
БУЛІНГ В ШКОЛІ:
ХТО Є СТРІЛЕЦЬ, А ХТО -

МІШЕНЬ?
Тренінги для учнів та вчителів чернігівських 

шкіл на тему булінгу з боку учнів по 

відношенню до вчителів



Види 
булінгу

Усний 
булінг

Кібербулінг



Прояви усного буллінгу

Учні дражнять та провокують вчителя, 
придумують йому образливі призьвіська;

Обговорюють особисте життя вчителя;

Демонструють свою неповагу різними 
жестами;

Ігнорують його зауваження, систематично 
порушують дисципліну, зривають уроки;



Кібербулінг

■ Кібербулінг займає досить

велику частину серед інших

видів булінгу, у зв’язку з 

модернізацією суспільства та 

розвитком технологій. Всі

анонімні та відкриті

повідомлення, пости, 

коментарі,змонтажовані фото-

та відеоматеріали, карикатури

в соціальних мережах – всі дії, 

направлені на приниження

вчителя є булінгом.



Статистичні дані

■ 50,1% вчителів хоча б колись отримували погрози 

від учнів;

■ 42,4% були жертвами кібербулінгу;

■ 28,6% отримували повідомлення інтимного 

характеру;

■ 23% вчителів приховують проблему;



Буллінг «батьки-вчителі»

■ Також поширеним явищем є 
буллінг зі сторони батьків до 
вчителів, що проявляється в:

•Звинуваченнях в хабарництві

•Скаргах в різні інстанції

•Безкінечних телефонних
дзвінках та погрозах

•Спробі перекласти на вчителя
свої «промахи» у вихованні



Короткий опис проекту

■ Проблема булінгу в українських школах останнім 
часом почала різко зростати. Проте увага громадян 
звертається на те, що саме діти – жертви булінгу, 
але це не завжди так. Тому мета проведення лекцій 
в школах Чернігова серед учнів середньої школи 
така: 

■ - розповісти учням та їх батькам, що жертвами 
булінгу можуть бути вчителі;

■ - пояснити учням, які є види, причини, прояви та 
наслідки булінгу на конкретних прикладах;

■ - закликати учнів поважати вчителів та стати з ними 
друзями для полегшення навчання в школі;

■ - захистити вчителів та навчити їх правильній 
поведінці в ситуаціях булінгу;



Проблеми

■ Вседозволеність і навіть відкрита
агресія підлітків щодо викладачів
стають нормою у багатьох
навчальних закладах.

■ Явища цькування, приниження 
вчителів набувають критичного 
значення.

■ Неактуальність професії вчителя 
через такі умови праці.

■ Небажання молодих вчителів 
працювати в школі через булінг.

■ Явище булінгу в школах Чернігова буде 
попереджене;

■ Булінг вчителів зменшиться;

■ Зменшиться кількість конфліктів між 
вчителями а дітьми;

■ Життя в школі стане легшим;

■ Зміна помилкового сприйняття учнями 
вчителів як ворогів;

■ Запобігання зникненню та 
популяризація професії вчителя.

■ Вчителі знатимуть як поводити себе в 
ситуаціях булінгу та навчаться
запобігати цього.

Реалізація проекту Зміни



Основні етапи проекту
1. Проведення діагностичного дослідження рівня психологічної безпеки 

педагогічних працівників в закладах освіти.

2. Ознайомлення учасників освітнього процесу, громадськості з аналізом 

результатів дослідження, достовірною науковою інформацією. 

3. Проведення тренінгів з учнями, їх батьками для запобігання поширенню булінгу

в школі та ускладнення дослідженого рівня проблеми.

4. Надання психологічної та юридичної допомоги вчителям щодо протидії випадкам 

булінгу (шляхом проведення тренінгів, круглих столів, зустрічей з фахівцями).

5. Висвітлення проблеми булінгу вчителів у ЗМІ та соцмережах

6. Створення групи психологічної підтримки вчителів, які зазнали булінгу



Бюджет 

Складові завдання Вартість 

Розробка програми тренінгу 4 000 грн

Послуги психолога 21 000 грн

Роздатковий матеріал (20 тис. шт.) 4 000 грн

Послуги менеджера 10 000 грн

Послуги бухгалтера 1 500 грн

Матеріали для тренінгів 3 850 грн

Кава-пауза 22 000 грн

Всього 66 350 грн


