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Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід 
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Громадська організація «Ла Страда-Україна» (Андрєєнкова 
В. Л., Батіна Я. С., Безвершенко А. Е., Бурдун С. І. та ін.) 

КИМ ТА КОЛИ 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалено для використання у закладах загальної середньої 
освіти науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань 
освіти МОН України (лист Інституту модернізації змісту 
освіти від 09.10.2019 № 22.1/12-Г-976) 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ  

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

педагогічні та соціальні працівників, батьки здобувачів 
освіти, студенти закладів вищої освіти педагогічного та 
соціального профілю 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Мета: створення системного підходу до розбудови 
безпечного освітнього середовища із залученням працівників 
закладів освіти та безпосередньо здобувачів освіти, а саме – 
дітей і молоді.  
Завдання:  
- Як організувати системну роботу з протидії насильства 

та булінгу в закладі освіти?  
- Як діагностувати наявність булінгу в навчальному 

середовищі?  
- Який алгоритм дій у разі його виявлення?  
- До кого звертатись по допомогу?  
- Які практичні інструменти має знати кожен та кожна на 

випадок, якщо стає учасником булінгу під час освітнього 
процесу?  

- Які практичні інструменти створення безпечного 
середовища в закладі освіти? 

ОСНОВНІ ТЕМИ / 
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Розробки занять з протидії булінгу для учасників 
освітнього процесу закладів освіти. 
Розділ 2. Створення системи протидії булінгу, що сприяє 
безпечному освітньому середовищу та участі дітей, 
враховуючи можливості шкільних служб порозуміння. З 
досвіду закладів освіти.  
Розділ 3. Законодавство України щодо протидії булінгу. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1ypYVItc7L7aE87HB1kK3Leo
W1eZcvliF/view 
 

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 
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