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1. Комфортне середовище – запорука успіхів школярів.  

       (директор О.А. П’ятницький) 

2. Про розвиток творчих здібностей школярів. Результати і досягнення. 

    (заступник директора з НВР В.І. Гузь) 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню) 

    (заступник директора з ВР Т.А.Козачко) 

4. Булінг: причини виникнення та профілактика.  

Поради батькам, щоб їхня дитина не стала жертвою булінгу.   

    (соціальний педагог Ю.В. Гальченко) 

5. Різне  

 



 Насильство – це застосування агресивних, 
жорстоких дій однієї людини по відношенню 
до іншої, що порушують права і свободу 
особистості та завдають шкоди фізичному, 
психічному, моральному здоров’ю, а також 
розвитку.  

 Насильство є демонстрацією сили і бажанням 
здобути цілковитий контроль та владу над 
іншою стороною. 
 

 Слова, які характеризують насильство – 
жорстокість, агресія, погроза, ґвалт, силування, 
примус. 
 



 
 Чи були у вашому житті випадки насильства з боку 

іншої людини? 
 

 Чи вчиняли ви насильство над іншою людиною?  
 

 Чи існує відповідальність за такі вчинки? Якщо 
існує, то яка? 
 

 Що робити, коли над вашою дитиною вчинене 
насильство? 
 

 Що робити, коли ваша дитина вчинила насильство? 
 

 Чи хотіли б ви, щоб ваша дитина вчинила 
насильство над іншою людиною? 
 

 Чи хотіли б ви, щоб над вашою дитиною було 
вчинене насильство? 
 
 
 



 Булінг (знущання, цькування, залякування) – 

це зарозуміла, образлива поведінка, 

пов'язана з дисбалансом влади, авторитету 

або сили.  

 Булінг проявляється в багатьох формах:  

є вербальна, фізична, соціальна форми 

булінгу, а також кіберзалякування. 

 

 



 

Вербальний (словесний) булінг 

 Що це таке: це 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.). 

 

 Приклад: одна дитина каже іншій: «Ти дуже, дуже 

гладкий, просто як жирний бегемот». 

 

 Характерні ознаки: діти, які зазнали проявів вербального 

булінгу, часто замикаються в собі, стають вередливими 

або мають проблеми з апетитом. Вони можуть розповісти 

вам про образливі слова, які хтось висловив на їхню 

адресу, і спитати, чи це правда. 

 



 Що це таке: фізичне залякування або булінг за 

допомогою агресивного фізичного залякування полягає в 

багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, 

блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним 

чином. 

 

 Приклад: з дитини привселюдно стягують штани на 

дитячому майданчику, постійно штовхають та ін. 

 

 Характерні ознаки: коли це відбувається, багато дітей не 

розповідають своїм батькам про інцидент, тому необхідно 

стежити за можливими попереджувальними сигналами й 

непрямими ознаками, такими як незрозумілі порізи, 

подряпини, удари, синці, відсутній або порваний одяг, 

часті скарги на головний біль і біль у животі. 

 



 Що це таке: соціальне залякування або булінг із застосуванням 

тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до 

участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття 

спортом чи громадська діяльність. 

 

 Приклад: група дівчаток у класі обговорює вечірку у вихідні та 

обмінюється фотографіями, не звертаючи при цьому жодної уваги на 

одну дівчинку, яку діти вирішили не запрошувати, роблячи вигляд, що 

її не існує. 

 

 Характерні ознаки: стежте за змінами настрою своєї дитини, її 

небажанням долучатись до товариства однолітків, і більшим, ніж 

зазвичай, прагненням до самотності. Дівчатка частіше, ніж хлопчики, 

відчувають соціальну ізоляцію, невербальне або емоційне 

залякування. Душевний біль від такого виду булінгу може бути таким 

же сильним, як від фізичного насильства, і тривати значно довше. 
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• Що це таке: кіберзалякування (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. 

• Приклад: хтось розміщує в соціальних мережах такий текст: «Петро 

повний невдаха. Чому хтось узагалі з ним спілкується?! Він же 

лузер». 

• Характерні ознаки: стежте за тим, чи проводить ваша дитина більше 

часу в Інтернеті, спілкуючись у соціальних мережах, чи буває при 

цьому сумною та тривожною. Навіть якщо вона читає неприємні 

повідомлення на своєму комп'ютері, у телефоні або планшеті, це може 

бути її єдиним способом соціалізації. Також звертайте увагу, чи є у 

дитини проблеми зі сном, просить вона залишитись удома й не ходити 

до школи чи відмовляється від улюблених занять. 
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 Згідно із законом, під булінгом відтепер мається 
на увазі "психологічне, фізичне, економічне, 
сексуальне насильство" з боку учасників 
освітнього процесу, у тому числі через інтернет, 
що вчиняється стосовно дітей або підлітків, або 
такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи 
була заподіяна шкода психічному або фізичному 
здоров’ю потерпілого. 



Рада змінила Кодекс про адмінправопорушення. 

 
 У статтю 172 (дрібне хуліганство) додали штрафи за 

цькування. 

 

 Доведений випадок булінгу тягне штраф від 50 до 100 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-
1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин – 
якщо цькували вперше. 

 І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або 
громадські роботи від 40 до 60 годин, якщо дії вчинили 
повторно або знущалась група осіб. 

 

 Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 
16 років, штраф заплатять батьки або особи, які їх 
замінюють. 

 



 Батьки дошкільнят, школярів та студентів мають право 
отримувати інформацію про надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг жертвам цькування, свідків 
булінгу чи самих агресорів. 

 

 Вони можуть подавати керівництву або засновнику закладу 
освіти заяву про випадки цькування стосовно дитини або 
будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

 А також вимагати повного та неупередженого 
розслідування випадків булінгу. 

 

 Але при цьому батьки зобов'язані сприяти у проведенні 
розслідування щодо випадків цькування і виконувати 
рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 
булінгу в закладі освіти. 

 

 ВАЖЛИВО! Запам'ятайте, що батьки теж є 
учасниками освітнього процесу, тому їх теж 
захищає цей закон. 



 До прав педагогів та інших залучених в 
освітній процес людей додали захист від 
цькування, будь-яких форм насильства та 
експлуатації, дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації та від 
речей, які шкодять здоров'ю. 

 

 Тому вчителі, вихователі, няні, бібліотекарі, 
педагоги, доценти, професори і так далі 
підпадають під захист цього закону. 

 

 Вони теж можуть звернутися і поскаржитися 
на цькування з боку дітей, батьків, колег  

чи керівництва. 

 

 



 Контролювати виконання плану заходів 
щодо запобігання та протидії цькуванню у 
садках, школах, училищах та вишах має 
засновник закладу або уповноважена ним 
людина – директор чи ректор, наприклад. 

 

 Він має реагувати на випадки цькування за 
заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, 
законних представників, інших осіб та 
приймати рішення за результатами 
розгляду скарг. 

 



 

 

 

Наш світ – велике дзеркало буття, 
Що кинув в нього , те і упіймаєш. 
Це не байки, це правила життя. 
Що ти посієш, те і назбираєш. 
     

  Наталка Долинська 
 


