
Виховна година «Скажемо булінгу НІ!» 

Мета: формувати нетерпимість до проявів агресії; розвивати 

співчутливе ставлення до жертв насилля;  виховувати толерантне ставлення 

до інших, уміння слухати і чути, краще контролювати власні дії; сприяти 

розвитку навичок  надання і отримання допомоги,  розвивати впевненість в 

собі. 

Обладнання і матеріали: картки з позначками «ТАК»-«НІ, кольорові 

«долоньки», фломастери,  комп’ютер,  інтерактивна дошка. 

 

Очікувані результати: наприкінці заняття учні розпізнають ознаки 

булінгу; розробляють шляхи подолання булінгу; визначають джерела 

допомоги жертвам булінгу. 

 

Хід заняття 

Вихователь. Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося зіткнутися з 

насильством. Воно могло застосовуватися проти вас самих, ви могли бути 

свідком, або самі ставали тими, хто ображає. Ми поговоримо про насильство 

та жорстокість, які направлені на одну дитину. Це явище називають 

булінгом. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти що таке булінг. 

І почнемо з відомої притчі. 

«Ця історія трапилась дуже давно у старовинному місті, де мешкав 

один мудрець. Слава про його мудрість розійшлася далеко за межі міста. Та 

жив у тому місті один чоловік, який заздрив славі мудреця. І от вирішив він 

придумати таке запитання, щоб мудрець не зміг на нього відповісти. Пішов 

чоловік на узлісся, спіймав метелика, заховав його в долонях і подумав: 

«Спитаю я в мудреця: скажи, о наймудріший, який метелик у мене в руках - 

живий чи мертвий?». Якщо він скаже «живий», я стисну долоні, і метелик 

помре; а якщо скаже «мертвий», я розкрию долоні, і метелик полетить. Ось 

тоді всі зрозуміють, хто з нас розумніший. 

Так усе і сталося. Піймавши метелика, лихий чоловік попрямував до 

мудреця і запитав у нього: «Який метелик у мене, о наймудріший, живий чи 

мертвий?». І мудрець, який і насправді був дуже розумною людиною, 

відповів: «Усе у твоїх руках, чоловіче». 

Отже, як ви гадаєте, що мав на увазі мудрець, коли так відповів 

чоловікові? 



Учні відповідають: «Що від самої людини залежить, житиме метелик 

чи помре». 

Але в цих мудрих словах є ще один зміст: від людини залежить, чого у 

світі стане більше - добра чи зла, як вона ставитиметься до інших - добре чи 

погано. 

Вправа „Міф чи реальність 

Вихованцям пропонується прослухати факти про насильство та 

виявити, що являється правдою, а що ні. Для цього їм надаються дві картки з 

позначками „так”, „ні”.   

 Насильство має і позитивні сторони (НІ); 

 Використання нецензурних слів учнем по відношенню до іншого 

не є проявом насильства (НІ). 

 Насильство – це коли видно сліди на тілі жертви (Так). 

 Б’ють заслужено (НІ). 

 У школах (ліцеї-інтернаті) найбільш розповсюджене 

психологічне насилля, використання нецензурних слів одного учня по 

відношенню до іншого (ТАК). 

 Учень, який потерпає від насильства повинен мовчати про це 

(НІ). 

 Хлопці схильні до проявів насильства більше, ніж дівчата (ТАК). 

 Насильство не карається законом України (НІ). 

 Насильство – це ознака мужності учня у школі (НІ).                 

 Розповідати, про те, що над Вами були здійснені насильницькі дії 

– це ознака слабкості людини (НІ).         

 Насильство – це не злочин, а нормальне явище у ліцеї-інтернаті 

(НІ). 

 Поліція не повинна втручатися у вирішення проблеми насильства 

(НІ). 

(кожна відповідь вихованців обговорюється) 

Нині надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного 

самими дітьми одне до одного. Останніми роками визнано поширення такого 

явища, як шкільний булінг.  

Булінг перекладається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін 

означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і 

психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей  

Визначають 4 головні ознаки  булінгу: 

- агресивна і негативна поведінка; 



- здійснюється регулярно; 

- відбувається у відносинах, учасники яких мають неоднакову владу; 

- така поведінка є навмисною. 

(визначення виводиться на дошку). 

 

Анкетування 

на виявлення булінгу в шкільному середовищі. 

Вихователь.  Зараз я  пропоную всім пройти анкетування. Перш ніж 

відповісти на кожне питання, уважно прочитайте всі варіанти відповідей і 

обведіть правильну, на ваш погляд, відповідь. 

 

Стать: чоловіча    жіноча (підкресліть) 

Клас ___________    Вік ___________ 

1. Ви знаєте, що таке «булінг»? 

а) так 

б) ні 

2. Чи стикалися ви з ситуаціями знущання одних людей над іншими? 

а) так 

б) ні 

в) інше________________________________________________ 

3. Якщо так, то в якій формі: 

а) приниження 

б) образи (вербальна агресія) 

в) фізичне насильство 

г) зйомка на телефон знущання  

д) кіберулінг (загрози, знущання і приниження в Інтернеті) 

е) інше____________________________________________ 

4. Чи були ви самі учасником цькування, знущання? 

а) так, як спостерігач; 

б) так, як жертва; 

в) так, як агресор (той, хто є ініціатором цькування); 

г) ні, не був (була) 

5. Де найчастіше зустрічається цькування? 

а) в школі; 

б) у дворі, на вулиці; 

в) в соц. мережах, в Інтернеті; 

г) інше _______________________________________________ 

6. Хто, на ваш погляд, частіше піддається цькуванню (булінгу)? 

а) той, хто слабший і не може дати здачі; 



б) той, хто відрізняється від інших (зовні, фізично); 

в) той, хто має свою думку 

г) інше __________________________________________ 

7. Чи зустрічали Ви ситуації цькування школярів з боку вчителів, 

тренерів, вихователів? 

а) так, постійно 

б) так, але рідко 

в) ні, не зустрічав 

8.Чи вважаєте ви, що дорослі недостатньо допомагають дітям, які є 

жертвами цькування? 

а) так 

б) ні 

в) не замислювався про це 

9. Як ви вважаєте, чи можна уникнути цькування в школі (ліцеї)? 

а) так, якщо вчасно помітять дорослі; 

б) так, якщо жертва змінить свою поведінку; 

в) так, якщо покарати агресора; 

г) ні, це неминуче; 

д) інше________________________________________________ 

10. Хто, на вашу думку, здатний припинити булінг в школі (ліцеї)? 

а) адміністрація 

б) педагоги 

в) батьки 

г) учні 

д) інше ___________________________________________ 

 

Класний керівник. Як показує практика, форми шкільного булінгу 

можуть бути різними (для кращого сприйняття інформація виводиться 

на дошку): 

 систематичні кепкування з будь-якого приводу (від 

національності до зовнішнього вигляду дитини); 

 задирство; 

 фізичні і психічні приниження; 

 різного виду знущання; 

 бойкот та ігнорування; 

 псування особистих речей та ін. 

Найчастіше жертвами шкільного булінгу стають учні, які мають: 



1. Фізичні недоліки: носять окуляри,  діти зі зниженим слухом, 

порушенням опорно-рухового апарату (наприклад ДЦП), тобто ті, що не 

можуть захистити себе, фізично слабші за своїх однолітків. 

2. Особливості поведінки: замкнуті, сором`язливі, тривожні, 

імпульсивні, невпевнені в собі, нещасливі і ті, які мають занижену 

самооцінку. 

3. Особливості зовнішності: руде волосся, ластовиння, 

клаповухість, криві ноги, особлива форма голови, маса тіла (повні чи худі). 

4. Недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають ні 

одного близького друга, краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками. 

5. Відсутність досвіду життя в колективі (домашні діти). 

6. Хвороби. 

7. Труднощі в навчанні. 

 Кожен з нас рівний у своїх правах. Кожен з нас такий самий, але 

водночас такий різний. Хтось високий, а хтось ні. Ти вмієш жартувати, а я ні. 

Перелік таких порівнянь можна продовжити. Але всі можемо поважати один 

одного та дружити, навіть якщо ми дуже різні.  

Вихователь.  За даними різних досліджень, майже кожен третій учень 

в Україні так чи інакше зазнавав булінгу в школі, потерпав від принижень і 

насмішок. Жертви булінгу переживають важкі емоції - почуття приниження 

та сором, страх, розпач і злість. Такі учні іноді просто бояться ходити до 

школи. 

Допомогти  жертві булінгу інколи досить просто. Перше, що ти можеш 

зробити, - не підтримувати тих, хто знущається. Твоє ставлення має бути 

таким, щоб ініціатори булінгу відчули, що ти не погоджуєшся з тим, що 

відбувається. Якщо бачиш, що з когось насміхаються, допоможи йому вийти 

з цієї ситуації, покажи свою підтримку, скажи, що він чи вона не заслуговує 

на таке ставлення. Люди, яких ображають, часто почуваються самотніми - 

допоможи їм відчути, що вони не одні. 

 

Вправа «Рука допомоги» 

(спільно учні розробляють стратегії боротьби з булінгом) 

 Перед вами (підготовані завчасно) вирізані з паперу долоньки. 

Пропоную написати на кожному пальці, які способи боротьби  з булінгом ви 

можете запропонувати  (приклад: вітатися з жертвою булінгу, звернутися 

до старших по допомогу, не поширювати пліток, не підтримувати тих, хто 

ображає інших). 



Отже, наша підтримка дуже важлива для людини, яка зазнає булінгу. 

Давайте пам’ятати це. (учні прикріплюють  долоньки  на дошці) 

 

Класний керівник. Ми знаємо, що робити і до кого звертатися, якщо 

раптом захворіли ви чи ваші рідні. А як бути, коли ситуація булінгу не 

вирішується на рівні однолітків, класу, команди? 

 

Мозковий штурм «До кого звертатися у разі булінгу» 

Запропонуйте учням за «правилом піднятої руки» назвати, до кого 

можна звернутися, якщо ви стали свідком або жертвою булінгу. Запишіть на 

дошці всі ідеї. 

 

Орієнтовні варіанти відповідей: 

- батьки; 

- старший брат або сестра; 

- друг (друзі) зі старших класів; 

- друг (друзі) не зі школи; 

- класний керівник; 

- тренер; 

- вихователь; 

- директор ліцею-інтернату; 

- батьки кривдника; 

-  поліція; 

- шкільний психолог;  

- «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей 0 800 500 

225. 

 

Підсумок: Не треба соромитися зізнатися у виникненні ситуації 

булінгу. Найкраще сказати про це дорослим, яким ви довіряєте. Пам’ятайте, 

що коли кривдника не зупинити, можуть постраждати інші. 

Наш клас – це маленька сім’я. Мені, та й вам, хотілося б, щоб у нашій 

сім’ї завжди панувало добро, взаємоповага, не було сварок, лихослів’я. А 

наш клас – це ще й частинка великої сім’ї – ліцею-інтернату. Я переконаний, 

що кожен із вас прагне, щоб наш ліцей став територією Добра. Тому 

пам’ятайте золоте правило «Усе, що хочете аби робили вам люди, те робіть 

їм і ви». 

Підготували:  класний керівник Совенко О.В. 

  вихователь Балкова Н.П. 

 


