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План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу  
у Марківському професійному аграрному ліцеї 

 
1.Ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з: 
    - поняттям булінгу; 
    - соціально-психологічними передумовами його виникнення; 
    -причинами прояву насильства; 
    -види булінгу; 
    -учасники булінгу. 
2. Організація превентивної роботи у ліцеї щодо запобігання булінгу: 
    - регулярне анонімне опитування здобувачів освіти ліцею про поширення 
випадків насильства; 
    - обговорення проблеми булінгу в групах, на загальноліцейних і 
батьківських зборах; 
    - розробка самими ліцеїстами ( за участю і за допомогою дорослих) 
кодексу поведінки; 
    - посилення нагляду викладачів за вихованцями на перервах і на території 
закладу; 
    - навчання педколективу стратегіям профілактики цькування і втручання 
при виникненні насильства серед ліцеїстів; 
     - співпраця в цьому напрямку зі спеціалістами ССД, КП, ЦСССДМ і 
громадськими організаціями. 
3.  Прийоми роботи із зупиненя булінгу у навчальному закладі: 
     - організація ефективної роботи класних керівників і майстрів в/н щодо 
запобігання булінгу. 
     - здійснення заходів, спрямованих безпосередньо проти булінгу за участю 
медіаторів «Служби порозуміння» та психологічної служби. 
4. Алгоритм дій у випадку проявів булінгу в ліцеї (див. на сайті). 
5. Психологічна, педагогічна робота з: 
       - жертвами булінгу; 
       - булерами; 
       - спостерігачами булінгу. 
6.  Відповідальність за випадки булінгу в ліцеї(див. на сайті). 
 
 
 
 
 



 
Алгоритм дій у випадку проявів булінгу 

у Марківському професійному аграрному ліцеї 

 

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона 
може розказати про це батькам, викладачу, психологу або безпосередньо 
директору. 

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, до Національної поліції або Центру 
надання безоплатної правової допомоги. 

Якщо свідком булінгу став педагог або інший працівник ліцею, то він 
має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому 
жертва булінгу чи ні. 

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган 
інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. 
Директор ліцею має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини 
булінгу. Надалі директор має скликати засідання комісії з розгляду випадків 
булінгу та окреслити 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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Відповідальність за випадки булінгу  

в Марківському професійному аграрному ліцеї 
 

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (№ 8584). Як передає кореспондент УНІАН, 
за дане рішення проголосували 228 народних депутатів.  

Законом Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 
173-4, якою передбачено, що 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.  

Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після 
накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока 
до шістдесяти годин. Законом визначено покарання за цькування, вчинене малолітніми 
або неповнолітніми особами віком від 14 до 16, - 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.  

Також законом передбачено, що неповідомлення керівником закладу освіти 
уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про випадки булінгу 
(цькування) учасника 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 20% заробітку.  

У законі визначені типові ознаки булінгу, серед яких 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. 

Також законом визначено, що соціально-педагогічний патронаж у системі освіти 
забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної 
допомоги батькам, психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали від булінгу 
(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний 
патронаж здійснюється соціальними педагогами. 

   Закон, прийнятий ВР України 18.12.18 р.,  набирає чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування. 

 
 

 
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10382094-rada-vvela-

shtrafi-za-buling.html 

https://www.unian.ua/society/10382094-rada-vvela


Булінг (цькування) у навчальних закладах: 
як допомогти потерпілому, агресору та 

запобігти булінгу 
 
89% молоді вважає булінг (цькування) проблемою в українських 

школах. Кожен другий школяр є жертвою булінгу. Це серйозна проблема, яка 
може негативно вплинути на дитину. Про це повідомляє Уповноважений 
Президента України з прав дитини Микола Кулеба. 

Більшість з них соромляться цькування і нікому про нього не 
розповідають. Саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з 
дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб 
підтримати і захистити свою дитину! 
Навчайте школярів будувати дружні стосунки з оточуючими і розв’язувати 
конфлікти мирним шляхом! 

Як допомогти дитині, якщо вона піддається булінгу? 
Інколи діти стають жертвами булінгу. Вони соромляться про це 

говорити і часто звинувачують себе. Можуть відчувати себе безпорадними та 
вважати, що з ними щось не так. Придивіться до поведінки та настрою своєї 
дитини. Якщо ви помітили ознаки того, що вона стала жертвою булінгу: 

1. У першу чергу заспокойтесь, і тільки після цього починайте розмову 
з дитиною. 

2. Дайте відчути, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, 
вислухати та захистити. 

3. Запевніть дитину, що ви не звинувачуєте її у тому, що відбувається, і 
вона може говорити відверто. 

4. Пам’ятайте, що дитині може бути неприємно говорити на цю тему, 
вона вразлива у цей момент. Будьте терплячими та делікатними. 

5. Спробуйте з’ясувати все, що зможете, проте не повторюйте ті ж самі 
запитання по декілька разів, допитуючись. 

6. Запропонуйте подумати, які дії допоможуть дитині почуватися у 
більшій безпеці зараз (наприклад, бути певний час ближче до дорослих, не 
залишатися після уроків тощо). 

7. Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити 
про агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. 
Поясніть різницю між “пліткуванням” та “піклуванням” про своє життя чи 
життя друга/однокласника. 

8. Спитайте, яка саме ваша допомога буде корисна дитині, вислухайте 
уважно. Можливо ви запропонуєте свій варіант. Це допоможе розробити 
спільну стратегію змін. 

9. Пам’ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного 
втручання з боку батьків та візит до школи. 

10. Спільно з дитиною шукайте нові способи реагування на ситуацію 
булінгу. 



11. Обговоріть, до кого по допомогу дитина може звертатися у школі: 
до шкільного психолога, вчителів, адміністрації, дорослих учнів, охорони, 
батьків інших дітей. 

12. Важливо усвідомити, чому саме дитина потрапила у ситуацію 
булінгу. Рекомендуємо з цим звернутися до дитячого психолога. 

13. Підтримайте свою дитину у налагодженні дружніх стосунків з 
однолітками. 

14. Поясніть дитині, що зміни будуть відбуватися поступово, проте 
весь цей час вона може розраховувати на вашу підтримку. 

Пам’ятайте: ваша мета припинити насильство, а не покарати винних! 
Не варто забувати, що всі сторони потребують деякого часу, щоб скорегувати 
свою поведінку. 

Як допомогти дитині, якщо вона виявилася агресором? 
Дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж 

тій, яка страждає від булінгу. 
1. Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте як 

вона ставиться до своїх дій і як реагують інші діти. Ви можете почути, що 
“”всі так роблять””, або “”він заслуговує на це””. 

2. Уважно вислухайте дитину і зосередьтеся на пошуку фактів, а не на 
своїх припущеннях. 

3. Не применшуйте серйозність ситуації такими кліше, як “”хлопчики 
завжди будуть хлопчиками”” або “”глузування, бійки та інші форми 
агресивної поведінки — просто дитячі жарти і цілком природна частина 
дитинства””. 

4. Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До 
них відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного 
насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, 
бойкот іншої дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні 
приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі 
висловлювання або жести. 

5. Діти, які булять, заперечують це так довго, як тільки можуть. 
Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не тільки 
жертві, а й усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим гірше булінг 
впливатиме на всіх учасників. 

6. Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною 
проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але 
без гніву, попросіть дитину зупинити насильство. 

7. Скажіть дитині, що їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово 
триматимете зв’язок з учителями, щоб упевнитись — дитина намагається 
змінити ситуацію. 

8. Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це 
припинить булінг, та в перспективі це може тільки посилити агресію і 
невдоволення. 



9. Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини, яку булять. 
Той, хто виявляє агресію, як правило відсторонюється від почуттів іншої 
людини. 

10. Агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на 
емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки. Порадьтеся зі 
шкільним чи дитячим психологом. 

 
 
 
 
 
 

7 кроків до припинення цькування у студентському 
колективі 

   
Конкретні ситуації дуже різноманітні, це загальні принципи і кроки. 
1. Назвати явище. Коли дитину навмисно доводять до сліз, узгоджено 

і систематично дражнять, коли відбирають, ховають, псують її речі, коли 
штовхають, щипають, б’ють, обзивають, підкреслено ігнорують – це 
називається булінг, цькування, насильство. Далі потрібно зрозуміти, хто 
готовий взяти на себе відпові-дальність за негативні наслідки булінгу. 
Дорослий, який взяв на себе відпо-відальність, повинен поговорити з групою, 
в якій відбувається цькування,і наз¬вати явище групі і підкреслити, що будь 
яке насильство над особистістю перес¬лідується за законом. Аналіз 
коментарів деяких булерів свідчить, наскільки діти не усвідомлюють 
негативність та аморальність своїх дій. Вони це називають «ми його 
дражнимо» або «ми так граємо» або «ми його не любимо». 
Важливо: довести до студентів, як було б кожному з вас у такій ситуації? Що 
відчували б ви? Важливо, щоб педагогічний колектив навчального закладу 
проводив роботу по формуванню індивідуальної моральної свідомості 
кожного вихованця. Іноді першого пункту і вистачає, якщо тільки-тільки 
почалося. 

2. Дати однозначну оцінку. Люди можуть подобатися один одному 
більше або менше, але це не привід переслідувати і ображати. Розумні люди 
здатні навчитися бути разом і працювати разом без того, щоб принижувати і 
гнобити один одного. Навіть якщо вони дуже-дуже різні і хтось комусь 
здається зовсім неправильним. Можна навести приклади, що нам може 
здаватися неправильним в інших людях: зовнішність, національність, 
матеріальне становище, захоплення тощо. Привести приклади, як однакові 
якості в різні часи і в різних групах оцінювалося по різному. Необхідно 
підкреслити і визначити загальні правила поведінки, обговорити категорії 
етики – добро, зло, совість, честь, гідність, справедливість, сенс життя.  

3. Визначити булінг як проблему групи. Коли на людей 
«наїжджають», пред’являють їм різні звинувачення, вони починають 
захищатися. У цей момент їх не цікавить, чи мають вони рацію, головне – 



виправдатися. Діти не виняток. Особливо діти, булери -переслідувачі, тому 
що дуже часто це діти психологічно травмовані, вони нездатні переносити 
сором і провину. І вони будуть битися, як гладіатори за свою лідерську роль. 
Тобто у відповідь обвинувачування щодо насильства над іншими, ви почуєте: 
«А чого він? А ми нічого … а це не я » і таке подібне. Зрозуміло, що 
обговорення в такому дусі не має сенсу. Тому не треба сперечатися про 
факти, з’ясовувати, що саме «він», хто саме що. Потрібно позначити 
цькування як насильство над людиною, що є хворобою групи. Хворобою, що 
вражає групи, класи, компанії. Ось якщо людина не миє руки, вона може 
підхопити інфекцію і захворіти. А якщо група не стежить за чистотою 
відносин, вона теж може захворіти – насильством. І давайте разом терміново 
лікуватися, щоб у нас склалися доброзичливі відносини на основі моральної 
культури і поведінки. Це дозволить булерам і навіть надасть їм можливість 
хоча б спробувати приміряти роль конструктивного лідера, який «відповідає 
за моральне здоров’я колективу». І, що особливо важливо, це знімає 
протиставлення між жертвами-булерами-свідками. З дітьми старшого віку 
можна подивитися і обговорити книгу «Володар мух» або «Опудало». 

4. Активізувати моральне почуття і сформулювати вибір. Головне 
завдання – вивести учнів зі «стайного» азарту в усвідомлену позицію, 
сформувати моральну оцінку того, що відбувається. Можна запропонувати 
дітям оцінити, який внесок вони зробили у хворобу класу під назвою 
«цькування». Припустимо: 1 бал – це «я ніколи в цьому участі не беру», 2 
бали -«я іноді це роблю, але потім шкодую», 3 бали – «цькував, цькую і буду 
цькувати, це здорово». Нехай всі одночасно покажуть на пальцях – скільки 
балів вони поставили б собі? Можливо, «трійок» не буде, навіть у 
найвідчайдушніших агресорів. Не рекомендується намагатися викрити: 
«неправда, є, насправді ти займаєшся цькуванням». Навпаки, потрібно 
сказати: «я радий/а!. Ніхто з вас не вважає, що цькування – це добре і 
правильно. Навіть ті, хто це робив, потім шкодували. Це чудово, значить, нам 
буде легко вилікувати свій клас». Так моральна оцінка цькування стає не 
зовнішньою, нав’язаною дорослим, її дають самі діти.  

5. Сформулювати позитивні правила життя в групі і укласти 
контракт. 

Досі мова йшла про те, як не треба. Помилкою буде не навчити дітей 
конструктивному спілкуванню. Рекомендується разом з дітьми 
сформулювати правила життя в групі. Наприклад: «У нас стосунки 
з’ясовують без допомоги кулаків. У нас не ображають один одного. У нас не 
дивляться спокійно, якщо двоє б’ються – їх розбороняють». Можна розібрати 
більш складні ситуації, наприклад, те, що люди по-різному чутливі, і те, що 
для одного позитивно, для іншого може бути боляче. Це може знайти 
відображення в такому, наприклад, правилі. «Якщо я бачу, що мимоволі 
зачепив і образив людину, я негайно припиню робити те, що я роблю». 
Правила виписуються на великому аркуші і за них все голосують. Ще краще 
щоб кожен поставив підпис, у тому, що зобов’язується їх виконувати. Цей 
прийом називається «Укладення контракту», він ефективно працює в 



терапевтичних і тренінгових групах. Якщо правила хтось порушує, йому 
можуть просто мовчки вказати на плакат з його власним підписом.  

6. Моніторинг і підтримка позитивних змін. Важливо щоб дорослий 
(дорослі), який взявся виправляти ситуацію, працював систематично. Він 
повинен регулярно проводити бесіди, задавати питання: «як справи, що 
вдається, що важко, як допомогти». Можна зробити «лічильник цькування», 
якусь коробку або дошку, куди кожен, хто сьогодні став жертвою, або 
побачив щось, що було схоже на булінг, може покласти камінчик або 
увіткнути кнопку. За кількістю камінчиків визначається, чи гарний сьогодні 
був день, краще на цьому тижні, ніж на минулому. Рекомендується ставити 
спектаклі, складати казки і робити колажі про «хроніку одужання», зробити« 
графік температури »тощо. 

Суть в тому, що група постійно отримує точну інформацію від 
авторитетного дорослого і вважає перемогу над цькуванням своєю спільною 
справою.  

7. Гармонізувати ієрархію. Кожна особистість має право на визнання 
від групи у чомусь своєму, право пред’явити групі свої найкращі якості і 
успіхи, бути корисним і цінним. Свята, конкурси, огляди талантів, походи, 
експедиції, ігри на командоутворення – арсенал засобів створення ситуацій 
успіху для кожного. Ознака гармонійної групової ієрархії – відсутність 
жорстко закріплених ролей зірок, зірок другого плану і аутсайдерів, гнучке 
перетікання ролей: в одній ситуації лідером стає той, у другій – інший. Один 
краще всіх малює, інший жартує, третій забиває голи, четвертий придумує 
гри. Чим більше різноманітної та осмисленої діяльності, тим краще 
показники. В умовах подолання цькування в освітній установі принципово 
важливо співробітникам розуміти, що їм також необхідно змінюватися, 
удосконалювати систему пріоритетів, цінностей, стиль взаємодії, систему 
заохочень і покарань, організувати інтерактивні види діяльності дітей, разом 
з ними розробляти моральні правила співіснування, що забезпечують безпеку 
всім (і жертвам, і переслідувачам, і початківці або літні, тому турбота про 
безпеку в освітній установі – це перш за все справа  всіх співробітників. 

 
 

Як батькам і школі запобігти булінгу? 
    
Швидка та доречна реакція дорослих (батьків і вчителів) на ситуацію 

булінгу повертає дітям відчуття безпеки та захищеності, демонструє, що 
насилля не прийнятне. Саме тому, як тільки ви побачили або дізналися про 
булінг: 

1. Негайно втручайтесь та зупиняйте насилля — булінг не можна 
ігнорувати. 

2. Зберігайте спокій та будьте делікатними, не примушуйте дітей 
публічно говорити на важкі для них теми. Краще вести розмову наодинці, 
або в малих групах. 



3. Уникайте слів жертва чи агресор — це призводить до стигматизації. 
4. Не намагайтеся ставати на чийсь бік або викликати відчуття провини 

до того, хто потерпає від булінгу. Так ви закріплюєте поведінку жертви. 
5. Пояснюйте, які саме дії є насиллям і чому їх необхідно припинити. 
6. Не вимагайте публічних вибачень. Це може загострити ситуацію. 
7. Допоможіть дітям зрозуміти, що таке булінг і як протистояти йому 

безпечно. 
8. Спілкуйтеся з дітьми. Прислухайтеся до них. Знайте їхніх друзів, 

запитуйте про школу, розумійте їхні проблеми. 
9. Заохочуйте дітей робити те, що вони люблять. Інтереси і хобі можуть 

підвищити довіру, допомогти дітям здружитися і попередити схильність до 
булінгу. 

10. Показуйте приклад ставлення до інших із добротою та повагою. 
 

 
Робота з батьками 

Перше, що необхідно пам’ятати педагогу, що значну роль у виникненні 
булінгу відіграє сім’я: батьки як агресорів, так і жертв відрізняються 
неконструктивними стилями вирішення конфліктів, проблемами в комунікації. 
Стилі батьківського виховання, якого дотримуються деякі батьки не є ідеальним, і 
не є авторитетно-демократичним. Діти-агресори досить часто спостерігають 
ситуації насильства в сім’ї, а також зазнають тілесних покарань. Виникає так зване 
«коло насильства»: дитина бачить насильство в сім’ї, відтворює його в 
навчальному закладі, а потім у власній родині, і цикл повторюється у наступному 
поколінні. У групі однолітків має місце ситуація соціального навчання: перший 
епізод насильницьких дій, що не отримав негативної оцінки з боку дорослих, стає 
«пусковим гачком» для поширення подібних ситуацій у групі. Що конкретно 
можуть зробити батьки для того, щоб їх дитина не стала вигнанцем.  

Для того щоб запобігти потраплянню дитини до групи ризику, вони 
можуть порадити дитині:  

– не намагатися виділятися серед інших, якщо немає для цього підстав;  



– не хвалитися своїм матеріальним становищем, батьками, сучасними 
гаджетами; 
– не зазнаватися і не задиратися, не показувати свою перевагу над іншими; 

– не ябедничати і не підлизуватися до вчителів; 
– не ігнорувати «рішення» класу, якщо вони не суперечать моральним 

нормам не пливти проти течії свого «колективу»; 
– не давати приводу для приниження почуття власної гідності; 
– не демонструвати свою фізичну силу; 
– не звертатися до жалості оточуючих у зв’язку зі своїми хронічними 

захворюваннями або якимись фізичними вадами; 
– більше не показувати свою слабість. 
Можна порадити своїй дитині також: 
– знайти спільну мову з кожним учнем у класі; 
– відшукати собі друга серед ровесників, а краще не одного; 
– запрошувати однокласників у гості; 
– не намагатися завжди перемагати у своїх суперечках з ровесниками; 
– навчитися програвати і поступатися, якщо дитина справді не права; 
-  навчитися поважати думку своїх однокласників. 
Якщо профілактичні заходи не допомогли і дитина все ж стала жертвою 

булінгу, батьки повинні: 
– звернути увагу на те, що трапилося з дитиною і контролювати ситуацію; 
– спробувати зрозуміти справжню причину того, що сталося з дитиною; 
– переконатися, що дитина дійсно стала жертвою шкільного булінгу; 
– повідомити про це вчителя і шкільного психолога; 
– спільно з дитиною та працівниками школи спробувати знайти шляхи 
виходу з ситуації, що склалася; 
– якщо дитина була дуже налякана і приголомшена тим, що трапилося, не 
відправляти її наступного дня до школи; 
– при важких переживаннях стресу спробувати перевести дитину до іншого 
класу або навіть школи; 
– при посттравматичному стресовому синдромі негайно звернутися до 

фахівців. 
– навчитися поважати думку своїх однокласників. 
 
 

Цькування викладачів у навчальних закладах 
Булінг вчителів відбувається і через утрату авторитету педагога. 

Значною мірою – це «заслуга» самого педагога.  
Коли учитель викидається з мосту через проблеми у спілкуванні з 

учнями, як на Рівненщині, – це страшно. Бо ці ж самі люди мали б навчити 
дітей бути толерантнішими одне до одного але - ставали жертвами цієї 
нетолерантності. 

Булінг щодо учителів існував давно. По-перше, це булінг всередині 
вчительського колективу. Так, як у кожному колективі. І «вчительська» - це 
місце для цькування. І це цькування – це проблема ненормальних стосунків у 
всьому суспільстві. Булінг не залишається у дитячому віці, він переходить і 
до дорослих. Лише набуває витонченіших форм – психологічного насилля, 



словесних знущань та принижень. Але проблема у тому, що цькуючи інших 
дорослих (а особливо – вчителів) на очах дітей ми привчаємо дітей 
калькувати нашу поведінку.  

Але, найгостріша проблема лежить у цькуванні дітьми вчителів. Таких 
досліджень в Україні, на жаль, ніхто не проводить. Але, в Іспанії – 15% 
опитаних викладачів мали досвід насильницьких нападів з боку учнів, а 73% 
- постійні вербальні знущання. У Японії прем’єр-міністр, з огляду на складну 
проблему насилля щодо вчителів, офіційно навіть порадив учителям 
займатись самообороною. 

Крім рівненської вчительки, ми можемо згадати і вітчизняні приклади, 
коли другокласник (!) 247 школи фізично знущався не лише над дітьми, але й 
над вчителями. А Васильківський приклад, коли вчителька зайшлась 
нецунзурною лайкою щодо учня – не що інше як наслідок спроби такого 
цькування (що ніяким чином не виправдовує «педагога»).  

Як правило зачинщинками цькування є ті самі діти, які цькують 
власних однокласників. У них уже сформоване уявлення про те, що насиллям 
чи глузуванням над іншими можна досягти найвищого ступеня у класній 
ієрархії. Але коли відбувається посягання на недосяжне – у даному випадку 
на вчителів – це нібито демонстрація того, що «альфа-дитина» контролює не 
лише правила у дитячому колективі, але й – ігнорує правила дорослого 
життя. Тобто, таким чином займає ще вищу ступінь в дитячій ієрархії. 

Але й самі вчителі значною мірою стимулюють таке ставлення до себе 
з боку учнів. Десь щось свідомо пропустив, дав слабину. Бо цькують, як 
правило, тих учителів, які не змогли відразу поставити на місце задираку. 
Або – таких як васильківська вчителька, що різко реагують – тобто ведуться 
на провокації. І тоді для класу знущання над конкретним учителем 
переростає у норму.  

Але, булінг вчителів відбувається і через утрату авторитету педагога. 
Значною мірою – це «заслуга» самого педагога. Але це те, що цькування 
учителів зростає останні роки – це не лише проблема «неавторитетних» 
учителів. Це – наслідок постійних розмов вдома і у ЗМІ про те, що що в 
школі нічого не вчать, що вчителі ні за що отримують зарплату, що сучасна 
школа – безтолкова. Тим самим у дітей закладається неповага і до знань, що 
дає школа, і до самих вчителів. А коли відбувається делегітимізація вчителя, 
втрачається його «недоторканість». І він стає такою ж жертвою, як і 
випадковий перехожий на вулиці. Тільки частіше – бо вчителі більше 
спілкуються з дітьми. А тому і ризики для них зростають.  

 



 


