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Сучасний життєвий контекст не виключає явища насильства з процесів навчання і 

виховання. Проблему насильства в освітньому середовищі на сучасному етапі 

розробляють такі українські вчені як В. Синьов, О. Лавриненко, М. Дмитренко, С. Бурова, 

В. Панок, та ін.  

Змістовний сенс поняття «насилля» полягає в тому, що завдяки його впливу людину 

примушують вести себе не так, як вона того хотіла би. Насильство може бути спрямоване 

проти фізичного, психічного і морального здоров'я людини, її життєвих інтересів. Е.Н. 

Волкова пропонує дотримуватися наступного визначення поняття: «Насильство над 

дитиною - це фізичний, психологічний, соціальний вплив на людину (дитину) з боку іншої 

людини (дитини чи дорослого), сім'ї, групи або держави, які примушують її переривати 

значиму діяльність і виконувати іншу, що суперечить їй, або загрозливу її фізичному чи 

психологічному здоров'ю і цілісності». 

Насильству в освітньому середовищі сприяють: 

1. Анонімність великих шкіл і відсутність різноманіття вибору освітніх установ. У 

великому шкільному колективі до насильства привертає велика анонімність, тобто менша 

ймовірність виявлення акту насильства та його обмеження, в силу того, що вчителю важко 

«дійти» до кожного, заглибитися в його проблеми. 

2. Поганий мікроклімат в учительському колективі. Насильственість в поведінці 

вчителя обумовлена тими ж факторами, що і у дітей. Дратівливість, незадоволеність 

вчителів може вихлюпуватися і переходити в агресію по відношенню до дітей. На жаль, 

професійне вигорання вчителі часто зганяють на учнях. 

3. Байдужість і байдуже ставлення. Перевантажені роботою вчителя часто не 

втручаються, вважаючи за краще залишати вирішення ситуації самим дітям. 

Насильство в освітньому середовищі може носити як одиничний, так і тривалий 

характер і виявлятися у формі фізичного або психологічного насильства. За підсумками 

огляду зарубіжних досліджень відзначено, що поняттям, найбільш точно відображаючим 

ситуацію фізичного чи психологічного насильства тривалого характеру в освітньому 

середовищі, є «буллінг» - вид соціальної агресії, коли домінантний індивід (чи група) 

навмисно йде на занепокоєння іншому. 

Центральне місце в розвитку теорії буллінгу зайняла робота Ольвеуса (Olweus), 

(1978). Розроблена цим автором модель буллінгу в освітньому середовищі послужила 

основою подальших досліджень цієї проблеми таких авторів як Хезлер (Hazler), 1985; 

Бесага (Besag), 1989; Роланд (Roland), 1989; Сли (Slee), 1995; Арора (Arora), 1998; Квек 

(Kwak), 1999; Лейн (Lane), 1999; Лі (Lee), 1999; Рігбі (Rigby), 2000; Хелд (Heald), 2000; 

І.С. Кон, 2006; Кутузова Д.А., 2007; Маланцева О.А, 2007; Глазман О.К, 2009; Ачітаева 

І.Б., 2010; Стрельбицький А.А., 2010; Файнштейн Є.І., 2010; Петросянс В. Р., 2011. 

Найбільш вдалим, на наш погляд, є визначення поняття «буллінг», дане Д.Лейном: 

«Буллінг - це тривале фізичне чи психічне насильство з боку індивіда або групи щодо 

індивіда, який не здатний захистити себе в даній ситуації». 

Аналіз сучасних зарубіжних робіт, присвячених проблемам буллінгу в освітньому 

середовищі, показує необхідність глибокого і систематичного вивчення цієї проблеми. 

Однак, звертає увагу факт дистанціювання школи і педагогів від проблеми буллінгу, а 



також недостатня поінформованість педагогів про причини і форми буллінгу у взаєминах 

між школярами. Як правило, вчителі не уявляють масштабів поширення проблеми і не 

знають, як боротися з цим явищем, що набирає оберти. 

В контексті завдань, що стоять перед системою освіти в формуванні громадянської 

свідомості дітей та молоді, виховання громадянина не можна не дооцінювати вкрай 

негативний вплив цього, без сумніву , ганебного явища на результати освітньо-виховного 

процесу. 

Як відомо, формування громадянської позиції, містить в собі всю сукупність питань і 

проблем становлення і розвитку особистості, а саме: 

- засвоєння нових знань та їх практичне застосування; 

- особистісний розвиток; 

- соціалізацію; 

- самореалізацію; 

- морально-ціннісні орієнтації; 

- професіоналізм та ін.. 

Виходячи з цього, основним напрямками формуванні громадянської позиції є 

формування громадянських якостей у єдності освіти, виховання та суспільного досвіду; 

формування громадянської зрілості; формування громадянськості як інтегративної якості 

особистості; формування громадянина у різноманітних видах діяльності. 

Цілком очевидно, що повноцінний розвиток і реалізація індивідуальних 

можливостей людини можливі тільки у певних умовах. Центральне місце серед них 

належить якості міжособистісного спілкування і психологічної безпеки в освітньому 

середовищі. В свою чергу психологічна безпека освітнього середовища виражається в 

захищеності від психологічного насильства у взаєминах для всіх учасників освітнього 

середовища. 

Подолання, принаймні, мінімізація проблеми буллінгу в освітньому середовищі 

пов’язана з рішеннями на різних рівнях: на рівні держави – підтримка освітньо-виховних 

програм, на рівні школи – введення правил, статутів; на рівні класів – створення умов для 

ефективного спілкування і взаємодії дітей; на рівні індивідуальної поведінки вчителя – 

уважність щодо взаємодії дітей і власне позитивне ставлення до них.  
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