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 Анотація. У статті досліджується феномен насильства на дітьми у освітньому 
середовищі. Аналізуються чинники, що загострюють насильство в освітньому 
середовищі. Висвітлюються проблеми захисту дітей від насильства у освітньо-
му середовищі. Досліджено поняття шкільною медіації як примирення сторін 
шкільного конфлікту за допомогою однолітка-медіатора. Відзначено, що дер-
жава, школа та органи управління освітою мають бути зацікавленні у введенні 
медіаторських практик. Вони сприяють покращенню шкільної атмосфери, на-
лагодженню діалогу всередині шкільного середовища та досягненню компро-
місу. Відзначається, що школи не бажають зазвичай афішувати конфлікт на 
рівні громадськості; медіація забезпечує таку можливість, не замовчуючи при 
цьому конфлікту умисно та не порушуючи прав, свобод і законних інтересів ді-
тей. Узагальнено досвід європейських країн у сфері профілактики насильства 
над дітьми у освітньому середовищі. Метою статті є дослідження феномену 
насильства в освітньому середовищі України, окреслення шляхів вдосконален-
ня теоретичної та нормативної бази з цього питання. Для реалізації поставле-
ної мети проведено емпіричне дослідження, в якому взяли участь 180 дітей 
віком 17 років, що навчаються на першому курсі у Навчально-науковому інсти-
туті права та психології Національного університету «Львівська політехніка». 
Вивчаючи теоретико-методологічні аспекти зазначеної проблеми дослідження, 
застосовувалися такі теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення даних 
психолого-педагогічної, науково-методичної літератури. Доведено, що своєчас-
не та якісне реагування уповноважених органів та застосування ними всіх мо-
жливих заходів у випадку вчинення насильства щодо дітей є запорукою фор-
мування здорового у всіх сенсах цього слова суспільства. 

Ключові слова: насильство в освітньому середовищі; булінг; жорстоке 
поводження з дітьми; агресія; діти; освітнє середовище. 

 

Abstract. The article investigates the phenomenon of violence against children in the 
educational environment. The factors that exacerbate violence in the educational 
environment are analyzed. The problems of protecting children from violence in the 
educational environment are highlighted. The paper examines the concept of school 
mediation as reconciliation of the sides of a school conflict with the help of a peer 
mediator. It is noted that the state, the school, and the educational authorities should 
be interested in introducing mediatory practices. The latter contribute to the 
improvement of the school environment, facilitate dialogue within the school 
environment, and help achieve compromises. It is noted that schools do not normally 
want to advertise conflicts at the public level, and mediation provides such a 
possibility without deliberately concealing the conflicts and without violating the 
rights, freedoms and legitimate interests of children at the same time. The article 
sums up the experience of European countries in the field of prevention of violence 
against children in the educational environment. The main objective of the article is to 
study the phenomenon of violence in the educational environment of Ukraine, to 
outline the ways of improving the theoretical and regulatory framework on this issue. 
In order to achieve this goal, an empirical study was conducted, in which 180 children 
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under the age of 17, who are first-year students at the Educational and Scientific 
Institute of Jurisprudence and Psychology of Lviv Polytechnic National University, 
took part. When studying theoretical and methodological aspects of the research 
problem, the following theoretical methods were used: analysis, synthesis, 
generalization of the data of psychological and pedagogical, scientific and 
methodological literature. It is established that it should be remembered that timely 
and qualitative response of the authorized bodies and their application of all possible 
measures in case of violence against children is a guarantee of the formation of a 
healthy, in every sense of the word, society. 

Keywords: violence in the educational environment; bullying; violence against 
children; aggression; children; educational environment. 

 

 

ВСТУП  

Зростання шкільного насильства пов’язане з 
відмовою школи ще в 90-ті роки ХХ століття 
від виховної парадигми. Загальноосвітні 
установи, захопившись інноваційними тех-
нологіями навчання, підмінили освіту (що 
містить в собі навчання, виховання і розви-
ток) передачею знань. Проголошена цінність 
«гармонійно розвиненої особистість» як під-
сумкового результату навчання в школі ви-
явилася фактично недосяжною в рамках од-
нобічного, спотвореного розуміння освіти як 
процесу, спрямованого на підготовку фахівця 
для ринку послуг, котрий втратив цінності 
патріотизму, громадянськості, правової куль-
тури. Одночасно в цей же період у зв’язку з 
різким погіршенням соціально-економічної 
ситуації в країні, зниженням рівня зарплат 
представників бюджетної сфери, відтоку ін-
телектуальної еліти на Захід відбулося падін-
ня престижу вчителя, що знайшло відобра-
ження в загальній неповазі до його особисто-
сті [1, с. 159]. 

Сучасні підлітки 11–14 років зросли в умовах, 
коли батьки, зайняті зароблянням грошей, 
практично відсторонилися від цілеспрямова-
ного сімейного виховання, а вчителі нової 
хвилі професійно не готові здійснювати ви-
ховний процес в школі. Як наслідок, одвічне 
питання дитини проте, що таке «добре» і що 
таке «погано» аж надто часто залишається 
без відповіді. Сучасний підліток володіє ін-
формаційними технологіями і не має елемен-
тарної правової культури, не повною мірою 
усвідомлює результати своїх вчинків, не знає 
своїх прав і обов’язків. Накладаючись на кри-
зу віку, що виявляється в порушеннях пове-
дінки, асоціальних проявах і загальному не-
гативізмі, зазначені обставини детермінують 
сплеск шкільного насильства [2, с. 69–70].  

Якщо тридцять років тому вчителі найчасті-
ше фіксували такі порушення шкільного по-

ведінки, як невиконання домашніх завдань, 
гіперактивність на уроках, ухилення від збо-
ру металобрухту, відсутність шкільної або 
спортивної форми, прогули занять, то зараз 
відзначаються жорстокістю у стосунках з од-
нолітками і педагогами, демонстративне 
придушення особистості вчителя, бійки, ран-
ні вагітності школярок, побиття молодших 
школярів (часто з ознаками міжнаціональної 
ворожнечі), алкоголізм, наркоманія, зґвалту-
вання і навіть вбивства. Таким чином, відзна-
чається різке зміщення порушень норматив-
ної поведінки школярів в бік делінквентності, 
протиправності.  

У двадцять першому столітті шкільне наси-
льство набуло нового соціального наповнен-
ня. Якщо раніше в шкільному середовищі на-
сильство у вигляді підліткових бійок було ре-
акцією на загрозу, замах на свободу для від-
новлення своїх прав і місця в соціальній ієра-
рхії, то сьогодні приводом стає відсутність 
спільної ідентичності, відмінності між агре-
сором і жертвою, що провокує першого на на-
сильницьку взаємодію з другим [3, с. 41]. 

Аналіз досліджень і публікацій проблеми. Нау-
ковець Д. Ольвеус сьогодні залишається 
найавторитетнішим дослідником проблеми 
насильства у освітньому середовищі [4]. Се-
ред британських дослідників слід відзначити 
В. Ортона, Д. Лейна, Д. Таттума, Е. Мунте. 
У США особливу увагу до шкільного насильс-
тва стали проявляти на початку 1990 рр. (Ка-
талано, Хоукінс, Харарчі). В Україні проблема 
насильства у школах вивчалася психологами, 
соціологами та педагогами: К. Абсалямова, 
А. Барліт, Р. Безпальча, І. Гайдамашко, А. Губ-
ко, О. Дроздов [5], А. Йосипів, О. Корабльова, 
О. Ожийова, В. Ролінський, С. Стельмах, А. Че-
рнякова, О. Шуміло. Проблеми насильства се-
ред учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів та запобігання йому в українській 
кримінології досліджувала І. Лубенець. Разом 
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із тим, означена тематика потребує подаль-
шого дослідження з урахуванням нових реа-
лій. 

Мета статті – дослідження феномену наси-
льства в освітньому середовищі України, 
окреслення шляхів вдосконалення теоретич-
ної та нормативної бази з цього питання.  

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для реалізації поставленої мети було прове-
дено емпіричне дослідження, в якому взяли 
участь 180 дітей віком 17 років, що навча-
ються на першому курсі в Навчально-
науковому інституті права та психології На-
ціонального університету «Львівська політе-
хніка». Вивчаючи теоретико-методологічні 
аспекти зазначеної проблеми дослідження, 
застосовувалися такі теоретичні методи: 
аналіз, синтез, узагальнення даних психоло-
го-педагогічної, науково-методичної літера-
тури. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Слід зазначити, що існує багато видів шкіль-
ного насильства. Зокрема виділяють прямий 
та непрямий буллінг. Прямі знущання часто 
набувають форми явного, фізичного контак-
ту, в якому на жертву відкрито напали. Не-
прямі знущання часто приймають форму со-
ціальної ізоляції і навмисного виключення з 
діяльності [4]. 

Загалом, буллінг проявляється в двох основ-
них формах: фізичній – навмисні штурхання 
на уроках, удари на перервах, побиття, що 
призводять до травм (інколи дуже серйоз-
них) на території школи; психологічній – на-
силля, яке впливає на психіку жертви та на-
носить їй психологічну травму. Цей вид наси-
льства проявляться в словесних образах чи 
погрозах, переслідуванні, залякуванні, що 
призводить до емоційного дискомфорту та 
неврівноваженості. Серед різновидів буллінгу 
виокремлюють: вербальний (образливі прі-
звиська, поширення неправдивих чуток то-
що); образливі жести чи дії; ізоляція («жерт-
ва» навмисно ізолюється, виганяється чи іг-
норується частиною учнів або навіть усім 
класом); вимагання (грошей, їжі, різних ре-
чей, примус щось вкрасти); кібербуллінг (із 
залученням мобільного зв’язку чи 
комп’ютерних технологій: через смс чи соціа-

льні мережі «жертві» надсилаються різні тек-
сти, картинки, відео образливого або погроз-
ливого характеру).  

На думку О. Ю. Дроздова, існує своєрідне «ко-
ло третирування» (bullying circle), яке часто 
включає учнів з наступним репертуаром со-
ціальних ролей: 1) «жертва» – учень, що є 
об’єктом третирування; 2) «агресор (и) 
/переслідувач (і)» – учень або учні, які розпо-
чинають третирування жертви та в подаль-
шому беруть у цьому процесі активну участь; 
3) «прибічники (помічники) агресорів» – учні, 
які не є ініціаторами третирування, але піз-
ніше включаються в нього; 4) «пасивні прибі-
чники» – учні, які пасивно підтримують про-
цес третирування; 5) «пасивний прибічник» 
можливого третирування – учні, яким подо-
бається, коли третирують інших, але вони ві-
дкрито не виказують своєї підтримки агресо-
рам; 6) «сторонній спостерігач» – учні, які в 
ситуації третирування дотримуються нейт-
ральної позиції, керуючись принципом «це не 
моя справа»; 7) «вірогідний захисник» – учні, 
яким не подобається ситуація третирування 
інших, але які нічого не роблять, щоб допомо-
гти жертві; 8) «захисник жертви» – учні, які 
виступають проти третирування інших у ці-
лому і допомагають (чи намагаються допомо-
гти) жертві [5]. 

В контексті нашого дослідження розглянемо 
правові засади захисту дітей від насильства з 
боку вчителів навчальних закладів. Жорстоке 
поводження з дітьми в школі, виховній уста-
нові з боку вчителів, вихователів щодо дітей 
виявляється у наступному: приниженнях, по-
становці в кут; битті; роздяганні дитини пе-
ред іншими як способу покарання; нагаду-
ванні при класному колективі про недоліки 
дитини, особливості сім’ї, сімейні події, про 
які вчителю стало відомо; непосильній праці; 
ігноруванні фізичних потреб дитини (забо-
рона піти до туалету); існуванні «любимчи-
ків»; підвищеному тоні, крику, необґрунтова-
них, неадекватних оцінках; суворій дисциплі-
ні, яка тримається на страху, а не на інтересі 
до навчання; авторитаризмі, вимогах без по-
яснень; недоцільних вимогах до зовнішнього 
вигляду дитини (зачіски, форми) і застосу-
ванні дій щодо його покращення, підстриган-
ня власноруч, зняття прикрас, відбір мобіль-
них телефонів тощо; розбещенні. Мають міс-
це непоодинокі випадки приниження гіднос-
ті дітей вчителями. Нерідко конфіденційна 
інформація щодо проблем дитини та її сім’ї 
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розголошується і стає предметом обговорен-
ня у класному колективі, серед батьків, що 
травмує психіку, погіршує моральний стан 
дитини. 

Жорстоке поводження дітей щодо дітей ви-
являється в такому: образливих прізвиськах; 
насміханні над виглядом, видом діяльності, 
поведінкою дітей, які вирізняються серед од-
нолітків; примушуванні до негативних дій 
(доведи, що не боїшся вчителя що ти не гірше 
за інших, палиш, вживаєш наркотики, дорос-
лий, займаєшся сексом тощо), бойкоті, ігно-
руванні; битті («темна»); відбиранні у слаб-
ших дорогих речей, грошей, їжі; погрозах, 
приниженнях; примусу до «служіння» силь-
ному – нести портфель, бути на підхваті, чер-
гувати тощо; зґвалтуванні, травлі [6]. 

Важливою формою роботи, що спрямована на 
профілактику насильства в освітньому сере-
довищі, може виступати шкільна медіація – 
розв’язування конфліктних ситуацій через 
примирення сторін шляхом знаходження оп-
тимального варіанта розв’язання проблеми, 
що задовольняє обидві сторони, при взаєм-
ному бажанні сторін знайти вихід із ситуації. 
Така робота допоможе знизити рівень агресії 
у школі, дасть можливість вирішувати спірні 
питання ненасильницьким шляхом, усуне 
можливості для переходу від конфлікту до 
насильства [7, с. 34].  

Окрім того, шкільну медіацію визначають як 
примирення сторін шкільного конфлікту за 
допомогою однолітка-медіатора. «Медіація 
ровесників», або шкільна медіація передба-
чає, що школярі-медіатори проводять зустрі-
чі з ровесниками, які перебувають у стані 
конфлікту, і допомагають їм залагодити су-
перечку з урахуванням інтересів усіх сторін. 
Тобто «медіація ровесників» передає відпові-
дальність за вирішення конфліктів до рук са-
мих учнів. Окрім проведення примирних се-
сій, школярі-медіатори також беруть участь у 
заходах із роз’яснення важливості й успішно-
сті співробітницького підходу, проводять 
тренінги з однолітками і молодшими школя-
рами [8, с.197–198]. 

Отже, суб’єктами медіації є школярі, батьки, 
вчителі, адміністрація школи і ровесники – 
медіатори. Процедура відбувається лише на 
принципах добровільності. Примушення до 
проведення медіації неприпустиме, до того ж, 
така медіація буде завідомо неефективною. 
Медіатор сприяє діалогу сторін. Практика ба-

гатьох країн засвідчує, що саме однолітку 
сторони довіряють, оскільки передбачають, 
що він зможе їх зрозуміти, тому що перебуває 
в тому самому середовищі оточенні, «гово-
рить їхньою мовою». Шкільна медіація дове-
ла, що вирішення конфліктів між учнями за 
допомогою їхніх однолітків-медіаторів при-
водить до позитивного розв’язання 7 з 10 
конфліктів [9]. У самостійному вирішенні 
конфліктів діти більш відверті і більше дові-
ряють медіаторові, ніж коли конфлікти вирі-
шують за участю вчителя. 

Відзначимо, що шкільна медіація діє в бага-
тьох державах: Австралії, Канаді, Новій Зела-
ндії, США, Великобританії, Шотландії і Півні-
чній Ірландії, Італії, Румунії, Польщі, Іспанії, 
Туреччині, Німеччині, Південній Африці, 
Україні, Фінляндії, Норвегії, Данії, Швеції та ін. 
За даними закордонної статистики, у навча-
льних закладах, де діють програми шкільної 
медіації, спостерігається зниження рівня 
конфліктності (зареєстрованих бійок) на 
80 % і на 75 % – зменшення кількості прогу-
лів. Крім того, спостерігається збільшення 
впевненості школяра в собі й величезний ен-
тузіазм у реалізації місії шкільних центрів 
медіації – вирішення конфліктів серед одно-
літків шляхом співробітництва, а не суперни-
цтва [10]. 

Прикладом позитивного застосування класи-
чної моделі медіації інтересів в освіті можуть 
слугувати проекти Польського центру медіа-
ції. У Росії понад 15 років розвивається медіа-
ція в освітній сфері у формі шкільних служб 
примирення, існують різні програми та піло-
тні проекти і в Україні (наприклад, на базі 
Українського центру примирення), однак ва-
гомих тенденцій позитивних змін проблем 
неповнолітніх в освітній сфері цей інститут 
поки що не досягнув [11, с. 388–392]. 

З метою дослідження феномену насильства в 
освітньому середовищі в 2017 р. було прове-
дено анкетування серед 180 дітей віком 17 
років, що навчаються на першому курсі в На-
вчально-науковому інституті права та психо-
логії Національного університету «Львівська 
політехніка». На питання «Чи вважаєте Ви 
проблему насильства щодо дітей актуальною 
та такою, що потребує глибокого аналізу?» 
так відповіло 92 %, ні – 4 %; так, але є більш 
актуальні проблеми – 4 %.  

На питання «Чи згідні Ви з тезою, що в умовах 
сьогодення в Україні правовий захист дитини 
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від різних форм насильницької поведінки не-
достатній і терміново потребує вдосконален-
ня» так відповіло 92 %; ні – 8 %.  

На питання «Хто, на Ваш погляд, повинен 
стати основною ланкою у попередженні на-
сильства щодо дітей?» отримали такі резуль-
тати: територіальні органи Національної по-
ліції – 21 %; Міністерство соціальної політики 
– 28 %; громадські організації – 40 %; органи 
управління освітою, навчальні заклади, уста-
нови та організації системи освіти – 10 %.  

На питання «Як, на Ваш погляд, можна домо-
гтися зниження рівня насильства щодо дітей 
в освітньому середовищі?» 45 % студентів ві-
дповіло, що необхідно посилити відповідаль-
ність за вчинення насильницьких дій щодо 
дітей; 25 % – надати ширші повноваження 
дільничному офіцеру поліції; систематично 
перевіряти сім’ї в яких існує ризик вчинення 
насильства щодо дітей – 21 %; боротися з на-
сильством у суспільстві шляхом правового 
навчання – 30 %. Проведене дослідження за-
свідчило, що діти загалом проінформовані 
про можливі способи захисту їхніх прав у разі 
вчинення насильства. 

Розглянемо міжнародний досвід протидії 
шкільному насильству. У 2009 році в Канаді 
було створено програму «Зупини Буллінг» 
(Stop a Bully), яка дає можливість учням пос-
каржитися, якщо вони стали жертвою чи сві-
дком буллінгу, гарантуючи їм анонімність та 
безпеку [12]. 

Школи Канади керуються низкою законів, які 
забороняють насильство в школах. У кожній 
провінції є Закони Про освіту, які закріплю-
ють створення безпечного навчального сере-
довища. Наприклад, Законом Про освіту про-
вінції Онтаріо (The Education Act) визначаєть-
ся Кодекс поведінки в школі (Code of Conduct). 
Його завданнями є створення навчального 
середовища, у якому: до всіх учнів та праців-
ників ставляться з повагою, особливо до шкі-
льного керівництва; виховується громадян-
ська відповідальність (через заохочення до 
участі в громадському житті школи); заохо-
чуються ненасильницькі способи вирішення 
конфліктів; здійснюються заходи для безпе-
ки людей в школі; вживаються заходи проти 
вживання алкоголю та наркотиків; відбува-
ється попередження буллінгу в школах [13]. 

У 2006 році Міністерство освіти Великої Бри-
танії розробило рекомендації і стратегії, 

спрямовані на запобігання і викорінення бу-
ллінгу в середніх школах: «Безпечне навчан-
ня – антибуллінгова робота в школі» (Safe to 
Learn: Anti-bullyingWork at School). У цьому до-
кументі наголошується, що буллінг – це не-
допустиме явище в школі, і кожен, хто пра-
цює у сфері шкільної освіти, є відповідальним 
за виховання ненасильницької поведінки уч-
нів. Згідно з ч. 2 Закону «Про освіту та інспек-
тування» від 2006 року, директори середніх 
шкіл повинні визначати критерії поведінки 
учнів у школі. Директор і педагоги мають 
право застосовувати дисциплінарні заходи, 
якщо випадки буллінгу мають місце і поза 
школою, наприклад, кібербуллінг. Слід відмі-
тити, що антибуллінгова складова стала важ-
ливим напрямком загальної політики шкіл 
Великобританії. Міністерство освіти рекоме-
ндує прийняти кожній школі важливий до-
кумент – Статут про буллінг (Bullying – A 
Charter for Action). Цей документ має містити 
чітко розроблені критерії самооцінки для уч-
нів, за допомогою яких можна визначити своє 
ставлення до буллінгу: чи схильний конкрет-
ний індивід стати ініціатором жорстокості, чи 
жертвою, чи має правильну позицію щодо 
подібної поведінки.  

До роботи з буллінгом залучаються не тільки 
педагоги, а й батьки, громада, самі учні, пред-
ставники органів управління освітою, церква, 
поліція. Директорам шкіл рекомендовано 
призначити педагога або психолога зі штату 
школи (Behaviour and Attendance Consultant), 
який був би відповідальним за вирішення 
питань, пов’язаних із буллінгом, і в обов’язки 
якого входило б спостереження за поведін-
кою учнів, консультування і надання необ-
хідної допомоги [14, с. 102–103]. 

УСША одним із найбільш активних держав-
них інститутів, що співпрацює з учителями у 
сфері профілактики насильства та негатив-
них явищ у закладах освіти, є Управління 
безпечних та вільних від наркотиків шкіл 
(Office of Safe and Drug Free Schools – OSDFS). 
Управління створено в 1984 році під керівни-
цтвом В. Модзелескі як підрозділ Міністерст-
ва освіти США. Дане управління займається 
дослідженням рівня безпеки в школах, роз-
робленням та впровадженням профілактич-
них програм, спрямованих на виховання соці-
ально відповідальних громадян [15]. 

У контексті нашого дослідження варті уваги 
змістові та процесуальні особливості освіт-



Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 5  ISSN 2413-9009 

Section “Law”   1006 

ньо-профілактичної програми в США, зокре-
ма програма «Навчання протистояти злочин-
ним угрупуванням – Успіх» (Gang Resistance 
Education And Training – G.R.E.A.T.), яка є логіч-
ним продовженням програми D.A.R.E. Ця пре-
вентивна програма спрямована на форму-
вання правосвідомості дітей, зокрема важко-
виховуваних учнів, під керівництвом учите-
лів-офіцерів на засадах розвитку навичок спі-
лкування (life-skillsapproach), прийняття рі-
шень і критичного мислення, керування емо-
ціями (контроль над почуттям гніву) тощо. 
Центральною ідеєю даної програми є форму-
вання в учнів загальноосвітніх шкіл необхід-
них складових індивідуальної захищеності 
від тиску однолітків, запобігання злочинним 
угрупуванням на території школи [16].  

 

ВИСНОВКИ  

Насильство стосовно дітей в освітньому се-
редовищі (буллінг) – соціальне явище, яке 
отримало поширення у всьому світі, у тому 
числі, й в Україні. У XXІ столітті буллінг набув 
нового соціального наповнення. Видається за 
доцільне прийняти загальнодержавну про-
граму з протидії насильству в освітньому се-
редовищі, адже на сьогодні діють лише регіо-
нальні програми «Стоп-насильство». Перспе-
ктивним напрямом попередження насильст-
ва щодо дітей є активне залучення виховате-
лів, вчителів, шкільних психологів до цієї дія-
льності. Саме в дошкільних та шкільних за-
кладах освіти має розповсюджуватись серед 
дітей інформація про чинну Національну ди-
тячу гарячу лінію, передаватись інформація 
про виявлені випадки насильства щодо дітей 
у відповідні органи та служби. 
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