
Наслідки шкільного 

насилля 
  

 
 

Жертви булінгу переживають важкі 

емоції – почуття приниження і сором, 

страх, розпач і злість.  

Булінг вкрай негативно впливає на 

соціалізацію жертви, спричиняючи: 

 

- неадекватне сприймання себе – 

занижену самооцінку, комплекс 

неповноцінності, беззахисність; 

- негативне сприймання однолітків 

– відсторонення від спілкування, 

самотність, часті прогули у 

школі; 

- неадекватне сприймання 

реальності – підвищену 

тривожність, різноманітні фобії, 

неврози; 

- девіантну поведінку – схильність 

до правопорушень, суїцидальні 

наміри, формування алкогольної, 

тютюнової чи наркотичної 

залежності. 

 

ТОП-5 видів тренінгів 

 для роботи з класом 

 
Тренінг 1. Як відстояти себе. Діти 

демонструють уміння говорити «ні» на 

пропозиції однолітків, називають способи 

протистояння насиллю у своєму середовищі, 

наводять приклади позитивного та негативного 

впливу однолітків. 

Тренінг 2. Спілкування з однолітками. Учні 

розвивають навички рівноправного спілкування з 

однолітками, вчаться розпізнавати ознаки 

дружнього й недружнього спілкування, 

протидіяти проявам агресії у своєму 

середовищі, захищати друзів від кривдників, 

звертатися по допомогу в критичних ситуаціях. 

Тренінг 3. Як протистояти тиску однолітків. У 

ході заняття учні вчаться розпізнавати 

маніпуляції і протидіяти їм, демонструють 

уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій 

сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску 

компанії. 

Тренінг 4. Стоп булінг. Розвивають навички 

співчутливого ставлення до жертв насилля, 

навички надання і отримання допомоги. 

Вчаться розрізняти булінг і піддражнювання, 

розробляють стратегії подолання булінгу 

Тренінг 5. Безпека спілкування у мережі 

Інтернет. Учні усвідомлюють відмінності між 

поняттями «булінг» і «кібербулінг», 

демонструють навички в умінні захищати 

персональні дані, уникати ризикованої поведінки 

в мережі Інтернет. 
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Що можуть зробити 

вчителі? 
  

У школі вирішальна роль  

у боротьбі з булінгом  

належить УЧИТЕЛЯМ. 
Проте впоратися з цією проблемою 

вони можуть тільки за підтримки 

керівництва школи, батьків, 

представників місцевих органів влади та 

громадських організацій. 

Вивчення прав людини і виховання в 

дусі миру має бути включено до шкільної 

програми. 

Спільно з учнями мають бути 

вироблені правила поведінки у класі, а 

потім загальношкільні правила. Правила 

мають бути складені в позитивному 

ключі «як треба», а не як «не треба» 

поводитися. Правила мають бути 

зрозумілими, точними і короткими. 

Дисциплінарні заходи повинні мати 

виховний, а не каральний характер. Осуд, 

зауваження, догана мають бути 

спрямовані на вчинок учня і його можливі 

наслідки, а не на особистість порушника 

правил. 

 

 

 

Жоден випадок насильства або 

цькування і жодну скаргу не можна 

залишати без уваги.  

Учням важливо пояснити, що будь-

які насильницькі дії, образливі слова є 

неприпустимими.  

Аналізуючи ситуацію, треба 

з’ясувати, що трапилося, вислухати 

обидві сторони, підтримати потерпілого 

й обов'язково поговорити із кривдником, 

щоб зрозуміти, чому він або вона так 

вчинили, що можна зробити, щоб таке 

не повторилося. До такої розмови варто 

залучити шкільного психолога. 

Залежно від тяжкості вчинку 

можна пересадити учнів, запропонувати 

вибачитися, написати записку батькам 

або викликати їх, позбавити учня 

можливості брати участь у 

позакласному заході. 

Учням треба пояснити, що навіть 

пасивне спостереження за знущаннями і 

бійкою надихає кривдника продовжувати 

свої дії. Свідки події повинні захистити 

жертву насильства і, якщо треба, 

покликати на допомогу дорослих. 

 

 

Потрібно запровадити механізми 

повідомлення про випадки насильства, 

щоб учні не боялися цього робити.  

Ці механізми повинні забезпечувати 

учням підтримку і конфіденційність. 

 

 

Для успішного попередження та 

протидії насильству треба проводити 

заняття з навчання навичок 

ефективного спілкування та мирного 

розв’язання конфліктів. 

  

Щодо навчання навичок 

протидії булінгу в школі 
Насильство у школі – буденна реальність 

для багатьох людей в усьому світі. 

Переслідування, знущання, погрози 

онлайн, образи – все це негативно впливає 

на школяра та його успіхи в навчанні. Що 

стоїть за насильством у школах і що 

можна зробити, аби зупинити його, учні 

можуть дізнатися на тренінгах, які 

проводять на уроках основ здоров’я або  

на виховних годинах. 

  

 

Більше спілкуйтеся з дітьми, 

станьте їм другом! 


