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Передмова  

Школа  - це час, коли діти навчаються, насолоджуються, творять, нудьгують і будують стосунки, час, 
коли можна робити помилки і вчитись давати з ними раду, час для зростання. Будуючи стосунки, 
дорослі люди не завжди у силу своїх умінь, можуть давати раду і мати добрі міцні стосунки. Коли 
говорити про дітей , то однозначно, будувати здорові стосунки важливо у буд- якому віці, тому дітей 
важливо вести і показувати , навчати та керувати їх поведінкою.  

Ідея обрати тему для дипломної роботу виникла після довгих роздумів про сучасну модель навчання 
у школі. Розуміючи глибину і актуальність  даної проблеми, я зіштовхнулась, що на теренах нашої 
країни немає жодною ефективної програми пов’язаної із протидією булінгу.  І моя ідея полягає у 
тому, що діти самі можуть творити світ і стосунок навколо себе, якщо їх скеровувати у добре русло. 
Щодня все більше бачу інформацї у медіа та соціальних мережах, де так багато підлітків зазнають 
залякування чи  навіть, фізичного насильства. Радію, що все більше піднімається це питання та 
можна отримати величезну кількість корисної інформації як протидіяти цій проблемі. 

У шкільні роки залякування  (булінг) є одним із найпоширеніших способів насильства.  Булінг є 
серйозною проблемою у всьому світі  для багатьох дітей, підлітків та дорослих. Багато  людей зазнає 
булінгу  протягом  шкільних років, де вони періодично були свідками , жертвами чи булерами 
(особа, що залякує), або навіть, у комбінації цих ролей.  

Залякування часто визначається як систематичне зловживання владою однолітками. Воно  
вважається  складною та серйозною проблемою. У даній роботі я  оглядаю  розповсюдженість на 
території України та у західних країнах , вікові та гендерні відмінності та різні види залякування, а 
також чому це відбувається і скільки часу воно триває, починаючи з великих досліджень, проведених 
у західних країнах, і в меншій мірі у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Також   фактори 
ризику, огляд на короткотермінові та довготермінові наслідки залякування та вплив на жертв. Також, 
частина роботи буде спрямована на ефективну програму  щодо  попередження булінгу у класі. 

Що таке булінг?  

Булінг (від анг. to bull – переслідувати) – небажана агресивна поведінка дітей шкільного віку, яка 
призводить до цькування дитини іншою дитиною або групою дітей з метою приниження, 
залякування та демонстрації сили. (UNICEF, 2017) 

Дослідження з приводу знущань розпочалося більше 40 років тому (Olweus, 1973, 1978) і визначало 
цю поведінку як  "агресивні, навмисні дії, здійснені групою або особою багаторазово і з спрямовані 
проти осіб, які не можуть захистити себе" ( Olweus, 1993,).  Незважаючи на дебати з приводу 
визначення, більшість дослідників погоджуються, що знущання передбачають намір заподіяти 
шкоду і нерівність влади між булером та жертвою, і це відбувається неодноразово (Farrington, 1993; 
Olweus, 1993).  Залякування передбачає динамічну взаємодію між особою, що залякує та жертвою. 
Булер збільшує силу, і жертва втрачає владу. У результаті потерпілому важко відповісти або 
впоратися з проблемою (Menesini et al., 2012; Swearer & Hymel, 2015). Дисбаланс влади можливий 
через вплив фізичної сили, соціального статусу в групі або від кількості людей у групі. Булінг може 
виникати через вразливості людини ( зовнішній вигляд, проблемі з  навчанням, сімейній ситуації) та 
використання цих знань, щоб заподіяти особі шкоду. 

Булінг включає в себе:  фізичний, вербальний, прихований, кібербулінг. 
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Фізичний булінг проявляється у вигляді ударів, підніжок, щипання, а також псування майна. Цей 
вид шкільного насильства більш характерний для хлопчиків, які частіше схильні до прояву фізичної 
агресії. До фізичного відносять також сексуальний булінг (дії сексуального характеру). 

Вербальний (психологічний): образи, погрози, непристойні епітети соціального, расистського, 
релігійного характеру або інші принизливі висловлювання щодо жертви. 

Прихований булінг не завжди легко розпізнати. Це поширення пліток, брехня або звинувачення, 
спрямовані на те, щоб зруйнувати або похитнути соціальний авторитет людини. Цей вид булінгу 
більш характерний для дівчат.  

До найновіших форм належить кібербулінг.  До кібербулінгу відносяться зображення, аудіо- чи 
відеозаписи, розміщені у соціальних мережах Інтернет і спрямовані на приниження жертви. Також 
відносяться  «фейкові» профілі у соцмережах, що псує репутацію жертви та шкодить її соціальному 
статусу. Новий різновид шкільного кібербулінгу, коли жертва отримує образи на телефон, 
електронну адресу або через інші електронні пристрої. (Monks & Smith,2006; Smith ,2014 р.)   

Поширеність 

Існує велика різниця у показниках поширеності за результатами досліджень, частково через різницю 
в вимірюванні. У нещодавньому огляді Juvonen і Graham (2014) повідомляють, що близько 20-25% 
молоді безпосередньо задіяні в залякуваннях як булери, жертви або мають обидві ролі. Великі 
дослідження, проведені в країнах Заходу, показують, що 4-9% молоді часто втягуються в поведінку 
залякування та 9 - 25% дітей шкільного віку. У нещодавньому мета-аналізі поширеності знущань і 
кібербулінгу у різних контекстах (Modecki et al., 2014) з загальною вибіркою 335 519 молоді (12-18 
років), автори оцінили середню поширеність 35% для традиційних знущань та 15% - за участь у 
комп'ютерних зловживаннях. 

Крім наукових досліджень, проведених у багатьох країнах, дані про поширеність можуть бути 
отримані на основі великих міжнаціональних опитувань, проведених громадськими організаціями, 
урядами штатів або іншими організаціями. (Smith, Robinson, and Marchi (2016)) 

В Україні на початку 2016 року  за підтримки UNICEF та уряду Німеччини  було проведено 
опитування та кампанія щодо булінгу в школах, пояснення дітям та дорослим, що таке булінг. 
Кількість респондентів при дослідженні склала 2107 осіб.  Дані опитування увійшли у глобальний 
звіт про булінг для Генеральної асамблеї ООН. 

На даний момент в Україні функціонує сайт на поширення інформації та корисних порад щодо 
протидії булінгу 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31252.html  

 Нижче додаються матеріали опитування 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31252.html
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Вікові та гендерні відмінності 

Кілька досліджень показують, що поширеність і форми залякування різні у вікових групах. У мета-
аналізі 153 досліджень (Cook, Williams,Guerra,Kim and Sadek 2010) виявили, що ефект розміру віку 
становив 0,09 від зайнятої ролі у булінгу, 0,01 від ролі булера/жертви; і -0,01 на роль потерпілих, що 
вказує на загальну стабільність ролі жертви та особи, що булить з плином часу та незначне 
збільшення поведінки залякування з віком. Пік булінгу припадає під час середніх шкільних років 
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(тобто 12-15 років), і вони мають тенденцію до зниження до кінця середньої школи (Hymel & 
Swearer, 2015). Що стосується форм залякування, то, з віком, знижується фізичне знущання та 
здійснюється перехід  до збільшення непрямого та прихованого булінгу (Rivers & Smith, 1994). Як 
правило, хлопчики частіше залучаються до залякування інших, ніж дівчата (опитування HBSC, 
Pepler, Jiang,Craig & Connolly,2008).  Більшість досліджень виявили, що хлопчики частіше 
залучаються до фізичних форм віктимізації, тоді як залякування серед дівчат частіше стосуються 
реляційних або словесних (Besag, 2006; Crick & Grotpeter, 1995) 

Останні огляди вимагають додаткових досліджень щодо дискримінаційних або так званих 
залякувань, пов'язаних з упередженостями (Juvonen & Graham, 2014). Ризик залякування та 
віктимізації у групах студентів не є рівним; ряд досліджень вказує на те, що студенти з обмеженими 
можливостями чи особи із ожиріння або ті, що належать до етнічних чи сексуальних меншин, 
перебувають у більшому ризику бути жертвами, ніж їхні однолітки. Farmer et al. (2012 р.) 

 

Фактори ризику 

Фактори ризику булінгу та віктимізації 

Булери 

У своїй роботі Olweus (1978, p. 136) описав "агресивний образ особистості" булерів як рушійну силу 
їхньої поведінки. Оскільки знущання є однією з форм агресивної поведінки, не дивно, що загальна 
тенденція до зростання агресії (агресивна риса) пов'язана з булінгом. Маючи погляди та відчуття, що 
сприяють агресії та низькому рівню співпереживання інших людей, вони пов'язані як з загальною 
агресією, так і із залякуванням (Van Noorden, Bukowski, Haselager, & Cillessen, 2016). 

Деякі теоретичні джерела  розглядають  булерів як особи, які не мають соціальних навичок, мають 
низьку самооцінку, труднощі в обробці соціальної інформації, низький соціальний статус у 
однолітків та інші проблеми адаптації. Інші вважають булінг як функціональну, адаптивну 
поведінку, пов'язану з перевагами. Емпіричними дослідженнями вдалося з'ясувати не все у цьому 
питанні, частково через неврахування неоднорідності дітей та підлітків, які викликають булінг. Деякі 
з них стають жертвами самих себе (так званих "булерів-жертв"), тоді як інші можна вважати 
"чистими" (не потерпілими) булерами.  Булери- жертви, як правило, дуже різні в своїй поведінці у 
порівнянні з чистими хуліганами. Важливо розуміти відмінність між булерами, жертвами та жертв-
булерами (які можуть грати подвійні ролі) . 

Існувала досить поширена теорія в те, що низька самооцінка призводить до агресії, включаючи 
знущання. Існує мала підтримка у питанні  агресії як мала гіпотеза самооцінки в цілому (Baumeister, 
Bushman & Campbell, 2000). Натомість недавні факти свідчать про те, що нарцисизм або почуття 
величі та права, а також насильно-емоційні особливості (що характеризуються відсутністю 
співпереживання та сорому) пов'язані з залякуванням (Fanti & Kimonis, 2012; Reijntjes et al.,д 2016) . 

Переконання, що особи, що залякують є соціально некомпетентними, (Sutton, Smith, and Swettenham  
1999) заперечували, що 7-10-річні булери набрали відносно високі показники, призначені для оцінки 
розуміння чутливості та емоцій інших людей. Відповідно, Peeters, Cillessen та Scholte (2010) виділили 
три підтипи булерів, популярно-соціально інтелектуальну групу, популярну помірну групу та менш 
популярну соціально - інтелектуальну групу; у дослідженні підкреслюється неоднорідність дітей та 



6 
 

підлітків, залучених до булінгу. Загалом, потрібно краще зрозуміти неоднорідність учнів, що булять 
своїх однолітків та їх різну мотивацію (Rodkin, Espelage, & Hanish, 2015). 

Дослідження, що керувались соціально-когнітивною основою, показали, що особи, схильні до 
залякування характеризуються мисленням, які підтримують використання агресії. Булери впевнені в 
застосуванні агресивної поведінки, очікують підкріплення своїм діям (напр., схвалення однолітків), 
розглядають агресію як прийнятний спосіб поводження та мають загальний позитивний погляд на 
використання даного виду поведінки (Toblin, Schwartz, Gorman, & Abou-ezzeddine, 2005). Недавній 
мета-аналіз (Gini, Pozzoli, & Hymel, 2014) дає емпіричні докази хуліганів, використовуючи декілька 
механізмів морального розмежування, щоб самооцінити свою негативну поведінку. 

Булери застосовують домінування (Olthof et al., 2011; Sijtsema, Veenstra, Lindenberg, & Salmivalli, 
2009), і вони часто його набувають (Olthof et al., 2011; Pellegrini & Long, 2002). Навіть якщо вони не 
обов'язково особисто подобаються багатьма однокласникам, булери можуть отримати популярність, 
силу та "крутість" серед своїх однолітків (Caravita, DiBlasio, & Salmivalli, 2009; Reijntjes et al., 2016). 
Більше того, булери часто є лідерами у своєму оточені і мають друзів. Що стосується впливу сім'ї, то 
булери , як правило, сприймають своїх батьків як авторитарних, каральних та мають із ними поганий 
стосунок (Baldry & Farrington, 2000) .У мета-аналізі(Cook 2010) фактори сім'ї,  були лише слабко 
пов'язані з булінгом. 

Жертви залякування 

Віктимізація пов'язана з деякими розладами та труднощами, такими як депресія, тривога та низька 
самооцінка (Cook et al., 2010; Hawker & Boulton, 2000). Жертви булінгу також мають 
інтерперсональні проблеми наприклад: відмова від спілкування з однолітками, неприйняття рівності 
у стосунку, відсутність друзів та негативна якість дружби (Cook 2010; Hawker & Boulton, 2000). Крім 
того, діти з проблемами соціальних навичок та низьким рівнем про - соціальної поведінки частіше 
стають жертвами (Card, 2003). Булери, зазвичай,  обирають жертв, які є покірними, незахищеними 
(Salmivalli & Isaacs, 2005), фізично слабкими (Hodges & Perry, 1999) і відкидаються групою 
однолітків (Hodges & Perry, 1999), особи, що чинять булінг можуть продемонструвати свою владу, не 
боячись конфронтації або втратити прихильність серед однолітків (Veenstra, Lindenberg, Munniksma, 
& Dijkstra, 2010).  Наявність друзів, що можуть захистити знижує зв'язок між факторами ризику та 
віктимізацією. Тому, діти, які сором'язливі та «тривожні», мають більшу ймовірність бути жертвою, 
якщо у них є друзі, які фізично слабкі або інші однолітки їх не люблять, у порівнянні з дітьми, які 
мають друзів , що люблять інші діти (Hodges, Malone, & Perry, 1997) 

Булери-жертви 

Булери-жертви - це чітка, хоч і досить невелика група дітей та підлітків. Вони є відкинені своїми 
однолітками і демонструють зовнішні і внутрішні проблеми. Такі діти часто живуть у  найбільш 
несприятливому домашньому середовищі( поганим поводженням та дисфункційним  батьківством) 
(Cook et al., 2010; Lereya et al., 2013).  

Теоретичні пояснення булінгу 

У світі існує декілька пов'язаних теоретичних роз'яснень щодо причини виникнення та 
підтримки у середовищі булінгу як явища. 
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• Rigby (2004) висловлює ряд різних теоретичних пояснень щодо потенційної причини булінгу. 
Резюме цих ідей представлено нижче на схемі та супроводжується поясненням кожного з них. 

 

1. Булінг як результат індивідуальних відмінностей 

• Цей підхід передбачає наслідки булігу з різними рівнями особисної сили між учнями. Ці 
відмінності базуються на  фізичному або психологічному факторі. 

1. Булери, як правило, фізично сильніші, ніж середній учень, і з точки зору особистості мають 
тенденцію бути більш агресивними, маніпулятивними і з меншою емпатійністю до інших осіб. 
(Olweus, 1993). 

2. Жертви, як правило, фізично слабші, інтровертні з низькою самооцінкою (Slee and Rigby, 1993). 

• Шкільні програми, що базуються на цій перспективі, схильні зосереджуватися на зміні поведінки 
осіб- булерів шляхом консультування та / або встановлення дисципліни, а також дивлячись на зміну 
поведінки жертв через покращення соціальних навичок. 

2. Булінг як процес, що розвивається 

• Цей підхід базується на переконанні, що існує природний інстинкт домінувати з точки зору 
соціального домінування для забезпечення виживання виду. 

 Спочатку діти беруть участь у більш фізично безпосередніх засобах знущання чи залякування , але 
по мірі як вони розвиваються, замінюють їх більше непрямими засобами. (Rigby,1997). 

  Ця перспектива призводить до того, що школи приймають програми, які позитивно сприяють 
розвитку навичок учнів і перед школами постає завдання вирішення тонких змін у булінгу, як 
баченні перспективи розвивати зрілість. 

3. Булінг - соціокультурний феномен 

• Цей підхід має більш широку соціальну перспективу при визначенні причин булінгу. 

Булінг як результат 
індивідуальних 

відмінностей

Булінг як процес, 
що розвивається

Булінг -
соціокультуральний 

феномен

Булінг як відповідь 
на вплив однолітків 

у школі

Булінг з точки зору 
відновного 
правосуддя
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Булінг розглядається як наслідок диференціації влади між різними соціальними групами нашого 
суспільства: стать, раса, соціальний клас і т.д. 

1. Булінг частіше ініціюється хлопцями, ніж дівчатами (Olweus, 1993; Smith and Sharp, 1994). 

2. Хлопчики частіше булять дівчат, ніж навпаки (Rigby, 1997). 

  Шкільні програми, що приймають цю перспективу, розробляють програми, які спрямовані на 
упередження та дискримінацію, намагаються підвищити культурну чутливість, запровадивши 
колективний та кооперативний підхід. 

4. Булінг як відповідь на вплив однолітків у школі 

• Ця перспектива розглядає булінг як групове явище. Групи не обов'язково пов'язані з расою, статтю 
тощо. Але існують через спільні інтереси або цілі. У шкільному середовищі група однолітків часто 
цькує іншу групу або особу з причини (реальної чи уявної) або просто для того, щоб веселитися. 

1. Булери визнали, що діють у складі групи на половину випадків булінгу, які вони мали (Rigby, 
2002). 

2. Булінг з боку осіб частіше здійснюється за підтримки групи (Pepler and Craig, 1995, 2007). 

  Шкільні програми, що працюють з цієї точки зору, зосереджуються на групах, які намагаються 
використати тиск однолітків. Група позитивно впливає на відповідальні індивідуальні дії. Метод 
спільного піклування (навчання персоналу для протидії булінгу) працює з цієї точки зору. 

5. Булінг з точки зору відновного правосуддя 

• Цей підхід має індивідуалістичний погляд на булера і бачить знущання в результаті специфічної  
унікальної психологічної та емоційної характеристики хулігана. Вона розглядає хуліганів як тих хто 
не в змозі самостійно регулювати почуттям сорому. 

1. Вважається, що булери не мають чим гордитися у своїй школі (Morrison, 2002).  

Програми, засновані на такому підході, вважають, що шкільна спільнота повинна підтримувати осіб, 
що мають тенденцію до булерів, оскільки їм надається можливість розповісти свої помики у  
дбайливому середовищі, а не  через покарання. Основною метою є відновлення позитивних відносин 
серед булерів, жертви і всієї громади. 

Фактори ризику у класі 

Фактори ризику у класі можуть бути знайдені за демографічними факторами (такими як розмір 
класу), динамікою однолітків або характеристиками вчителя. Немає  доказів того, що розмір класу 
пов'язаний з поширеністю кількості булерів чи жертв у класі. Зв'язок був знайдений але суперечив 
загальному очікуванню: більше залякування було виявлено в менших , ніж у більших класах. 
Відмінності в класі можна пояснити чинниками, що відносяться до динаміки розвитку стосунку між 
однолітків або характеристиками  вчителя ( Saarento, Boulton & Salmivalli, 2015) 

Якщо розглядати потенційних жертв, то нещодавні дослідження показали, що зв'язок між окремими 
факторами ризику (напр.соціальна тривога чи ізольоване спілкування з однолітками) та 
віктимізацією залежить від класів. Це показує, що маючи індивідуальні вразливі місця, є більше 
шансів стати жертвами.  
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Наслідки булінгу 

Булінг спричиняє негативні наслідки як для фізичниго так і психічного здоров'я булерів  та жертв. 
(Wolke & Lereya, 2015). Кілька досліджень у різних країн, паралельно із систематичними оглядами та 
метааналізом, продемонстрували зв'язок між шкільним булінгом та досвідом, що отримують жертви і 
подальшим наслідками на здоров'я. Цей зв'язок існує навіть під час контролю за іншими факторами 
ризику  у дитинстві.(Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010). 

Протягом останніх трьох десятиліть значні зусилля були зроблені дослідниками, які аналізують 
наслідки булінгу та віктимізації для фізичного, психологічного, реляційного та загального 
благополуччя. Основні результати показують, що підлітки, які потерпіли від булінгу, демонструють 
ознаки поганої успішності у школі (Nakamoto & Schwartz, 2009), вищий ризик самотності і гірше 
здоров'я (Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels, & Verloove-Vanhorick, (2006) і більший рівень тривоги та 
депресії, ніж їхні невиліковні однолітки (Juvonen & Graham, 2014). Дослідження також пов'язують 
віктимізацію з суїцидальним ризиком (Holt et al., 2015, Klomek, Sourander, & Elonheimo, 2015).  

Булінг також впливає на індивідуальне життя. У метааналізі 28 досліджень вчені дійшли висновку, 
що вчинення знущань є сильним та специфічним фактором ризику для подальшого розвитку 
антисоціальних дій та психотичних симптомів.. Після  булінгу зростає ризик злочинності, тоді як 
після віктимізації спостерігається підвищений ризик депресії. 

Перечитуючи статті та дослідження можна підбити підсумки: важливість проведення ефективних 
програм боротьби із булінгом , які б мали високе співвідношення рентабельності та витрат з точки 
зору запобігання ранній злочинності, самогубству, усвідомлення симптомів та інших психологічних 
проблем. Багато авторів запропонували, що такі втручання слід розглядати як засіб раннього 
втручання, що попередить негативні наслідки для здоров'я. 

 

Ефективні методи втручання 

 Які програми найкраще працюють, чи які ефективні компоненти цих програм? 

За даними багатьох досліджень, на жаль, не існує єдиного рецепту допомоги чи найефективнішої 
програми. Слід зазначити, що деякі програми не призводять до позитивних результатів, деякі з них 
ніколи не оцінювалися, а деякі були оцінені настільки погано, що ніяких висновків щодо їх впливу 
не можна зробити.   Оскільки, булінг - це справді складна психосоціальна модель, то і методи 
втручання повинні базуватись на  її ключових елементах на усіх рівнях впливу (учні, батьки, вчителі 
та загалом школа). Різні компоненти програм, як правило, оцінюються в комбінація, а не окремо. 
Програма досягає найкращого ефекту, коли всі компоненти використовуються разом. Дослідники 
визначили ще два елементи, пов'язані з ефективністю програм, а саме тренінги для батьків / батьків 
зустрічі та поведінкові методи (щодо санкцій у доброму стосунку). 

Залучення сторонніх спостерігачів, що споглядають булінг , є ключем до успіху. Дослідження 
показали, що відповіді свідків мають вирішальне значення  на заваді  булінгу. Крім того, деякі з 
високоефективних програм, таких як розроблена в Фінляндії Програма боротьби з булінгом "KiVa", 
покладається на посилення навичок, усвідомлення, співпереживання та самореалізація, щоб 
підтримувати потерпілих однолітків, а не зміцнювати поведінку хуліганів (Kärnä et al., 2011). 
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Слід відзначити , що розроблені конкретні рекомендації для протидії і більшість програм опираються 
та беруть за основу Соціально-емоційні навички для дітей у шкільному віці.  

Ефективні програми профілактики мають такі елементи., що опираються на наукові дослідження: 

1. Структурований навчальний план, що надає молоді матеріали, принаймні, декілька сесій та 
включає: 

a. детальну інформацію про те, як буде відбуватись кожне заняття 

b. матеріали  

c. текст для тренерів 

d. процедури підготовки вчителів або інших доповідачів. 

2. Програма навчає молодь новим навичкам. Вони повинні бути прописані в програмні. 
(Дослідження показують, що це дуже важливо для допомоги учням у зміні їх поведінки. Програми 
лише для лекцій не роблять цього.) 

3. Діяльність повинна дозволити молоді активно використовувати ці нові навички.  

 

Висновки із досліджень: 

Існує різниця між школами і між окремими вчителями в тому, як вони здійснюють профілактичні 
програми. Вчителі можуть адаптувати програми та змінити деякі критичні частини. Загальноосвітні 
програми, спрямовані на запобігання залякування, часто бувають успішними. Їх ефекти різні, однак, 
деякі програми показують стійкі позитивні ефекти, тоді як інші можуть не мати доказів 
ефективності. Що пояснює розбіжності? Програми повинні бути інтенсивними та тривалими, і вони 
повинні бути реалізовані з точністю. Залучення батьків посилює ефекти, а також використання 
поведінкових методів з булерами. Підвищення обізнаності учнів про роль всієї групи має вплив на 
підтримку знущань та посилення антивоєнних норм та відповідей у межах класу. Сама підтримка 
адміністрацією та загальношкільними правилами  мають вирішальне значення.  

У декількох країнах законодавчо вимагається, щоб школи мали антибулінгову політику. 

Школи повинні мати керівництво щодо більшої ефективності   програм. У 2009р. Фарінктоном та 
Трофом було запропоновано розробляти систему акредитації ефективних програм проти булінгу, 
щоб забезпечити високу ефективність та  прийняття школами. 
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Розглядаючи методи та підходи до зменшення Булінгу у  австралійських дошкільних закладах та 
початкових школах, Rigby (2002) виявив, що булінг можна зменшити шляхом добре спланованих 
заходів, які включають: 

• надання учням практичних навичок та стратегій, 
• включення анти-булінговиої програми у шкільну програму, 
• розширення можливостей учнів шляхом залучення до профілактичних заходів (наприклад, 

участь у анти-булінговому комітеті ) та до втручань (наприклад, використання навичок 
вирішення конфліктів). 

• Прийняття комбінованого  цілісного  шкільного підходу, який поєднує підтримуючі 
відносини між особою, класом, школою, батьками та громадою. 

• Почати інтервенції на ранній стадії: втручання, які проводяться на рівні дошкільної освіти, 
збільшують шанс на успіх, 

• Високий рівень прихильності персоналу до активної участі та здійсненні програми проти 
булінгу. 

На даний момент в Україні починає розвиватись Всеукраїнська антибулінгова компанія за підтримки  
UNICEF та Міністерства освіти в Україні.  

Видано ряд указів, щодо накладання штрафів у вигляді фінансових санкцій з боку булерів та їх сімей. 

Існує декілька безкоштовних платформ для навчання дорослих осіб, щоб допомагати у цій протидії. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-
antibulingu  
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Частина друга: програма превенції булінгу 

Загальні дані: мета, структура, формат 

Мета  Допомогти розвинути учням середньої школи навички соціально – емоційної 
компетенції для превенції булінгу та розвитку більш дружніх стосунків у класі. 

Структура   

Дана програма складається з  семи основних модулів в основі яких лежить розвиток соціально-
емоційної компетенції для попередження тенденції булінгу у шкільних навчальних закладах. 
Програма передбачає навички розвитку соціальної та емоційної компетенції для побудови міцних та 
здорових стосунків між ровесниками у тісній співпраці із вчителем та психологом школи. Дана 
програма є більш загальним оглядом та вступом у розуміння та залученням у майбутню співпрацю 
вчителів, батьків , учнів та адміністрації школи для розбудови політики протидії булінгу. 

Теми основних модулів програми: 

1. Модуль  Загальні поняття булінгу. Різновиди та вплив  на стосунки. 
2. Модуль Емоційна компетентність (визнання і виявлення почуттів інших; розуміння того, що 

почуття можуть змінюватися у різних ситуаціях  і є комплексними)  
3. Модуль Розвиток навичок саморегуляція (контроль імпульсів, фокусування, та переключення 

уваги при тригерах ) 
4. Модуль Управління емоціями (визнання та виявлення власних почуттів; навчання стратегії для 

заспокоєння сильних емоцій; навчання управління стресом  та тривоги) 
5. Модуль Тренінг вирішення проблем та конфліктів 
6. Модуль Комунікативних навичок (асертивність, вести переговори, навички домовляння) 
7.  Модуль Навички дружби (розвитку емпатії, співпраці, приєднуючись до інших) 

Формат – груповий формат  

Дана програма рекомендована для проведення заходу у школі між учнями одного класу у співпраці із 
вчителем. Найкраще шкільним психологом, який має знання з основами –КПТ, або який готовий до 
супроводу та співпраці із командою фахівців. Іншою перевагою є безпосереднє навчання психолога у 
школі, що допоможе у превенції чи протидії булінгу у необхідному класі. 

Цінністю програми, яка проводиться на базі школи та у колективі дітей – однокласників полягає у 
розвитку міцніших взаємин та роботі, що протидіє як превенція або втручання на сам булінг у класі. 
Також діти мають обмін досвіду  між собою та розвитку  соціально- емоційних навичок необхідних  
у дорослому житті. 
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Опис модулів з яких складається програма. 
 

Модуль 1. Модуль .  Загальна психоедукація та пояснення  булінгу.  Різновиди та вплив  на 
стосунки. 

Ціль: 

• дати уявлення « Що таке булінг» його види та прояви,  
• розуміння  «які види булінгу бувають та вплив на стосунки» 
• формувати негативне ставлення до булінгу (неприпустимість проявів булінгу в колективі).  

План заняття: 

1. Привітальне слово: вітання з початком цієї програми  
2. Знайомство коротке представлення себе.  
3. Представлення основної мети програми , структури, формату і часу зустрічей. 
4. Тема сьогоднішньої зустрічі: Інформаційне повідомлення та вправи на цю тему. 

I. «Що таке булінг?» 
II. Види булінгу 

III.  Як розпізнати булінг? 
IV. Чим відрізняється булінг від сварок? 
V. Основні ролі у булінгу 

5. Питання – відповіді. 
6. Завдання після заняття:  

• Відповіді на запитання у додатку 1 
• Записувати/помічати ситуації булінгу у класі/школі 

7. Зворотній зв'язок 
8. Прощання 

Необхідні  матеріали: 
= дошка/ватман 
Маркери/крейда 
Роздаткові матеріали 

Представлення програми учасникам: 

Дана програма складається із 8-10 занять і це буде наш спільний шлях у подорожі. Так би хотілось, 
щоб він був справді захоплюючий,  пізнавальний та дуже корисний. Щоб навички і можливості , які 
ви здобудете тут, були із вами усе життя, це те, що не зможе ніхто у вас забрати та попросити 
позичити. Наш шлях буде прокладений через основні пункти,  коли ми будемо підійматись на круту 
гору, маючи квест і щоразу ви зможете дослідити щось нове для себе. Отже: 

На першому занятті ви зможете краще зрозуміти, що таке булінг і який він буває та як його 
відрізнити від суперечок. Наступним пунктом буде розумння як підкорити вершину самоконтролю, і 
змогти переключати увагу, щоб зупинятись. Третьою точкою буде:  

(Це можна зобразити у вигляді сходинок чи шляху з певними зупинками та прапорцями, щоб було 
краще візуально видно яким буде напрям руху. У кінці може бути написоно самими дітьми чого б 
вони очікували та чого б прагнули навчитись.) 
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Інформаційне повідомлення: 

Давайте розглянемо поняття «Що таке булінг?» 

Будь-який школяр несподівано для себе може опинитись у ситуації, коли його ображають, 
висміюють або бойкотують. Або ж навпаки, може сам приєднатися до тих, хто знущається над 
іншою дитиною.  Дуже важливо розрізняти булінг та звичайну сварку між дітьми. 
Булінг — це агресивна та вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню 
до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском.  Дитину 
систематично дражнять образливим для неї чином, навмисно не приймають у колектив, залякують, 
шантажують або навіть б'ють. Багатьох дітей булять за те, що вони виглядають, говорять,  думають 
не так, як їхнє оточення.  
Давайте розберемось який буває булінг? 
(Активувати дітей. Можна запитати, що вони думають про булінг та чи  знають види булінгу. Цю 
інформацію можна записати на дошці  або ватмані. ) 

 
Фізичний булінг - удари, підніжки, штовхання, щипки, а також псування майна, зачіпачання, бійки, 
стусани, ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень, пошкодження чи знищення одягу та інших 
особистих речей дитини, вимагання грошей. 

 До фізичного відносять і сексуальний булінг - принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 
прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих 
чуток, сексуальні погрози, жарти тощо. 

Вербальний (психологічний): образи, погрози, ізоляція, ігнорування,, жарти, маніпуляції, шантаж , 
непристойні епітети соціального, расистського, релігійного характеру або інші принизливі 
висловлювання щодо іншої людини. 

Прихований булінг не завжди легко розпізнати. Це поширення пліток, брехня або звинувачення чи 
плітки, спрямовані на те, щоб зруйнувати або похитнути репутацію людини.  

Кібербулінг – приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних 
пристроїв (пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи інших 
принижень і викладання відео в мережу інтернет з метою  залякування через соціальні мережі)  

Ви вже знаєте основні поняття, про які ми вам розповіли. Час справді рухатись далі. 

То як нам розібратись, що є булінгом, а що ні, та як разом, як команда,  змінити нашу поведінку у 
класі та у школі?  

Вправа : «СЕКРЕТНА МІСІЯ»  

Завданням є розвинути почуття командної робити на протидію булінгу. Це допоможе збільшити 
усвідомлення некорисності поведінки залякування (булінгу). 

Прочитайте це учням: Давайте уявимо, що ви є справжніми секретними агентами, і ця місія є 
найтаємнішію про яку тільки можна було чути.  Розголошення цієї інформації є «неможливим»!!! 

Вітаємо. 

Після ретельної оцінки найбільш здібних, крутих, вправних людей, ваш клас був обраний стати 
членами ФБР - (Федерація Булінгового Розслідування). Ви будете навчені агентами ФБР. Спеціальні 
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навички протягом наступних 8 тижнів дозволять вам обмундируватись усією необхідною бронею для 
боротьби у дуже небезпечній та таємній місії. Якщо ти хоробрий або тобі просто цікаво, читайте 
далі. 

Місія - відновити закон, порядок і гармонію у вашій школі та у класі 

Після того, як ви освоїте спеціальну підготовку, вас відправлять у секретне місце. Туди навідується 
багато людей. Вони зустрічаються щодня з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 15.00. Насправді  вони 
будуть старатись заплутати вас. У тому місці всі дівчата носять різний одяг, і всі хлопці носять 
різний одяг. У більшості випадків вони, здається, займаються своїми справами без проблем - ніякої 
загрози владі, яка керує нашим світом. Але іноді серед них є шпигуни. Ці шпигуни намагатимуться 
примусити вас до небезпечної поведінки. Деякі шпигуни можуть навіть спробувати вас завербувати 
до шпигунського кола. З попередніх успішних місій ми знаємо, що шпигуни пов'язані з КДБ 
(КОМАНДА ДИТЯЧОГО БУЛІНГУ). Ваша місія - це зупинити КДБ. Ви повинні повалити КДБ.  Ви 
будете використовувати роботу психологічної розвідки, щоб вибити КГБ. Протягом наступних 
декількох тижнів ви навчитесь навичкам виявляти навмисний і випадковий саботаж, який може 
засмутити пересічного громадянина. Ви готові бути агентом ФБР? Ваша підготовка починається 
ЗАРАЗ. Наш спеціаліст з підготовки фахівців (під маскою вашого вчителя) чекає вашої присутності, 
щоб розпочати навчання. Щоб не викликати жодних підозр, встаньте і доєднайтеся до секретної 
хвилі ФБР – закиньте голову, тоді натисніть двічі на ніс - щоб підтвердити, що ви готові до 
виконання обов'язків. 

Вправа 2  

Разом класом на дощі / ватмані записати колективні відповіді на запитання: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nh4_pYHnfA  

https://www.youtube.com/watch?v=OlKg_Ml2N2k 

 https://www.youtube.com/watch?v=4mrE5zgEvt4 

1) У чому різниця між залякуванням та конфліктом із кимось? 
 
 
Булінг Кофлікт 

  

  

  

  

 

2) Запишіть види булінгу, про які ви говорили, або ти бачив їх у школі. Та обговоріть їх 

• Штовхання когось 
• Називати неправильним ім'ям 
• Розповсюдження пліток про когось 
• Написання неприємних речей про когось на Facebook або надсилання текстів у інших 

соціальних мережах. 
• Зазвичай, не приймати когось у колектив класу. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Nh4_pYHnfA
https://www.youtube.com/watch?v=OlKg_Ml2N2k
https://www.youtube.com/watch?v=4mrE5zgEvt4
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• Розглядати та перешіптуватись про інших учнів 
• Інша поведінка, про яку ми не сказали. Напишіть її 

Підсумки:… 

Вправа  3 на обговорення : Чи знаєте ви про три основні ролі у булінгу? Які?  

Ця вправа використовується для покращення розуміння впливу групи у класі , яка буде   рушійною 
силою для протидії булінгу у групі однолітків. Важливо залучити  однокласників шляхом розуміння 
як почувається кожен учасник процесу булінгу (булер, жертва, спостерігачі). Мета полягає в тому, 
щоб розвинути бачення з різних точок зору , щодо цієї поведінки. 

1. Булер 
2. Жертва 
3. Спостерігачі     (важливо накидати ідеї для кожного з цього списку, записуючи на  дошці) 

 1) виявлення поведінки булінгу та почуттів, пов'язаних з інцидентом, 
 2)отримати уявлення як інцидент впливає на особу, яка булить іншого. 
 3) шукати альтернативну поведінку, яка не завдає шкоди нікому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділити клас на три групи дітей та роздати картинки, що є нижче. Дати час на обговорення,  

1. Яка поведінка кожного з учасників? 
2. Які почуття кожного із учасників? 
3. Що можна було б зробити по-іншому? Та хто може вам допомогти у цих ситуаціях?  

 

      

     Булер 
  

  Жертва 

 

 

 

          Спостерігачі 



17 
 

                  

Обговорення та підбивання підсумків цієї вправи. 

Завершення заняття. Ритуал завершення заняття, прощання (напр. потиснути руки тим,  хто біля 
тебе, або зробити коло в якому запустити «іскру» (потиснути руку і передати це далі по колу). 

Завдання на тиждень: дати відповіді на запитання: додаток 1  

 

Модуль 2 . Модуль .  Перспективне обговорення (визнання і виявлення почуттів; розуміння 
того, що почуття можуть змінюватися у різних ситуаціях  і є комплексними) 

Ціль: 

• дати уявлення, щодо когнітивного принципу у різних ситуаціях та як думки вливають на 
емоції, тілесні відчуття та поведінку. 

• розуміння  як певна поведінка особи може впливати на інших людей 
• навчання кращого розуміння власних емоцій  
• Зміцнення стосунку у класі 

План заняття: 

1. Привітання, настрій 
2. Огляд попереднього завдання та рефлексії щодо впливу булінгу на стосунки. 
3. Обговорення «емоції – почуття» та які вони бувають?» 
4. Вправа на розбудову розуміння власних емоцій 
5. Інформаційне повідомлення, щодо когнітивного принципу  
6. Заповнення власних бланків  
7. Зворотній зв'язок. Формування Д\з.. 
8. Ритуал прощання 
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Необхідний матеріал:  

• Роздаткові матеріали: бланки  
• Дошка/маркери 
• Картки з емоціями 

обговорення емоції – почуття. 

Навчитись добре ідентифікувати та розуміти свої емоції є важливою навичкою для кожної людини.  
Ми добре знаємо, що емоції бувають різними і ми можемо по різному відчувати їх у  своєму тілі. Це 
може допомогти краще контролювати їх. Сьогодні нашим завданням буде лише навчитись їх 
помічати і розрізняти за допомогою різних вправ. Запрошую перегляну короткий мультфільм про 
емоції і відгадати, що у цей момент відчувала дівчинка. Так ми легше познайомимось з  5ма 
ключовими. 

Перегляд відео з мультфільму Inside out 

 https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs  

Показавши мультфільм обговорити з учнями  

1. Чи вони знають такі емоції? 
2. Чи відчували вони їх? 
3. Чи це нормально відчувати такі емоції? 
4. Записати на дошці до кожної емоції інші різні варіанти, які люди використовують назви. 

 
Радість Злість Сум Страх 

    

Наступною сходинкою буде  ще кращого розуміння емоцій та розвитку емоційної компетентності . 
Щоб зрозуміти як ми відчуваємо ці емоції у тілі та як ми виглядаємо. Кожен знає і помічає, що коли 
сумно з'являються сльози, коли ми дуже злі можемо мати напружені кулаки та ноги, коли нам 
страшно, то  можемо помітити, як наші очі стають великими. Ми підготували для кожного з вас 
бланк, щоб  ви записали,  як саме ви відчуваєте у тілі емоції страху, злості , суму 
На дошці, ми будемо всі разом записувати, які ми матимемо симптоми відчуттів. 
Рекомендовано використати допоміжний бланк (Малюнок чоловічка) на одному аркуші важливо 
було б мати 3 малюнки людини  Дивись додаток 2 

https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
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Завдання зазначити що я відчуваю у своєму тілі 
коли …. 
Діти замальовують або підписують , що 
відчувають, коли є  –   злість 
                                  -   страх 
                                  -    сум 
до кожної емоції окремо. 
 
 
Підсумки і зворотній зв'язок після вправи 
вправа «Відгадай емоцію» 
Мета: розвиток емоційної компетенції і 
ідентифікації емоцій іншої людини. 

Необхідно підготувати маленькі шматочки 
аркушів з надписами емоцій та роздати кожному 
учаснику окрему картку. Важливо не 
показувати, яку саме потрібно зобразити емоцію 
іншим учням. В подальшому доведеться 
зобразити жестами і мімікою емоцію, яка випала 
гравцеві.   

Один учень обирається ведучим та виходить із 
класу. Учні отримують картки , після того, як ведучий повертається до кабінету, всі приймають пози 
і вираз обличчя у відповідності з обраним кожним емоційним станом. Ведучий має відгадати, яку 
саме емоцію виражає кожен з гравців. Той, чию пантоміму не відгадали, стає ведучим. 

 

Підсумки гри та зворотній зв'язок, що було легко і просто відгадати, а з чим були труднощі? 

 
 
Інформаційне повідомлення щодо когнітивного принципу. 
«Думки-емоція-поведінка» 
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У кожного з нас у житті щодня трапляються дуже різні ситуації і ми дуже по різному на це реагуємо. 
У звичайному житті, якщо ми бачимо, що нашу подругу щось засмутило, вона  плаче та не 
розповідає , що  її однокласники обзивають «криворукою» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Але не все так просто. Це б означало, що якась подія автоматично викликає певну емоцію, то у 
результаті у кожного хто перебуватиме у цій же ситуації, повинна виникати така ж емоція. Проте у 
дійсност,і ми бачимо інше: люди по –різному реагують на подібні ситуації. Якщо придивитись то 
двоє людей по різному реагують на події, мабуть через те, що вони сприймають це по різному. Вчені 
замислились над цим і зрозуміли, що є ще один дуже важливий компонент  це «думка – когніція» або 
«Гаряча думка». Когніція – це думка яку ми замальовуємо у певний колір емоцій, як фломастером на 
папері.  Приклад: Можемо собі уявити цю саму дівчинку, яка отримала погану оцінку,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однокласн
ики 
назвали 

сум 

Не 
розповіла 

 

Тілесне 
відчутт

 

Ситуація: 

Однокласник
и обізвали 
«криворукою

 «гаряча 
думка» : « Що 
зі мною не так? 
Вони  мене 
ненавидять» 

Емоція : сум / 
образа/ злість 

Тілесні відчуття : 
Комок у горлі і т. 

 

Поведінка:  
Плаче, не 
розповідає 

 

Ситуація: 

Однокласник
и обізвали 
«занудою» 

Думка «Це 
нічого про 
мене не 
говорить, 
мабуть його 
щось злило » 

Емоція :  ? 

Тіло :  ? 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Давайте розглянемо іншу історію, хлопця образив його однокласник і у нього промайнула думка, що 
«Це нічого про мене не говорить, мабуть його щось злило …»  і цей хлопець сказав, що йому 
неприємно, коли так говорять про нього. 
Запитання до вас як ви думаєте:  

- яку емоцію матиме цей хлопець?  
- Що він відчуватиме у тілі?  
- Та яку поведінку матиме? 

Обговоріть це із дітьми, яку думку мають стосовно Когнітивного принципу  
Та запропонуйте заповнити бланки для себе, які є у роздаткових матеріалах і підготовлені раніше.  
Важливо попередньо представити та ознайомити дітей із бланком.(  напр. тренер може на власному 
прикладі представити)  
 
Зараз гарна нагода покращити свою навичку вловлювати «Гарячі думки». Ви кожен отримали бланк 
у якому є декілька кульок – думок.  

- Згадайте ситуацію, у якій ваш настрій погіршився ? 
- Спробуйте пригадати про що ви у цей момент подумали? 
- Яка емоція була присутня у цей момент? 
- Що ви потім зробили? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отримати Зворотній зв'язок після практикування : 

Поведінка :  ?  

Що 
трапилось? 

Що ти подумав? 

Що ти відчув? 
Що ти зробив? 
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- Як це було вам робити? 
- Що було легко? 
- Що було важче? 
- Чого це вас навчило? 
- Як ви зможете це далі використовувати? 

 
Представити таблицю, важливо, щоб діти практикували це на занятті і тоді використати це удома 
протягом тижня. 
 
Список ситуацій які роблять 
мене злим / сумним/ 
наляканим 
 

Зловити «Гарячі думки» Нові «спокійні» думки 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Підсумки заняття /зворотній зв'язок 
Домашнє завдання :   - вловлювати гарячі думки у ситуаціях та розвивати думки для заспокоєння 
 
 
 Прощання / Ритуал завершення ( поглянути з вдячністю  та посміхнутись до  сусіда по обидві 
сторони, тримаючись за руки у колі ). 
  
 
Модуль 3 Модуль Розвиток навичок саморегуляція (контроль імпульсів, фокусування, та 
переключення уваги при тригерах ) 
Ціль: 

• Розвинути саморегуляцію у тригеруючих ситуаціях. 
• Краще розуміти на що можна відволіктись. 
• Розробити допоміжні методи для нагадування 

План заняття: 

1. Привітання та настрій  

2. Короткий огляд попереднього заняття та перевірка завдання на тиждень 

3.Тема сьогоднішньої зустрічі: Розвиток саморегуляції 

• Інформаційне повідомлення про епізод ситуацій які можуть провокувати сильні емоції 
• Пошук тригеруючих ситуацій  
• Техніка « Зупинись, подумай, дій» 
• Способи переключення уваги 
4. Питання – відповіді. 
5. Завдання після заняття:  

- Практикування з пошуком тригеруючих ситуацій, застосування технік з «Світлофор» та 
переключенням уваги  
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6. Зворотній зв'язок 
7. Прощання 

Необхідні матеріали: 
= дошка/ватман 
Маркери/крайда 
Роздаткові матеріали бланки №  
 
Інфораційне повідомлення про епізод ситуацій, що викликають сильні емоції.  

Поганий настрій може поширюватися зі швидкістю лісової пожежі.  Давайте переглянемо на 
прикладі мультгероїв, як це виникає у житті. Спробуйте пригадати  чи були ви у подібних ситуаціях 

Відео мультфілму фіксики  

 https://www.youtube.com/watch?v=CeJ8PbVvPx8                                 

Питання для обговорення     

Представлення елементу епізоду злості на прикладі булінгу 

Обговорити цю картинку та як це відбувається у щоденному житті класу. 

 

 

 

 

Пошук тригеруючих ситуацій: 
 
Тригери – це типові ситуації, думки, послання, дії, які запускають у нас сильні відчуття та приводять 
до реакцій.  
Давайте разом, складемо найтиповіший список для кожного із вас  тригерів. 
 Складання тригеруючих ситуацій для кожного учасника. До 5ти ситуацій. 
 
1. 
2. 
3. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CeJ8PbVvPx8
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Обговорити з учнями, цю вправу. 
 
Важливо, якщо ви знаєте, що може у вас запускати сильні емоції чи вибух, важливо знати на  що 
можна переключити власну увагу, щоб заспокоїтись і стишитись – відволіктись. 
 
Пошук завдань чи вправ на що можна переключити власну увагу. 
Найпоширеніші способи переключити власну увагу на щось, що приємне і що ми любимо робити. 
Наприклад: читати, малювати, слухати музику, дивитись фото 
На що ви можете переключити власну увагу?   
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 

Техніка «Зупинись - подумай  - дій» 

Ціль: навчитись зупинятись та розвивати більшу уважність до власних імпульсів і бажань. 

Представити її на прикладі світлофору. 

Попрактикувати на прикладі ситуацій із булінгу. 

 

 

         Червоний = Зупинись (перш ніж діяти зупиніться та оцініть ситуацію ) 

 

 

           Жовтий = Подумай ( спробуй накидати декілька варіантів даної ситуації) 

                                                                                                                                                                         

 

Зелений = Дій (  вибери та реалізуй найкращий варіант виходу із ситуації ) 

 

Запропонувати учням на вибір 3 -4 ситуації , та попрактикуватись у рольових іграх. 

 

 

Побудова  допоміжної таблиці. 
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Тригеруючі ситуації  

(Що провокує у мені сильні 
емоції) 

«Зупинись, подумай дій»  

(прийняти найкраще рішення у 
три кроки) 

«Відволіктись» 

(На що переключити свою 
увагу) 

   

   

   

   

 

 

Підсумки заняття /зворотній зв'язок 
Домашнє завдання : 

- Практикування з пошуком тригеруючих ситуацій, застосування технік  «Світлофор» та 
переключенням уваги  

 
 Прощання / Ритуал завершення ( поглянути з вдячністю  та посміхнутись до  сусіда по обидві 
сторони, тримаючись за руки у колі ). 
 

Модуль 4 Управління емоціями (термометр емоцій; навчання стратегії для заспокоєння 
сильних емоцій; навчання управління стресом  та тривогою) 

 
Ціль: 

• Розвинути навички  розуміння та керування власними емоціями 
• Розробити стратегії подолання внутрішньої напруги 

План заняття: 

1. Привітання та настрій  

2.  Короткий огляд попереднього заняття та перевірка завдання на тиждень 

3. Тема сьогоднішньої зустрічі: Розвиток саморегуляції 

• Інформаційне повідомлення про нейробіологію мозку щодо зародження емоцій  
• Представлення термометру емоцій (злості /стресу) 
• Пошук «індикаторів у тілі» «проявів поведінки» при сильних емоціях 
• Техніки швидкої допомоги 
2. Питання – відповіді. 
3. Завдання після заняття:  

•  Практикування технік між зустрічами. 
•  

4. Зворотній зв'язок 
5. Прощання 
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Необхідні матеріали: 
= дошка/ватман 
Маркери/крайда 
Роздаткові матеріали бланки №  
 
 
Інформаційне повідомлення про нейробіологію мозку щодо зародження емоцій  

Думаю, кожен із вас знає , що має мозок, який керує роботою усього організму. Та чи замислювались 
ви коли- небудь яку функцію має мозок щодо заспокоєння емоцій та як вони виникають у нас. 
Сьогодні ми дуже просто навчимось краще розуміти, що відбувається у мозку, коли ми злі, сумні, чи 
налякані. Та практично зможемо застосовувати ці знання кожного дня.  

Наш мозок складається із двох великих півкуль 
ПРАВОЇ та ЛІВОЇ. 

Ліва півкуля є дуже логічною та раціональною, 
вона розуміє математику, різні схеми та вміє 
добре домовлятись. Це більше слова 

Права півкуля є творча, креативна і краще 
розвивається у різних творчих заняттях, таких 
як музика , малювання. Це почуття 

Тому комусь із вас краще дається математика, 
комусь творчість.  Та важливо, для того, щоб 

мозок працював цілісно, то ліва півкуля допомагає висловити словами почуття, які права півкуля 
відчуває у тілі, тоді наш мозок працює як єдина команда і це допомагає нам краще заспокоюватись.  

Є ще один важливий момент, кожна із цих півкуль складається із верхнього поверху мозку та 
нижнього. І саме про них ми будемо сьогодні багато говорити.  Наш мозок, який працює у кожного, 
пережив мільйони років еволюції.   

Наш верхній мозок  відповідає за прийняття обгрунтованих рішень та планування, контроль над 
емоціями та тілом, самопізнання, співпереживання, моральність. Саме ця частина мозку найкраще 
еволюціонувала і продовж розвитку людини ми маємо можливість думати та говорити про це.   

Нижні відділи мозку не мали можливості дуже змінитись і вони є такими ж як і у деяких тварин 
(собака, ящірка та н.). І ці частини мозку відповідають за страх, злість, бажання «Я хочу», 
автоматичні дії, як дихати, ходити , які ми не контролюємо. 

 Стисніть свої кулаки. Це називається «Ручна модель мозку».  Пам’ятайте, у вас є права та ліва 
півкулі та верхній і нижній поверхи  мозку. 

Ось приклад у картинках: 
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А нашим завданням буде навчитись розуміючи свої почуття та вміючи заспокоюватись, зробити 
правильний і мудрий вибір у ситуації. Умовно, добрий господар має навчитись заспокоювати песика, 
який просто гавкає і біжить куди йому заманеться. 

Коли ми відчуваємо сильні емоції, то наш верхній мозок не 
торкається до нижнього і мудрий господар не може допомогти 
заспокоїти песика, тому ми стаємо несамовитими,  і можемо мати 
проблемну поведінку. 

 

 

Підсумки та обговорення після представлення. 

Ви вже знаєте, звідки беруться сильні емоції, та важливо могти попередити, щоб сильні емоції не 
перейшли через край, та не сталось справжнього вибуху.  

Нашим завданням, буде зараз навчитись термометру власних емоцій. 

Техніка : Побудова термометра почуттів  

Ви вже знаєте, які бувають емоції та думаю здогадуєтесь про градуси емоцій. У цьому нам може 
допомогти наше тіло, бо у ньому ми найкраще ідентифікуємо градус емоцій, та подивимось, які 
техніки використати для заспокоєння. 

Термометр  Індикатори емоцій та 
поведінки 

Техніки 

Уявіть собі, що верхній мозок – добрий , 
мудрий господар, який знає, як зробити 
правильний спокійний вибір. 

 

 

А нижній поверх мозку – це маленький 
песик, який, гавкає і біжить куди йому 
заманеться. Звідси приходять твої почуття, 
він дає можливість піклуватись та любити 
інших. Він також тебе засмучує, коли ти 
злишся або розчарований 

 

 

Ця модель може стати 
гарним нагадуванням, щоб 
могти стишитись, аби 
прийняти правильне 
рішення.   
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Лють: 

 

  

Тайм аут (вийте з приміщення) 

Злість:  

• Дихання 
• Позитивні образи 
• Переключити увагу 

на іншу справу 
• Подумати про щось 

інше 
• Релаксація 
• Бульбашки 
• Зворотній відлік 
• Інше 

Страх 

Дискомфорт  

Спокій 

 

Підсумки та зворотній зв’язок після вправи. 

Навички технік швидкої допомоги: 

Важливо, щоб допоміжні матеріали для цих вправ були у вільному доступі у класі. 

• Бульбашки:  дути бульбашки повільно, вдихаючи через ніс видихаючи через рот, 
споглядаючи на кольори та розмір бульбашок. 

• Дихання : глибоке релаксуюче дихання 5 -6 разів 
• Позитивні образи: інструкція додається  (Додаток …) 
• Релаксація : інструкція додається (додаток ….) 
• Зворотній відлік : запропонувати дитині від 10 до 1. 

 

Підсумки кожної вправи 

Зворотній зв'язок  

Прощання, ритуал на завершення. 

 

 

Модуль 5 Тренінг вирішення проблем  

Ціль: 

• Розвинути навички  вирішення проблемних ситуацій 
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План заняття: 

1. Привітання та настрій  

2.  Короткий огляд попереднього заняття та перевірка завдання на тиждень 

3. Тема сьогоднішньої зустрічі: Вирішення проблемних ситуацій  

• Інформаційне повідомлення щодо проблемних ситуацій 
• Навчання техніки вирішення проблем  
• Практикування у малих групах 
• Навчання доброзичливого виявлення емоцій 
6. Побудова «Я-повідомлень» 
7. Питання – відповіді. 
8. Завдання після заняття:  
- практикувати за допомого бланків техніки вирішення проблем та використовувати вправи на 

заспокоєння 
-  застосування «Я-повідомлень»  
9. Зворотній зв'язок 
10. Прощання 

Необхідні матеріали: 
= дошка/ватман 
Маркери/крайда 
Роздаткові матеріали бланки №  

 

Схема «Айсберг»  

Коли виникає конфлікт, то що ми з вами спостерігаємо? Так, зміна поведінки, агресія, негативні 
прояви і т.п. тобто ми бачимо тільки те, що на поверхні, точно так як і айсберг, але всього іншого ми 
не бачимо. 

 

От і ця схема, так само як і айсберг, демонструє нам, що дуже часто ми просто не вникаємо у 
причини конфлікту, не дізнаємося про емоції тієї людини, яка у конфлікті, ми не ставимо питання 
ЧОМУ? вона зробила ічи має таку поведінку, а робимо упереджені висновки, дивлячись на 
поведінкові прояви, і розбурхуємо конфлікт. Дуже важливий момент на початковій стадії конфлікту 
– це з’ясувати можливі причини, з чим вони пов'язані – з ресурсами, статусом, порушенням правил 
чи певних вимог. Наступний важливий крок – це висловлення власних емоцій і почуттів щодо цієї 
ситуації і вислухати іншуї особу, іі емоційний стан, для того, щоб з’ясувати в якому руслі рухається 
дана суперечка, адже конфлікт і його вирішення може бути конструктивни.  
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Нашим завдання буде, як ми можемо у доброзичливий спосіб виявити свої почуття. 

Навичка виявлення власних почуттів: 

Ввічливі слова для вираження почуттів, коли нам неприємно.  

 Для цього можна використовувати такі фрази: 

• Зупинись, будь-ласка.  
• Не роби цього.  
• Я злюсь, тому що….  
• Досить. Облиш мене.  
• Мені це не подобається.  
• Вгомонись. 
• Тобі варто зупинитись. 

Активувати дітей та обговорити, як ще вони можуть сигналізувати власну злість та незадоволення. 

 Вправа «Я-Ти-повідомлення» 

 Для того, щоб конфліктних ситуацій виникало менше, потрібно навчитись правильному  
безконфліктному спілкуванню. Для цього треба використовувати техніку я-повідомлення. 

 ФОРМУЛА «Я-Повідомлення»: 

Я 
почуваюся_____________________________________________________________________________
____ , коли ти__________________________________ , тому що 
,___________________________________________ ось чому я хочу/бажаю/хотіла б 
_________________________________________________________________. 

Спробуйте скласти та записати «Я-повідомлень» для наступних ситуацій: 

1. 
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2. 

3. 

Техніки  вирішення проблем: 

Показати відео з булінгом та на прикладі техніки вирішення проблеми описати їх  

1 крок Ідентифікація проблеми 

Проблема існує, коли щось стається на шляху до наших цілей.  

Роздати учням у групах описані приклади ситуацій та бланки  

Ситуації: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Допоміжні запитання: 

• Яку проблему бачу я? 
• Яку проблему бачить інша людина? 
• Яка ціль у мене? 
• Яка ціль у іншої людини? 
• Знаючи обидві цілі, що я можу зробити, щоб не потрапити у халепу? 

2 крок Вибори  Запишіть , щоб ви могли зробити у цій ситуації? 

Що б ти міг зробити у ситуації? 

•  Я міг би____________ 
•  Я міг би____________ 
• Я міг би ____________ 

3 крок Наслідки 

Запишіть, які були б наслідки для кожного вибору 

•   
•   
•  

4 крок Яке рішення є найкращим для цієї проблеми? 

При потребі крок 2А 
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Як я можу заспокоїтись та обрати/зробити правильне рішення? 

• Дихальна вправа?_______________________________________________ 
• Помічні думки____________________________________________________ 
• Переключити увагу?_______________________________________________ 

Зворотній зв'язок 

Завдання на тиждень :  

- практикувати за допомого бланків техніки вирішення проблем та використовувати вправи на 
заспокоєння 

- Застосування « Я - повідомлень» 

 

Підсумки заняття / Ритуал прощання 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6 Комунікативних навичкок (асертивність, вести переговори, навички домовляння) 

Ціль: 

• Познайомити з поняттям «Асертивність»  
• Навчитися асертивного спосібу у вирішенні проблем із однолітками 
• Активувати групу «спотерігачів» у булінгу для протидії 

План заняття: 

1. Привітання та настрій  

2.  Короткий огляд попереднього заняття та перевірка завдання на тиждень 

3. Тема сьогоднішньої зустрічі: Асертивність  та домовляння 

• Інформаційне повідомлення про Асертивність 
• Представлення трьох різновидів поведнки «пасивний/ асертивний/ агресивний» 
• Тренування асертивності  
• Практикування у малих групах 
• Заповнення бланку 
• Побудова флеш-карток 
11. Питання – відповіді. 
12. Завдання після заняття:  
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• Заповнення бланків асертивності  
• Практикування релаксацій 
• Практикування асертивності щоденно  

13. Зворотній зв'язок 
14. Прощання 

Необхідні матеріали: 
= дошка/ватман 
Маркери/крайда 
Роздаткові матеріали бланки №  
 

• Інформаційне повідомлення про «Асертивність» 
Кожен із нас хоча б раз у житті стикався з ситуаціями, коли нам не хотілось когось образити, 
але і не хотілось чогось робити, що суперечило вашим відчуттям. Інколи ми бачимо, що люди 
пробують відстояти свої права, криком та вживаючи неприємні слова  до інших, застосовуючи 
тиск та силу. Серед наших знайомих також є люди, які зазвичай мовчать та погоджуються із 
більшістю речей, коли потрібно вирішувати справи. Жоден, з цих способів, які ми навели в 
приклади, не є до кінця добрим, оскільки у першому випадку - ми ставимо свої потреби вище 
інших і «тримаючи за горло» відстоюємо те, що нам «Хочеться» або вважаємо, що це 
правильно. У пасивному способі потреби інших є «вищі за мої»  - це теж недобрий спосіб.  
Асертивність – це здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних 
прав іншої людини. Це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити 
собі та іншим «ні», якщо цього вимагають обставини. Асертивність дозволяє зробити свою 
поведінку гнучкою та дивергентною.     
Асертивний спосіб – це доброзичливе вирішення проблеми, враховуючи потреби інших та 
власні, у прийнятті рішення.  
Давайте розглянемо це на прикладі континуума (як від 0-100 або від світло- світло жовтого до 
темнооранжевого).  Асертивність є посередині! Десь близько 50. 
Давайте на прикладі кожного зі способів поведінки краще ознайомимось, що притаманне 
людям із асертивністю, агресивністю та пасивним способами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          10 0  50  0 
 
Агресивний Асертивний                                                         Пасивний 
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Агресивний  
 

 
Асертивний 

  
Пасивний 

Поведінка: 
Негнучкий, войовниче 
налаштований, ворожий, 
звинувачує, егоцентричний 
 

Поведінка: гнучкий, 
оптимістичний, відкритий, 
рішучий,  

Поведінка : 
Покірний, менш ініціативний 
боязкий, сором'язливий 
стриманий, уникає труднощів 
 

Нехтує правами інших, 
владний, перебільшує 
проблему 

Орієнтований на вирішення 
проблеми та прийнятті 
збалансованого рішення, дає 
можливість вести переговори. 
 

Сором'язливий у висловленні 
власної думки і потреб, часто 
погоджується, щоб інші 
почувались добре 

Мова тіла: різкі рухи,  
Гострий у висловлюваннях, 
похмурий, голосно говорить, 
готовий до атаки ( бійки) 
 

Мова тіла: Впевнена, 
природня, голос твердий, 
відкриті жести, дивиться в очі, 
посміхається 

Мова тіла: тихий слабкий 
голос, плечі нахилені , уникає 
дивитись в очі  

Свої потреби ставить вище 
потреб та інтересів інших осіб 
 

У вирішенні конфлікти 
враховує власні потреби та 
потреби інших 

Потреби інших ставить вище 
власних 

  Представити учасникам декілька ситуацій, щоб вони навчились краще розрізняти типи поведінки 
 

1. Декілька дітей сміється з дівчини, що зашпорталась і впала. Діти стояли і 
просто дивлились? (Насмішки) 

2. Ситуація 2  
3. Ситуація 3  

Запитати, що це за спосіб поведінки? 
Які ознаки, що це саме такий спосіб? 
 
Підсумки: 
 Можна зробити у інтерактивний спосіб-запропонувати 3 учням візуально зобразити, як виглядають 
цих три способи поведінки, як статуї.  
 Можна навести, як приклад, одну ситуацію і кожен учасник повідомляє свою відповідь стосовно 
типу поведінки. 
 Зворотній зв’язок після вправи : 

1. Чого навчились? 
2. Як це було? 
3. Що вдається? 
4. Що важче робити? 
 

 
 
Рольова гра відповідь на дражніння 
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Чудово, що вам так добре вдається розпізнавати способи поведінки, та прийшов час тренуватись 
ставати асертивними. Поділіться на групи по 3 особи. Кожна група отримає отримає ситуацію, яку 
вам необхідно розіграти.  

Важливо, що ви пам'ятаєте, що є рушійною силою проти булінгу, це не стояти осторонь, а при 
потребі підійти та допомогти особі, яка опинилась у цій ситуації.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Під час практикування у трійках дражніння або булінгу важливо  звернути більше уваги на  спосі,б у 
який учні це роблять та більше активувати спостерігачів, коли вони бачать, що можуть допомогти. 

Підсумки вправи та зворотній зв’язок. 

Представлення бланків для роботи між зустрічами. 

Обов'язково показати , як працювати із ним. 

Використати 2 бланки для заповнення для кожного учасника додаток 
 
 

Додаток № 

Побудова флеш-картки щодо дражніння 

Зазвичай, коли траплялись викличні ситуації я ______________ дія, це не було корисно , тому, 
що ______________________________________. Зараз я вчусть діяти по 
новому___________________________________________________, бо це допоможе мені 
______________________________________________. 

Що я можу зробити НОВОГО якщо мене дражнять? 
_______________________________________________________________________________________ 

Що я можу зробити НОВОГО коли мене булять? 
______________________________________________________________________________________ 

Що я можу зробити НОВОГО, коли псують мої речі? 
______________________________________________________________________________________ 

Я ТІЛЬКИ ВЧУСЬ, І МЕНІ ДОСТАТНЬО ДОБРЕ ВДАЄТЬСЯ! ТАК  ТРИМАТИ!                                    

На завершення:     Ми з вами на попередніх заняттях говорили, як можна заспокоюватись, 
Давайте пригадаємо та допишемо новий спосіб, про який ми говорили сьогодні. 

Допоміжна табличка для учнів: 
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                                         Алгоритрм дій на провокацію 

                                               Чи можна це проігнорувати? 

                                    

                                            ТАК                                                    НІ 

• Помічні думки                                                               Відстояти себе у асертивний спосіб 

                                                                                                                             

• Техніка релаксація  
 

• Переключення уваги 

 

Підсумки заняття... 

Прощання (ритуал на завершення) 

7. Модуль Навички дружби (розвитку емпатії, співпраця, включаючи інші, приєднуючись до 
інших) 

Ціль: 

План заняття: 

1. Привітання та настрій  

2.  Короткий огляд попереднього заняття та перевірка завдання на тиждень 

3. Тема сьогоднішньої зустрічі: Навички дружби 

Інформаційне повідомлення про емпатію 

Вправи на емпатію 

• Відео про толерантність 
15. Питання – відповіді. 
16. Завдання після заняття:  

 
17. Зворотній зв'язок 
18. Прощання 

Необхідні матеріали: 
= дошка/ватман 

«ігноруй 
це», «мені 
байдуже» 
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Маркери/крайда 
Роздаткові матеріали бланки №  

Інформаційне повідомлення про емпатію:  

Одного разу у Франції під час дослідження нейробіологами був проведений експеримент. Одну 
групу добровольців попросили зобразити різні емоції: радість, сум, відчай, страх, а тоді дали 
понюхати дуже неприємний запах, і на обличчях з’явилась огида. Цей момент був зафіксований на 
фото,  далі ж дослідники показали ці фото іншій групі людей, що брали участь у дослідженні. При 
перегляді фотографій із цими емоціями ,у людей активувалися ті ж самі групи нейронів, до цих 
емоції, ніби це відбувалось із ними. Наприклад відчули огиду, почули радість, чи були чимось 
засмучені. Це дослідження показує, що ми маємо схильність до розвитку співчуття та 
співпереживання до інших людей. Та важливо, що ми можемо мати вплив на розвиток співчуття до 
інших. Ми запрограмовані на це, але чи будемо користуватись цим залежить від досвіду, що ми мали 
у житті.  

Чи виникало у вас питання, чому коли нам дуже сумно або непросто, нам так хочеться, щоб хтось із 
важливих або знайомих людей був поряд. Коли сумно, ми є особливо вразливими. Чи помічали ви 
коли-небуть як ви реагуєте, коли комусь поруч є важко? Що у цей момент відбувалось з вами? 

Одна з най цікавіших можливостей мозку є емпатія. Чи знаєте ви що це?  

Емпатія –  (empathy від (грец. patho) — співпереживання) – це здатність розуміти та відчути почуття 
інших людей, побачити світ з позиції іншої людини і скеровувати власну поведінку відповідно до 
цього. 

 Є 4-ри основні складові емпатії: 

1. Усвідомлення чужих поглядів 
2. Можливість подивитись на ситуацію з позиції іншої людини та зрозуміти правдивість його 

слів 
3. Утримання від власних суджень щодо певної інформації ситуації 
4. Розпізнавання емоцій чужих людей та вміння будувати стосунок 

Перегляд відео https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw  

Обговорення після перегляду. 

 

Вправа на розвиток емпатії 

Ця вправа спрямована на розвиток глибшого розуміння почуттів та розвиток співпереживання, 
спостережливості, уважності та  бажання піклуватись про інших. 

Заздалегідь підготуйте декілька сюжетних зображень конфліктного змісту. Наприклад: 

• Усі  навколо працюють, а одна дитина сидить без діла. 
• Діти  граються, а одна дитина стоїть осторонь з похмурим обличчям. 
• Хтось плаче, а поряд однолітки сміються. 

Роздайте декільком групам дітей ці картинки разом із бланком. 
Зачитайте дітям запитання? Та представте бланк. 

1. Як ти знатимеш, що хтось засмученний або радіє? 
2. Що ти відчуваєш, коли твій друг сумний? 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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3. Що ти можеш сказати, або зробити, щоб допомогти комусь, хто є засмученим? 
4. Якщо хтось тебе штовхне, що ти можеш сказати йому з фразою « я почуваюсь…» 
5. Що ти б міг зробити або сказати до особи, щоб вона почувалась радісною? Вдома ? у 

школі? 
6. Чи маєш ти найкращого друга і чому він є поряд з тобою? У чому ви одинаков,і а у чому 

різні? 
7.  Коли друзі по-різному відчувають те ж саме, як ми можемо використати співчуття, щоб 

відчути почуття та емоції один до одного? 
8. Що на твою думку означає «занепокоєння»? Як ми можемо виявити власну стурбованість, 

коли хтось почувається сумним? 

 
 

 

Обговорення та підсумки даної вправи.  

Зворотній зв’язок 

Вправа Розплутати клубок 

Ця вправа показує, що не завжди легко розуміти, чому учні ображають інших і яким заплутаним 
процесом це може бути. Допомагає розбудувати краще пізнання інших людей.   

Учні сидять в колі, передаючи нитки від одного учня до іншого,при цьому кожен учень повинен дати 
позитивне усне повідомлення іншому учню. У кінці потрібно згорнути нитку у клубок.  

Крок 1 

Поясніть учням, що середовище та настій у школі повинен бути таким, щоб кожен відчував себе в 
безпеці та спокої.  (Можна використати метафору сигналізації в автомобілі. ) На жаль, іноді учні 
можуть ображати чи залякувати іншого учня, змушуючи його відчувати небезпеку, тривогу  чи сум.  
Це не завжди легко зрозуміти, чому учні можуть залякувати інших. Іноді є багато причин і часто 
важко зрозуміти, чому булінг має місце у класі чи школі. Так само, як  нелегка справа розплутати цей 
клубок. Потім поясніть, що чим більше учнів прихильні та уважні один до одного, тим менше шансів 
, що булінг матиме місце у класі. 

Крок 2 
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Попросіть учнів сидіти у великому колі.  Поясніть наступні правила дій. 

Перший учень отримує клубок ниток і вибирає іншого учня, що сидить у колі. Перший учень 
повинен сказати ім'я другого учня, а потім сказати щось приємне, щось позитивне про нього, напр. 
«Мені подобається твоє волосся, я думаю, ти веселий, я думаю, що ви дуже хороший спортсмен,  у 
тебе є класний ланч-бокс для обіду тощо». Потім перший учень кидає клубок ниток до обраного 
учня, переконавшись, що він все ще тримається за ниточку. Після того, як клубок був викинутий до 
другого учня, другий учень повторює процес, доки всі учні не отримають нитку із клубочка. 
Кінцевим результатом має стати ефект павутини. Учні можуть кидати тільки до того, хто ще не 
тримається за нитку. Як можливість, учні можуть кидати тому , з ким менше спілкуються чи якого 
вони не дуже добре знають.  

Крок 3 

Коли клубок із ниткою потрапить до останнього учня він передає нитку до попереднього і так доки 
не створиться клубок ниток знову. 

Важливо у кінці запитати, як було робити цю вправу, та, що вона показала дітям, як вони 
почувалися, коли говорили приємність і коли чули її про себе. 

 
Підсумки та обговорення вправи. Зворотній зв'язок. 
 
Складання скриньки інструментів та короткий огляд усієї програми, чого навчились 
учасники. 
Можна повернутись до плану, що обговорювався на початку програми. 
Ритуал прощання 
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III Підсумки 

На початку написання цієї дипломної роботи, мала непросте уявлення, щоб могло бути в основі цієї 
програми. Переглядаючи більшість програм, мій погляд був сфокусований, що саме попередження 
булінгу у школі є значно кращим та більш ефективним, аніж уже конкретні втручання. На щире 
здивування знайшла так багато відгалужень у цій темі при роботі із неповносправними дітьми.  
Розуміння, що булінг є складною психосоціальною моделлю бачу, що дана програма є тільки 
початком у цій дорозі. Важливість розвитку та залучення усіх ланок -  учнів, вчителів, адміністрації, 
батьків та загалом суспільства до цієї проблеми –як феномену є найефективнішим  та, на жаль, 
непростим у реалізації. Саме тому, я радію, що навики та техніки КПТ є досить простими, які можна 
інтегрувати та навчити учнів у класах. Це лише кістяк та перший крок  мого впливу на цю ситуацію 
зроблений. Маючи багато страху на початку роботи, в один момент , щось по-справжньому 
відгукнулось  у мені і почалась сама робота над створення. Щаслива ділитись та ширити знання, які 
маю із КПТ. І вірю, що це тільки початок. 
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Додаток 1  

Запитання для учнів після першого заняття. 

• 1. Опиши своїми словами, що таке поведінка «булінг»? 
• 2. Якщо хтось не дозволяє бути тобі більше частиною групи – чи це булінг? 
• 3.Якщо хтось завжди «наїзджає» на іншу людину чи це булінг? 
• 4. Якщо людина називає людину іншим ім'ям чи це булінг? 
• 5. Якщо хтось постраждав один раз чи це булінг? 
• 6. Чи вважаєш ти, що хтось заслуговує , щоб його булили? 
• 7. Ти думаєш чи булінг є у цій школі? 
• 8. На твою думку, у якому  класі існує булінг? 1кл. 2 кл. 3кл. 4к.л. 
• 9.Чи тільки діти можуть булити інших, чи дорослі теж? 
• 10. Де найчастіше  відбувається булінг у твоїй школі /класі ? 
• 11. Як вчителі ставляться до дітей які залякують (булерів)? 
• 12.Чому, на твою думку, одні люди булять інших? 
• 13. Що, на твою думку, відчуває людина, яку булять? 
• 14. Як ти міг би допомогти комусь, якщо його булять? 
• 15. Хто може тобі допомогти, якщо тебе булять? 
• 16. Що на твою думку може зупинити булінг? 
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Використано зі слайдів Л. Романчук 

Додаток 2 

 Що я відчуваю у тілі ? 

Злість _____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

_ 

 

 

 

Що я відчуваю у тілі? 

Сум_____________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Що я відчуваю у тілі? 

Страх/тривога _______________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

Додаток  Асертивність 

                                                                                               ! 

     100  50                                                                                              
0 

Агресивний                                                                Асертивний                                                                        
Пасивний 

 
Агресивний  
 

 
Асертивний 

  
Пасивний 

Поведінка: 
Негнучкий, войовниче 
налаштований, ворожий, 
звинувачує, егоцентричний 
 

Поведінка: гнучкий, 
оптимістичний, відкритий, 
рішучий,  

Поведінка : 
Покірний, менш ініціативний 
боязкий, сором'язливий 
стриманий, уникає трудностей 
 

Нехтує правами інших, 
владний, перебільшує 
проблему 

Орієнтований на вирішення 
проблеми та прийнятті 
збалансованого рішення, дає 
можливість вести переговори. 
 

Сором'язливий у висловленні 
власної думки і потреб, часто 
погоджується, щоб інш 
почувались добре 

Мова тіла: різкі рухи,  
Гострий у висловлюваннях, 
хмурий, голосно говорить, 
готовий до атаки ( бійки) 
 

Мова тіла: Впевнена, 
природня, голос твердий, 
відкриті жести, дивиться в очі, 
посміхається 

Мова тіла: тихий слабкий 
голос, плечі нахилені , уникає 
дивитись в очі  

Свої потреби ставить вище 
потреб та інтересів інших осіб 
 

У вирішенні конфлікти 
враховує свої потреби та 
потреби інших 

Потреби інших ставить вище 
своїх 

                                                      

                                   Запиши свої думки та міркування щодо таких способів поведінки ( +/ -) 
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 (Асертивне реагування в ситуації, коли тебе дражнять)  

Хто дражнив тебе? __________________________________________________  

Що саме ця людина говорила? _______________________________________  

Що ти сказав у відповідь? ___________________________________________ 

 Чи ти відповів спокійним голосом? ________так ________ ні 

 Чи застосовував ти які-небудь погрозливі жести? _______ так _______ ні  

Чи залишив ти достатньо особистого простору? _______ так _______ ні  

Що сталося потім? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

Чи є що-небудь, що ти міг би зробити по-іншому в цій ситуації? ____________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

День ______________ Час ______________ Місце ______________ ___________________________  
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Використано зі слайдів Л. Романчук 

From Denis G. Sukhodolsky and Lawrence Scahill. Copyright 2012 by The Guilford Press. Permission to 
photocopy this material is granted to purchasers of this book for personal use only (see copyright page for 
details). 

 

 

 

 

 

 

Ігнорування дражніння 

Хто дражнив тебе? __________________________________________________  

Що саме ця людина говорила? ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

Що ти сказав у відповідь? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

Чи був ти спроможний ігнорувати дражніння? ______ так ______ ні  

Що сталося потім? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 Чи є що-небудь, що ти міг би зробити по-іншому в цій ситуації? ____________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

День ______________ Час ______________ Місце ______________ ____________________________  
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Використано зі слайдів Л. Романчук 

From Denis G. Sukhodolsky and Lawrence Scahill. Copyright 2012 by The Guilford Press. Permission to 
photocopy this material is granted to purchasers of this book for personal use only (see copyright page for 
details). 

 

 

 

 

 

 

 

Техніка  вирішення проблеми (MAPS) 

 Яким чином я знав, що я був злим? Якою була ситуація? 
__________________________________________________________________________________   

 Чи були ознаки злості у моєму тілі? 
____________________________________________________________  

Які слова проносились в моїй голові? 
_________________________________________________________ 

 Що я зробив, щоб приборкати свою злість та «охолонути»? 

 Дихальні, релаксаційні вправи? 
______________________________________________________________ Заспокоюючий внутрішній 
діалог? ____________________________________________________________ Переключення уваги? 
______________________________________________________________________  

Чи скористався я навичками вирішення проблем?  

Якими були мої вибори? 
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
________ 
_______________________________________________________________________________________
____ Якими були наслідки? 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
________ 
_______________________________________________________________________________________
____ Яким було рішення? 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
________ ________________________________________________________ 
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Використано зі  слайдів Л. Романчук 

 

From Denis G. Sukhodolsky and Lawrence Scahlll. Copyright 2012 by The Guilford Press. Permission to 
photocopy this material is granted to purchasers of this book for personal use only "(see copyright page for 
details) 

 

• Прогресивна м’язева релаксація 
 
Напруж кожну групу м’язів на 5 секунд, потім розслабся на 15 секунд. Впродовж виконання 

цієї вправи зосередься на повільному, розслаблюючому диханні.  

1. Стисни обидва кулаки. ----------------------------► руки і передпліччя 

 2. Зігни обидва ліктя. ---------------------------------► біцепси  

3. Нахмурся і стисни зуби. --------------------------- ► обличчя і щелепа 

 4. Відкинь голову назад і вниз. --------------------► шия  

5. Зведи разом лопатки.------------------------------► плечі і спина  

6. Напруж м’язи живота. ---------------------------- ► черевна порожнина 

 7. Підніми ноги, вивернувши стопи. ------------- ► стегна  

8. Утримуй ноги піднятими, скрути пальці донизу. -----------► литки, стопи і пальці 

 


	Опис модулів з яких складається програма.

