, сексуальні погрози); 

• кібербулінг із застосуванням засобів електронних комунікацій (публікація 

фото та відео принизливого змісту, створення несправжніх профілів, 

залякування та шантаж через sms-повідомлення та електронне листування, 

виключення із кібер-груп та блокування в соціальних мережах, «тролінг», 

образливі репліки і коментарі в чатах, розпускання чуток і пліток). 

 

Види булінґу можна об’єднати в групи словесного (вербального), фізичного, 

соціального (емоційного) та електронного (кібербулінґ) знущання, які часто 

поєднуються для більш сильного впливу. 

70% знущання відбувається словесно: принизливі обзивання, глузування, 

жорстока критика, висміювання та ін. Словесне знущання або залякування за 

допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й 

неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну 

приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.). На жаль, кривдник 

часто залишається непоміченим та непокараним, однак образи не залишаються 

безслідними для «об’єкта» приниження. 
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Фізичне насильство або залякування найбільш помітне, однак складає 

менше третини випадків булінґу (агресивне фізичне залякування полягає в 

багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і 

дотиках небажаним і неналежним чином, пошкодження або крадіжка особистих 

речей жертви та ін.). 

Найскладніше зовні помітити соціальне знущання – систематичне 

приниження почуття гідності потерпілого шляхом ігнорування, уникання, 

виключення. Соціальне залякування із застосуванням тактики ізоляції припускає, 

що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапези за обіднім 

столом, гри, заняття спортом чи громадської діяльності. 

Сьогодні набирає обертів кібербулінґ. Це приниження за допомогою 

мобільних телефонів, Інтернету. Діти реєструються в соціальних мережах, 

створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати 

плітки, особисті фотографії, тощо. Кібернасильство або булінг у кіберпросторі 

полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та 

неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і 

повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм 

повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані 

безпосередньо на дитину. 

До булінгу (цькування) в школі належать випадки, які відбуваються 

безпосередньо в приміщенні школи та на прилеглих територіях (включно з 

навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення 

заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, їдальнею тощо) та (або) за 

межами школи під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом 

роботи школи, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою директора 

школи, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.  

Ознаки булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками 

освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) 

такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме: 



14 
 

 • умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або 

можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, 

примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру; 

 • словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 

переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи; 

 • будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної 

поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі 

рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток; 

 • будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, 

штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;  

• інші правопорушення насильницького характеру.  

Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності 

випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є: 

 •замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної 

відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;  

• неврівноважена поведінка;  

• агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;  

• різка зміна звичної для дитини поведінки;  

• уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;  

• відлюдкуватість, уникнення спілкування; 

 • ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього 

процесу спілкуватися;  

• занижена самооцінка, наявність почуття провини;  

• поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації 

уваги; 

 • демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; 

 • схильність до пропуску навчальних занять;  

• відмова відвідувати школу з посиланням на погане самопочуття;  
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• депресивні стани;  

• аутоагресія (самоушкодження);  

• суїцидальні прояви;  

• явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, 

головний біль, кволість тощо);  

• намагання приховати травми та обставини їх отримання;  

• скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття;  

• пошкодження чи зникнення особистих речей;  

• вимагання особистих речей, їжі, грошей;  

•жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток 

сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає 

зберегти в таємниці;  

•наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних 

знущань, сексуального (інтимного) змісту;  

•наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.  

 

Соціальна структура булінгу (сторони булінгу (цькування): 

• переслідувач (кривдник, агресор); 

• постраждала дитина (жертва); 

• спостерігач. 

Кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи 

неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника 

освітнього процесу 

Як розпізнати агресора: 

• якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших; 

• виділяються зовнішністю, манерою поведінки, одягом; 

• вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дітей та дорослих; 

• не дуже гарно вчаться; 

• мають досить велике коло друзів або однодумців та ін. 
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Потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі 

малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування) 

Як розпізнати жертву: 

• діти, які не можуть захистити себе, фізично слабші за своїх однолітків;  

•  невпевнені в собі діти, замкнуті, мовчазні;  

• діти, які мають руде волосся, повні чи худі; 

• діти, які уникають певних місць у школі (наприклад, на перерві сидять у 

класі); 

• діти, які часто не мають ні одного близького друга, краще спілкуються з 

дорослими ніж з однолітками. 

 

Спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу 

(цькування). 

Як розпізнати спостерігача: 

• діти з кола кривдника; 

• однокласники;  

• випадкові учні або ін.. 

 

Наслідки шкільного насилля 

Наслідки булінгу можуть бути різноманітні. Їх жертви зазнають чимало 

страждань. Це і зниження самооцінки, поганий сон та апетит, тривожність, 

вживання алкоголю, паління, думки про самогубство та інші. 

Жертви булінґу переживають важкі емоції – почуття приниження та сором, 

страх, розпач і злість. Булінґ вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, 

спричиняючи: 

� неадекватне сприйняття себе – занижену самооцінку, комплекс 

неповноцінності, беззахисність; 

� негативне сприйняття однолітків – відсторонення від спілкування, 

самотність, часті прогули в школі; 

� неадекватне сприйняття реальності – підвищену тривожність, різноманітні 
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фобії, неврози; 

� девіантну поведінку – схильність до правопорушень, суїцидальні наміри, 

формування алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності. 

 

Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в 

школі є:  

• служба у справах дітей;  

• органи місцевого самоврядування;  

• адміністрація та працівники школи;  

• засновник закладу освіти або уповноважений ним (ними) орган;  

• територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України.  

 

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в школі діють в межах 

повноважень, передбачених законодавством та нормативно-правовими 

документами. 

Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти згідно з планом заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, 

затвердженим наказом керівника закладу. 

 

Відповідальність, яка чекає на булера 

Булінг, тобто моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, 

або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати 

особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення - тягне 

за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, або вчинені відносно неповнолітнього, або вчинені 

з особливою жорстокістю-тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Вчинення малолітніми, або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти 

до шістнадцяти років, правопорушення, відповідальність за яке передбачено цією 

статтею - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, 

від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, 

науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти - тягне за 

собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ 

 

Процедура/послідовність кроків і реагування на зафіксовані прояви 

насильницької поведінки щодо учнів/дорослого у школі різними сторонами 

 

Учень/учениця обє’кт булінгу: 

 1. Голосно і твердо, дивлячись в обличчя кривднику, каже: «СТОП. Припини 

(називає неприйнятну дію)». Якщо дія повторюється тоді крок два; 

2. Якщо поблизу є дорослий, звернутися до нього з проханням допомогти 

зупинити ситуацію; 

3. Невідкладно повідомити класний керівник свого класу про випадок, який 

стався; 

4. Зустрітись зі шкільним психологом стосовно випадку. 

 

Учень/учениця, поведінка якого/-ої була зафіксована і класифікована 

як булінгова: 

1. Миттєво припинити поведінку, яку класифікують насильницькою, в будь-якому 

прояві до будь-якої дитини та/чи дорослого у школі; 

2. Визнати в розмові з класним керівником вчинене порушення; 

3. Слідування плану роботи, розробленому шкільним психологом та іншими 

спеціалістами, врегулювання власного психологічного стану та психологічного 

клімату у класі. 

 

Дитина, яка стала свідком булінгу або акту насильницької поведінки: 

1. Миттєво звернутися до будь-якого дорослого, який перебуває поблизу, з 

проханням допомогти зупинити ситуацію; 

2. Невідкладно повідомити класного керівника свого класу про випадок, що 

стався, якщо інцидент зафіксований серед однокласників; 
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3. Брати участь у загальних подіях класу за участі класного керівника та 

психолога щодо врегулювання психологічно-емоційного клімату . 

 

Працівник школи (вчитель, класний керівник та ін.), який став 

свідком булінгу або акту насильницької поведінки: 

1. Миттєво зупинити неприйнятні дії; 

2. Дізнатися імена та прізвища учасників події. Невідкладно повідомити класного 

керівника класу про зафіксований акт насилля, надати детальну інформацію про 

обставини ситуації; 

3. Вжити невідкладних дисциплінарних превентивних заходів: нагадати правила 

школи та наслідки їх порушення. 

  

Класний керівник, який дізнався про випадок булінгу з дитиною свого 

класу: 

1. Заспокоїти, розрадити, нормалізувати поведінку всіх учасників акту 

насильницької поведінки; 

2. Визначити, чи цей випадок підпадає під визначення «булінг». Якщо цей акт 

насильницької поведінки не класифікується як булінг, провести розмову з 

учасниками події щодо її причин та запобігання такого в майбутньому. Якщо є 

проявом булінгу – тоді крок 3; 

3. Провести розмову з класом з метою нагадати про Антибулінгову програму 

школи та неприпустимість булінгу у школі; 

4. У той же день повідомити батьків суб’єкта і об’єкта булінгу про ситуацію під 

час особистої зустрічі; 

5. У той же день повідомити про ситуацію, що сталася, в батьківській групі з 

обмеженим доступом, без вказування імен і прізвищ учасників; 

6. У той же день повідомити психолога про випадок булінгу у класі; 

7. У той же день зафіксувати випадок булінгу в Журналі щоденного обліку роботи 

практичного психолога; 
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8. У співпраці з психологом, керівником МО класних керівників розробити план 

індивідуальної роботи з класом для нормалізації психологічного клімату, а також 

провести індивідуальну роботу з учасниками акту насильницької поведінки. 

9. Усі подальші дії класного керівника, психолога та директора школи регулює 

Антибулінгова програма. 

 

Кроки батьків 

Батьки дитини, яка поскаржилася на булінгову поведінку щодо неї: 

1. Повідомити класного керівника про скарги дитини і підозри на булінг, 

переконатися, що у школі зафіксований і мав місце випадок булінгу, про який 

розказує дитина; 

2. Обговорити скарги дитини на випадок насильницької поведінки щодо неї під 

час особистої зустрічі з класним керівником і психологом школи; 

3. Поговорити з дитиною про неможливість проявів в школі та необхідність 

співпрацювати зі шкільним психологом та класним керівником до нормалізації 

психоемоційного стану дитини і психологічного клімату в класі; 

4. Зустрітися з психологом школи щодо усунення наслідків булінгу; 

5. У разі рекомендацій шкільного психолога звернутися до позашкільного 

психолога чи психотерапевта. У цьому випадку регулярно повідомляти шкільного 

психолога про етапи і результати роботи; 

6. Відвідати щонайменше 2 зустрічі з психологом школи задля профілактики 

виникнення в подальшому таких випадків; 

7. Постійно надавати й отримувати від класного керівника зворотній зв'язок щодо 

емоційного стану дитини. 

        

Батьки дитини, у якої зафіксували булінгову поведінку: 

1. Прийти на зустріч з класним керівником, психологом та отримати детальну 

інформацію стосовно проявів дитини та обставин ситуації, що склалася; 

2. Ознайомитись із записом у Журналі щоденного обліку роботи практичного 

психолога та Антибулінговою програмою школи.  У разі відмови прийти на 
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зустріч, витяг із журналу з описом ситуації надсилають на поштову адресу батьків 

рекомендованим листом чи на електронну пошту;  

3. Поговорити з дитиною про неприпустимість булінгу у школі та необхідність 

співпрацювати зі шкільним психологом та кл. керівником до нормалізації 

психоемоційного стану дитини і психологічного клімату в класі; 

4. Співпрацювати з психологом школи щодо усунення наслідків булінгу. 

Відвідати щонайменше 2 зустрічі з психологом школи задля профілактики 

виникнення в подальшому таких випадків; 

5. Звертатися до позашкільного психолога чи психотерапевта за рекомендацією 

шкільного психолога чи за власним бажанням. У такому разі регулярно 

повідомляти шкільного психолога про етапи та результати роботи; 

6. Постійно надавати й отримувати від класного керівника зворотній зв'язок щодо 

емоційного стану дитини. 

   

Батько/мати, який/-а зазнали булінгу від працівників школи: 

1. Назвати неприйнятну поведінку «булінгом» із посиланням на Антибулінгову 

програму школи; 

2. Повідомити директора школи про випадок булінгу та підтвердити письмово про 

випадок булінгу відповідно заявою; 

3. Співпрацювати з директором школи та іншими спеціалістами, яких визначить 

директор школи, для розв’язання неприйнятної ситуації; 

 

Кроки шкільного психолога щодо роботи з усіма залученими 

учасниками булінгу: 

1. У той же день зафіксувати випадок булінгу в Журналі щоденного обліку роботи 

практичного психолога зі слів класного керівника, дитини – об’єкту/суб’єкту 

булінгу, батьків, інших сторін учасників випадку булінгу; 

2. У співпраці з класним керівником розробити план індивідуальної роботи з 

класом для нормалізації психологічного клімату, а також провести індивідуальну 

роботу з учасниками акту насильницької поведінки. 
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3. Провести щонайменше 2 зустрічі з батьками обох сторін конфлікту щодо 

усунення наслідків та профілактичних заходів; 

4. У раз потреби, рекомендувати батькам звернутися до позашкільного психолога 

чи психотерапевта. У цьому випадку регулярно підтримувати контакт з 

позашкільними спеціалістами та обмінюватися інформацією, коригувати план 

індивідуальною роботи з учасниками акту насильницької поведінки. 

5. Ввести спостереження за усіма учасниками булінгу, акумулювати та 

аналізувати інформацію від класного керівника, вчителів, батьків тощо до 

повного відновлення сприятливого психологічного клімату у класі та емоційного 

стану дітей. 

 

Кроки класного керівника/шкільного психолога щодо роботи зі 

свідками пасивними учасниками булінгу: 

1. Провести розмову-нагадування з класом щодо неприпустимості проявів булінгу 

і насильницької поведінки в школі; 

2. Провести позапланові класні активності, під час яких діти проявляють себе з 

менш звичних сторін, мають змогу зблизитися та налагодити відносини. 

 

Кроки працівників школи 

 Працівник школи, який зазнав булінгу від учня/групи учні 

1. Назвати неприйнятну поведінку «булінгом» і нагадати про недопустимість 

проявів булінгу в школі; 

2. Повідомити класного керівника про випадок булінгу; 

3. Підтвердити письмово випадок булінгу відповідною заявою; 

4. Повідомити директора школи про цей випадок. 

       

Працівник школи, який зазнав булінгу від батьків учня або групи: 

1. Назвати неприйнятну поведінку «булінгом» і нагадати про неприпустимість 

проявів булінгу в школі; 
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2. Повідомити директора школи про випадок булінгу та підтвердити письмово про 

випадок булінгу відповідно заявою; 

3. Співпрацювати з директором школи та іншими спеціалістами, яких визначить 

директор школи, для розв’язання неприйнятної ситуації. 

 

Дії керівника закладу освіти 

   Керівник закладу освіти повинен довести до відома здобувачів освіти, 

педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо їх 

обов’язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), 

учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по 

відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 

достовірну інформацію від інших осіб. 

 Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення 

розслідування із визначенням уповноважених осіб. 

Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу 

освіти створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – 

Комісія) та скликає засідання. До складу такої Комісії можуть входити педагогічні 

працівники, (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого 

та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.  

Якщо Комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий 

конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то 

керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи 

органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах 

дітей. 

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 

Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має 

повідомити постраждалого. 

Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. 
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РОЗДІЛ ІV. 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ 

 ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ 

 

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки 

булінгу (цькуванню). 

Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, 

працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи. 

Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації. 

У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та 

(або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого 

могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого. 

 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: 

� систематичність (повторюваність) діяння; 

� наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності); 

� дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого. 
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Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню) 

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші 

учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу 

(цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його 

вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які 

отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти 

керівнику закладу. 

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) 

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу 

(цькування) (далі – Заява). 

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар, яка 

зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну 

особу. 

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її 

відсутності – особисто керівник закладу або його заступник. 

5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки 

булінгу (цькування). 

6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному вебсайті 

закладу. 

7. Датою подання заяв є дата їх прийняття. 

8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності. 

 

Відповідальна особа 

1. Відповідальна особа призначається працівник закладу освіти з числа 

педагогічних працівників. 

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, 

повідомлення керівника закладу. 

3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу. 

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу. 
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Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) 

1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про 

проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням 

уповноважених осіб. 

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи 

мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін. 

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу 

створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та 

скликає засідання. 

4. Комісія створюється наказом керівника закладу. 

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі 

психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник 

закладу та інші зацікавлені особи. 

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими 

нормативними актами. 

7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий 

конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то 

керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи 

Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів 

Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має 

повідомити постраждалого. 

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в 

окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами 

підписів всіх членів Комісії. 

10.  Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до 

уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та 

службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування). 

11.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії. 
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Терміни подання та розгляду заяв 

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки 

булінгу (цькування), а також подати заяву. 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб 

видається протягом 1 робочого дня з дати подання заяви. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами 

здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про 

проведення розслідування. 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється 

Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим 

через 3 робочих дні після створення Комісії. 

5. Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи 

Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про 

кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня. 

     Реагування на доведені випадки булінгу 

1.  На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка 

кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи 

сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор: 

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти; 

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали 

його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – 

Заходи). 

2.  Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з 

практичним психологом та затверджуються директором закладу. 

3.  З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у 

практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати 

телефони довіри. 
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Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування) 

   Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 

Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту: 

«Стаття 173 п.4». Булінг (цькування) учасника освітнього процесу. 

   Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що 

вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою 

стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи 

була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне 

за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до 

сорока годин. 

   Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб 

або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин. 

   Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми 

або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

   Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою 

або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста 

до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

   Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів 

Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника 
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освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк 

до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку. 
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РОЗДІЛ V. 

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ 

 

1. Ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативно-правовою базою 

та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в 

освітньому середовищі. 

2. Проведення      зустрічей,      круглих      столів,      семінарів,      тренінгів       

із залученням представників правоохоронних органів, служб соціального 

захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій. 

3. Запровадження програми правових знань у формі гурткової, факультативної 

роботи. 

4. Організація роботи гуртків, факультативів із психології. 

5. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до 

яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень. 

6. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його 

наслідки. 

7. Батьківські збори – це форма організації спільної діяльності батьків, 

учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх 

спілкування з метою обговорення актуальних питань навчання і виховання, 

ухвалення рішень. 

8. Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями 

психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного 

виховання. 

9. Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, фахівців 

психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, 

різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної 

позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу 

зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики 

оволодіння аутотренінгом. 

10.  Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити 
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заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання 

конфліктів. 

 

Рекомендації щодо організації безпечного середовища в школі 

 

Для успішного попередження та профілактики насильницької 

поведінки, в тому числі булінгу у школі, виконуються такі дії: 

� Педагогічні та технічні працівники школи здійснюють регулярний нагляд 

(моніторинг) у шкільних коридорах і зонах спільного користування (спортивних 

залах). 

� Окремо визначені туалети для дітей різної статі, визначені окремо туалети 

для персоналу. 

� В освітню програму включено профілактичні тренінги, психологічно-

рольові ігри за темами толерантності, профілактики конфліктів та булінгу. 

� Класний керівник постійно впливає на соціально-психологічний клімат 

класу. 

� Шкільний психолог веде регулярну корекційну роботу впродовж 

навчального періоду з класами, окремими групами дітей, окремими дітьми щодо 

дотримання правил поведінки здобувачів освіти, толерантності, уникнення 

проявів насильницької поведінки. 

� Шкільний психолог, відповідно до затвердженого плану роботи, досліджує 

психологічний клімат у класі, групову динаміку класу, емоційний стан учнів, 

проводить соціометрію для отримання інформації про взаємовідносини серед 

дітей. Отриману інформацію використовує для формування та корегування 

роботи психолога з класом. 

� Шкільний психолог шляхом спостереження та аналізу розпізнає в учнів і 

працівників школи проблеми в міжособистісному спілкуванні адаптації до 

навчального колективу і надає їм своєчасну соціальну-психологічну допомогу. 

� Школа проводить просвітницьку роботу з батьками щодо уникнення та 

розпізнавання насильницької поведінки до дитини. 
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� На початку навчального року кожний класний керівник проводить заняття, 

присвячені профілактиці булінгу та насильству. На першому – знайомить із 

Антибулінговою програмою, на решті – опрацьовує з дітьми різні схеми дій у тій 

чи іншій ситуації. 

� На початку навчального року (впродовж серпня) для працівників школи 

шкільний психолог і заступник директора школи з виховної роботи проводять 

ознайомчу зустріч щодо Антибулінгової програми школи і надають чіткі 

інструкції та роз’яснення стосовно протидії, реагування та профілактики 

насильницької поведінки у школі. 

� На початку навчального року в батьківських групах класів у соціальній 

мережі розміщується для ознайомлення короткий витяг з Антибулінгової 

програми школи. 

� На початку навчального року проводиться просвітницький семінар для 

батьків учнів школи для ознайомлення зі стратегіями батьківської поведінки в тих 

чи інших неприйнятних ситуаціях. 

� Психолог школи постійно цікавиться інформацією про можливі інші 

профілактичні заходи, а також методи роботи як із кривдниками, так і з жертвами 

булінгу, проводять самостійно або запрошують зовнішніх спеціалістів для 

навчання шкільного персоналу практикам профілактики булінгу та роботи з 

випадками булінгу. 

� На сайті школи розміщено: 

� Антибулінгову програму школи; 

� Порядок реагування на випадки булінгу (цькування); 

�  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти, затверджений наказом керівника закладу; 

�  Правила поведінки здобувачів освіти, які являють собою єдині правила 

для всіх учасників освітнього процесу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Реформація сучасної Нової української школи можлива за умови створення 

соціально безпечного простору шляхом формування в учнів вміння правильно 

поводитись у небезпечних та критичних ситуаціях загрози життю, честі та 

гідності особистості, булінгу, мобінгу, надавати допомогу собі та іншим. Тому 

профілактична робота має будуватися на принципах відкритості, чесності, 

доступності у її розумінні та сприйнятті, а також формувати в учнів практичні 

вміння та навички, які необхідні для життя в сучасних умовах задля збереження 

власної гідності та утвердження цінностей поваги до інших. 

 Булінг – соціально-педагогічна, психологічна проблема сучасності. Булінг 

– явище, що може виникнути в дитячих колективах, стосується і впливає на всіх 

його учасників, призводячи до порушення освітнього процесу в школі, викликає 

тривалі наслідки для особистості, інколи віддалені в часі.  

Антибулінгова програма – це профілактична програма, яка має на меті 

ознайомити  з проблемою булінгу, його видами, ознаками та механізмами 

розповсюдження, а також навчити протидіяти булінгу та вміти захистити себе і 

своїх однокласників в разі необхідності ефективними способами та прийомами.  

Завдяки Антибулінговій програмі:  

� обгрунтовано умови для створення безпечного освітнього середовища 

в школі, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників 

освітнього процесу;  

� визначено стан, причини і передумови поширення булінгу 

(цькування) в школі; 

� підвищено рівень проінформованості учасників освітнього процесу 

про булінг (цькування); 

� сформовано вміння асертивної поведінки та усвідомлення булінгу, 

(цькування) як порушення прав людини; 

� виховане в учасників освітнього процесу нетерпиме ставлення до 

насильницьких моделей поведінки.  
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� складено доступний алгоритм реагування та протидії булінгу. 

� сформульовано конкретні рекомендації учням, педагогічним 

працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації 

безпечного середовища в школі. 

 

Маємо сподівання, що спільними зусиллями та якісними підходами до 

розробки та впровадження профілактичних заходів, ми подолаємо булінг та інші 

соціальні небезпеки, які виникають в житті сучасної особистості. 

 


