
Дослідження

НВК 157 м. Київ



Хто Ми?
Громадська організація «Здорове
дитинство без меж» створена
засновувати або вступати в
міжнародні громадські (неурядові)
організації, утворювати з іншими
громадськими організаціями
міжнародні спілки об’єднань
громадян у здійсненні заходів,
для:

• забезпечення належного захис
ту материнства та дитинства;

• надання правової допомоги
багатодітним сім'ям;

• всебічного розвитку дітей як в
Україні, так і за кордоном;

• протидії домашнього та
гендерно-зумовленого
насильства щодо жінок;

• запобігання та протидії булінгу в
закладах освіти.



Мета
• Зменшити кількість випадків булінгу та

попередити нові, а також зменшити негативні
наслідки булінгу;

• За допомогою опитування визначити
загальний емоційний фон учнів в їх стосунках
з вчителями, та між собою;

• Виявити їх обізнаність в такому понятті, як
«булінг»;

• Дізнатися про те, що діти радять нам
дорослим, зробити щоб освітній процес став
більш комфортним та безпечним;

• За результатами опитування, швидко
зреагувати в тих випадках, де є інформація
про наявність булінгу у класі; в інших
випадках запропонувати ряд профілактичних
заходів, задля підвищення емоційного
інтелекту усіх учасників освітнього процесу,
підвищити рівень обізнаності учнів в такому
явищі, як «булінг».









4. Чи маєш ти
друзів у школі? 

Так

Ні









19 учнів обрали варіант, що їх ображають у школі: 6 
клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

Більшість з них відповіли анонімно.



.









Щоб ти порадив дорослим, аби освітній
процес був безпечним та комфортним?

В навчальних класах
повинні ввести правила 
поведінки і поради по 

запобіганню
неприємних ситуацій.

В школі більше 
приділяти увагу 

онлайн-
опитуванням.

Батькам – більше
довіряти своїм

дітям.

Батькам  -
відмовитись від 
авторитарного 

виховання дітей. 

Батькам –
приділяти більше 
часу своїм дітям.

Усім дорослим –
більше 

дослуховуватись 
до бажань 

дитини 



За результатами:
Стосовно емоційного фону
навчального закладу:

Більший відсоток учнів тих, яким
подобається ходити до школи, вони
мають друзів, не тільки серед
однолітків, а також і серед вчителів.



Пропозиції
Проведення уроків - лекцій (45 хв) для учнів (6-11 класів) протягом навчального року за
темами:

• «Наука психологія». Ознайомити учасників з навчальною програмою, побудувати
безпечну атмосферу для подальшої взаємодії та ефективної роботи в групі. Історія
психології в контексті питань якими оперує «психологія», «мета», «людина» і «життя».

• Визначення понять: «гендер», «стать». Дізнатися про думку учнів про сучасні гендерні
ролі. Сформувати урок- дискусію.

• «Почуття та емоції. Емоційний інтелект».

• «Соціальний інтелект – здатність «співпереживати», усвідомлення своїх можливостей в
рамках створеного середовища».

• «Агресія, способи створення міжособистісних відносин. Ненасильницька комунікація
(ННК)».

• «Булінг. Його відмінності від конфлікту».

• «Особисті кордони людини» - розуміння своєї окремості, що формує основу нашої
особистості.



• Формування терапевтичної групи для дітей, яку вони зможуть відвідувати за власним
бажанням ( 12-15 осіб), тривалість навчання в групі - 2.5 години, 1 раз на 2 тижні. (За
результатами опитування видно що, діти потребують саме уваги до свого емоційного
стану, та навчанню правильних комунікацій).

• Провести зустрічі з представниками ювенальної превенції Національної поліції України, з
метою підвищення рівня обізнаності серед учнів, про завдання та повноваження
підрозділів ЮП, які спрямовані на захист прав і свобод дитини.

• Провести опитування серед вчителів, про необхідність формування терапевтичної групи
саме для них.

• Провести лекцій для батьків. (Серед відповідей, які отримані під час опитування
повторюється інформація від дітей, що свідчить про відсутність довіри, та уваги з боку
батьків).

• Проведення лекції батькам, також переслідує мету - ознайомлення батьків з поняттям
“булінг”, допомогти батькам відрізнити факт «булінгу» від конфлікту серед учасників
освітнього процесу, допомогти визначити причини виникнення «булінгу», отримати
від фахівців механізми уникнення, та викорінення фактів «булінгу» як соціального
явища, взагалі. Ознайомити батьків з правовими аспектами в протидії булінгу.



“Мир настає не 
тоді, коли конфлікт 
відсутній, а коли є 
здатність з

ним впоратися”

Ден Мілман




