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Вступ
Насильство є гострою проблемою сучасного суспільства. Одним із важливих
пріоритетів освітнього процесу в Новій українській школі є створення соціально
безпечного простору шляхом формування в учнів вміння правильно поводитись у
небезпечних та критичних ситуаціях, що є загрозою для життя, честі та гідності
особистості, надавати допомогу собі та іншим.
З 19 січня 2019 року в Україні почав діяти Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2019
року № 2657-VIII, яким передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або
бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному,
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням
засобів

електронних

комунікацій,

що

вчиняються

стосовно

малолітньої

чи

неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або
фізичному здоров’ю потерпілого. Закон України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству». Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб». Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Закон України «Про освіту». Конвенція
Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та
боротьбу з цими явищами. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Положення про психологічну службу у системі освіти України. «Нова українська
школа»: концептуальні засади реформування середньої школи. Всі вищеперераховані
та інші нормативні документи регламентують діяльність закладу освіти щодо протидії
насильства над дітьми.
Методологія дослідження.
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2019 року № 2657-VIII та
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2017 року №
1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо
розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року» та у
рамках проекту «Створення механізму протидії булінгу та насильству у закладах
освіти», який здійснюється ГО «Ла Страда Україна» та Дитячим фондом ООН

(ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Європейського Союзу у жовтні 2019 року в
закладах освіти Луганської та Донецької областей було проведено дослідження щодо
проблеми насильства, булінгу, жорстокого поводження з дітьми.
Розроблений

інструментарій

базується

на

запитаннях,

запропонованих

учням/ученицям 5-11 класів.
Дослідження передбачає моніторинг рівня поширеності насильства в учнівському
середовищі та жорстокого поводження з дітьми, ступеня їх обізнаності щодо
видів/форм насильства та методів реагування на насильницькі дії.
Для того щоб зрозуміти, які чинники впливають на поширеність насильства в
учнівському середовищі і поведінку підлітків, вивчаються питання де саме і від кого
дитина в переважній більшості потерпає від насильства (вдома, в школі, у групах
однолітків тощо).
Мета дослідження – отримати достовірні дані щодо рівня поширеності
насильства в учнівському середовищі та жорстокого поводження з дітьми та ступеня
їх обізнаності щодо видів/форм насильства та методів реагування на насильницькі дії.
Об’єктом дослідження виступили підлітки віком 10-17 років, які навчаються,
відповідно у 5-11-х класах закладів освіти (Луганської та Донецької областей).
Опитуванням були охоплені 11 закладів загальної середньої освіти Луганської та
Донецької областей.
В опитуванні взяло участь 2223 особи.
Опитування респондентів здійснювалося методом on-line шляхом заповнення
Google Form. Неодмінною складовою дотримання вимог технології проведення
опитування

було

збереження

анонімності

та

конфіденційності

відповідей

респондентів.
Для організації опитування інтерв’юери мали попередню зустріч з адміністрацією
закладу освіти з метою:
• інформування про основну мету дослідження, з наголосом на дотриманні
етичних принципів проведення дослідження, конфіденційності та анонімності даних,
які будуть одержані;
• роз’яснення чому і як саме цей заклад освіти був обраний для дослідження;
• опису процедури проходження опитування;

• інформування класного керівника/керівниці про те, що учні та учениці беруть
участь в опитуванні на добровільних засадах.
Заповнення Google Form проводилося з метою уникнути або мінімізувати вплив
на учнів та учениць під час анкетування. Інтерв’юери за попередньою домовленістю
проводили інструктаж для учнів/учениць, роздавали учням/ученицям посилання, за
якими вони могли у зручний для них час пройти опитування.
Усі відповіді представлені в узагальненому вигляді.
Респондентам було запропоновано відповісти на запитання: «Як би Ви
визначили ставлення один до одного/одна до одної у Вашому класі?» (рис. 1).
Отже, взаємостосунки у колективі класу респонденти оцінили наступним чином –
1227 (55,2%) опитаних підлітків зазначили, що взаємостосунки у класі є дружніми, 577
(26 %) здобувачів освіти вказали на доброзичливе ставлення один до одного/одна до
одної. Частина респондентів, а саме 210 (9,4%) зазначили, що в класі кожен/кожна сам
за себе/сама за себе. Водночас, 177 (8%) опитаних зазначили, що їхня атмосфера у
класі «байдужа», разом з тим 32 (1,4%) респондентів зазначили, що ставлення один до
одного/одна до одної у їх класі є ворожим.

Рис. 1

З метою з’ясування обізнаності дітей щодо видів насильства та розуміння різниці
між насильством та ненасильством підліткам було запропоновано дати відповідь на
запитання: «Які, на Вашу думку, є ознаки насильства?» (рис. 2).
Результати опитування

показали,

що більшість підлітків

вважають,

що

застосування фізичної сили з метою заподіяння людині болю, дискомфорту,
приниження його/її гідності є насильством (1893; 85,2%), навмисне пошкодження
одягу чи особистих речей, вимагання грошей (1164; 52,4%), образливі і принижуючі
висловлювання щодо наявності захворювання або будь-якої іншої вади (1064; 48%) є
найхарактернішими ознаками насильства. На те, що ознаками насильства є принизливі
погляди, образливі рухи тіла, міміка обличчя, ігнорування і образливі дії, приниження
по відношенню до Вас через те, що Ви дівчинка/хлопчик зазначили 924 (41,6%) та
1601 (36%) відповідно. Також серед розуміння ознак насильства діти вказали:
бездіяльність однієї людини стосовно іншої, яка потребує допомоги 342 (15,4%);
ненавмисний поштовх 165 (7,4%); обмеження в користуванні гаджетами (телефон,
планшет тощо) 149 (6,7%); жарти у доброзичливій формі 141 (6,3%). Також 83 (3,7%)
респондентів зазначили, що насильством є дотримання дисципліни.
Як бачимо, значна кількість респондентів не ідентифікують, що таке насильство,
вважаючи що ознаками насильства є жарти у доброзичливій формі;

ненавмисний

поштовх; обмеження в користуванні гаджетами (телефон, планшет тощо) дотримання
дисципліни.

Рис. 2

Наступним питанням ми намагалися з’ясувати ставлення до проявів насильства
серед неповнолітніх. Відповіді респондентів на запитання: «Як Ви ставитеся до
проявів насильства?» розподілилися таким чином: – 1485 (66,8%) опитаних
вважають, що будь-яке насильство є неприпустимим. Викликають занепокоєння
наступні відповіді, а саме: ставлення до проявів насильства позитивно, якщо це
самозахист –229; (10,3%); насильство можливе за певних обставин (185; 8,3%) та
«байдуже», якщо це мене не стосується 96; (4,3%). Як бачимо, в узагальненому
вигляді, 510 учнів/учениць дали на задане запитання ствердну відповідь, що свідчить

про те, що діти вважають насильство за норму. Також 228 (10,3%) опитаних не мають
думки з цього приводу, що може вказувати на те, що учень/учениця з якихось причин
не бажає правдиво відповідати.

Рис. 3

Метою наступного запитання було з’ясування тривожності щодо власної
безпеки у закладі освіти, вдома тощо. Аналіз даних відповідей на запитання: «Чи
виникала у Вас тривога за останні кілька місяців/півроку, що однолітки будуть
проявляти грубість чи насильницькі дії щодо Вас?» (рис. 4) показав, що у
більшості підлітків 1539 (69,2) ніколи не виникала тривога за останні кілька
місяців/півроку, що однолітки будуть проявляти грубість чи насильницькі дії щодо
них. Значна частина респондентів обрали відповідь «рідко» 364 (16,4%), а 254 (11,4%)
зазначили, що у них виникала тривога за останні кілька місяців/півроку, що однолітки
будуть проявляти грубість чи насильницькі дії, тобто такі думки є у 618 респондентів.
Викликає занепокоєння, що 66 (3%) респондентів вказали, що у них постійно виникала
тривога за останні кілька місяців/півроку, що однолітки будуть проявляти грубість чи
насильницькі дії щодо них.

Рис. 4

Виходячи з аналізу даних на запитання: «Чи виникала у Вас тривога за
останні кілька місяців, що будь хто з дорослих може проявити грубість чи
насильницькі дії щодо Вас (на вулиці, вдома, в школі, в транспорті тощо)?» (рис.
5), можна сказати, що досить позитивним є те, що у 1610 (72,4%) підлітків не виникала
тривога за останні кілька місяців, що будь хто з дорослих може проявити грубість чи
насильницькі дії щодо них (на вулиці, вдома, в школі, в транспорті тощо). Також 362
(16,3%) і 201 (9%) респондентів вказують на те, що у них рідко та іноді відповідно,
виникали думки за останні кілька місяців, що будь хто з дорослих може проявити
грубість чи насильницькі дії щодо них (на вулиці, вдома, в школі, в транспорті тощо),
тобто в середньому (12,6%) опитаних респондентів іноді або рідко, все ж таки
тривожаться щодо власної безпеки на вулиці, вдома, в школі, в транспорті тощо. На
постійну тривогу щодо проявлення грубості чи насильницьких дій щодо них (на
вулиці, вдома, в школі, в транспорті тощо) вказали 50 (2,2%) респондентів.

Рис. 5

Проаналізувавши відповіді респондентів на запитання: «Чи стикалися Ви
з випадками насильства протягом останніх кількох місяців?» (рис. 6), – маємо
наступні результати: більшість респондентів 1688 (75,9%) вказали, що вони не
стикалися з випадками насильства протягом останніх кількох місяців. Разом з тим
значна кількість учнів/учениць 149 (6,7%) зазначили, що вони були жертвою
насильства протягом останніх кількох місяців, тобто до них застосовувалося
насильство. Досить значна кількість 53 (14,9%) здобувачів освіти зазначили, що
вони вчиняли насильство до інших людей протягом останніх кількох місяців. Тих,
хто спостерігали за випадками насильства протягом останніх кількох місяців, але
особисто в них участі не брав(ла) 331 (14,9%) респондент. Отже, можна зробити
висновок, що досить значна кількість дітей є учасниками насильства (жертва,
кривдник, спостерігач).

Рис. 6

Підліткам було запропоновано дати відповідь на запитання: «Чи були вчинені
насильницькі дії щодо Вас протягом останніх кількох місяців?» (рис. 7).
Результати опитування 1347 (60,6%) респондентів зазначили, що за останні кілька
місяців не були вчинені насильницькі дії щодо них. На те, що насильницькі дії
відбуваються 2-3 рази на місяць, раз на тиждень, кілька разів на тиждень зазначили 51
(2,3%), 32 (1,4%), 35 (1,6%) здобувачів освіти відповідно. Це дуже тривожна
тенденція, оскільки вказує на те, що учень/учениця страждає від насильства і
піддається жорстоким діям з боку інших осіб, а 15 (0,7%) підлітків зазначили, що
насильницькі дії щодо них відбуваються щодня, тобто ці відповіді вказують на те, що
над дитиною щодня відбувається насильство. Отже, педагогічним працівникам
потрібно звернути увагу на атмосферу в класі, на дітей, в яких змінилася звична
поведінка, наприклад вони стали замкненими, погіршилося здоров'я, з'явилася
тривожність, вони стали відстороненими, неадекватно реагують на сильні/різкі звуки
тощо. Можливо педагогам потрібно звернутися до фахівців, які допоможуть у
вирішенні даного питання. «За останній місяць цього не було», дану відповідь обрали
566 (25,5%) респондентів, можемо припустити, що до цієї категорії респондентів
також вчиняються насильницькі дії, що не може не тривожити. Таким чином можемо
зазначити, що близько 40% опитаних дітей потерпають від насильства.

Рис. 7

Показниками насильства можуть бути: побиття дитини, смикання за волосся,
щипання, подряпання, штовхання, ляпаси, обзивання, приниження тощо. Також ми
намагалися з’ясовати питання де саме і від кого жертва в переважній більшості
потерпає від насильства (вдома, в школі, у групах однолітків тощо).
Здобувачам освіти було запропоновано запитання: «Якщо Ви піддавалися
насильству, то де саме і з боку кого?» (рис. 8).
109 (2,5%) респондентів які піддавалися насильству потерпають від батьків, а саме:
вдома від батька, 61 (2,2%) – вдома від матері – 48 (2,4%), 53 (2,4%) – вдома від брата,
сестри інших родичів.
Слід зважити на те, що один і той же підліток може піддатися насильству і з боку
батьків і з боку вчителів та однолітків тощо. Також, результати дослідження
засвідчили, що 197 (8,9%) підлітків піддаються насильству у школі від ровесників, 98
(4,4%) – у школі від старших учнів, 71 (3,2%) – у школі від учителів. Це стусани на

перервах, а іноді й на уроках, штовхання, смикання за волосся, щипання, кидання
предметами (м’ячем, лінійками, ключами, ручками, крейдою).
Важливо відмітити, що школа, на думку дітей, є тим місцем, де вони найчастіше
зустрічаються з жорстоким ставленням та знущанням (вчителів, однокласників, дещо
меншою мірою – учнів старших класів). Аналіз отриманих даних показав, що 38
(1,7%) та 24 (1,1%) здобувачів освіти піддаються насильству під час відвідування
гуртків від ровесників і від дорослих відповідно.
Про те, що піддаються насильству на «вулиці», у громадських місцях зазначили 67
(3%) респондентів. Їх б’ють, ображають, відбирають гроші, інші речі – сусіди,
незнайомі дорослі, старшокласники. Підлітки особливо незахищені від нападів
незнайомих людей в під’їздах, ліфтах, інших малолюдних місцях.
І лише 1629 (73,3%) опитаних вказали на те, що за останні кілька місяців вони не
піддавалися насильству.

Рис. 8

У процесі опитування здобувачі освіти відповіли на запитання: «Яке
насильство Ви пережили з боку інших осіб?» (рис. 9). За даними опитування
виявилося, що 320 (14,4%) підлітків страждають від фізичного насильства, а саме:
удари рукою, ногою, за допомогою будь-яких предметів, поштовхи, стусани,
потиличники, укуси, викручування рук, заламування пальців, примус залишатися в
будь-якій незручній або принизливій позі, удушення тощо.
Про те що піддаються психічному насильству зазначили 281 (12,6%) респондент.
Опитування свідчить, що кривдники дозволяють собі ображати, критикувати,
залякувати інших. Респонди стверджують, що постійно чують образливі прізвиська,
висміювання, недопущення в групу, гру, або інший захід тощо.
Також 52 (2,3 %) опитаних зазначили, що піддаються сексуальному насильству,
а саме відчувають по відношенню до себе висловлювання і утиски сексуального
характеру тощо.
Економічному насильству піддаються 80 (3,6%) підлітків, тобто їм псують або
відбирають майно, одяг, гроші, шкільне приладдя, особисті речі, телефони тощо.
Упереджене ставлення на підставі національності, статі, сексуальної орієнтації,
зовнішнього вигляду, релігійної приналежності, наявності захворювання тощо відчули
по відношенню до себе 59 (2,7%) здобувачів освіти.
І лише 1639 (73,7%) опитаних вказали на те, що за останні кілька місяців вони не
піддавалися насильству з боку інших осіб.

Рис. 9

Виходячи з опитування було встановлено, що найнебезпечнішими місцями в
школі, де діти зазнають насильство від інших осіб є: коридори чи сходи; на дитячому
майданчику чи спортивному майданчику (під час перерви); всередині будівлі школи,
за будівлею школи; туалет; у класі, коли вчитель був відсутній тощо. Отже, на
запитання: «В якому місці в школі було скоєно насильство над Вами?» (рис. 10)
отримано такі дані: насильство було скоєно у класі, коли вчитель був відсутній
вказали 142 (6,4%) підлітків, коридорах чи сходах – 94 (4,2%), десь всередині будівлі
школи – 79 (3,6%), за будівлею школи – 67 (3%), на дитячому майданчику чи
спортивному майданчику (під час перерви) – 63 (2,8%), у туалеті – 50 (2,2%),
спортивному залі чи роздягальні – 41 (1,8%), у шкільній їдальні – 30 (1,3%).

у

78 (3,5%) здобувачів освіти вказали на те, що насильство над ними було скоєно у
класі, коли вчитель був присутній.
Насильству діти піддаються йдучи по дорозі до школи або зі школи, на це
вказали 54 (2,4%) респондентів, про те що це негативне явище відбувається у
шкільному автобусі вказали 18 (0,8 %) респондентів. І 1639 (73,7%) опитаних вказали
на те, що за останні кілька місяців не було скоєно насильство щодо них.

Рис. 10

Метою наступного запитання було з’ясування кому учні/учениці більше довіряють
і чи є люди, яким учень/учениця довіряє. Здобувачам освіти було запропоновано
запитання: «До кого Ви зверталися з приводу насильства над Вами?» (рис. 11).
Аналіз даних свідчить, що 320 (14,4 %) підлітків зверталися за допомогою та
підтримкою до батьків та інших родичів, за підтримкою до друзів зверталися 158

(7,1%) опитаних, за допомогою до педагогічних працівників звертались 104 (4,7%)
респонденти, довірилися психологу/психологині – 52 (2,3%) респондентів, зверталися
за підтримкою до медіатора/медіаторки – 34 (1,5%) респонденти за допомогою
звернулися до поліції – 29 (1,3%).
Про те, що намагаються чинити опір самостійно із застосування сили (фізично,
словесно тощо) у відповідь на насильство, зазначили 82 (3,7%) учнів/учениці, що може
погіршити ситуацію та призвести до більш серйозних наслідків. Також 1533 (69 %)
опитаних вказали на те, що за останні кілька місяців вони не зверталися ні до кого за
допомогою і підтримкою з приводу насильства щодо них тому, що цього не було.
Значна кількість респондентів, а саме 120 (5,4 %) ігнорують насильство і не
звертались за підтримкою, допомогою, порадами до дорослого, якому вони довіряють
(батьки, вчителі, шкільний психолог/психологиня, старший брат/сестра, інший/а
родич/ка). Чому саме не звертаються за допомогою ми можемо з’ясувати із відповідей
респондентів на наступні питання.

Рис. 11

Проведеним аналізом відповідей на запитання: «Ви змирилися з насильством
щодо Вас тому що?» (рис. 12) з’ясовано, що 309 (13,9 %) підлітків не вірять, що

звернення або повідомлення дорослих дало б якийсь результат щодо подолання
насильства, на думку 199 (5,4 %) опитаних дане питання не є проблемою, 75 (3,4 %)
учнів/учениць вказали, що з насильством повинні розбиратися дорослі, а не вони, а 29
(1,3 %) респондентів зазначили, що не знали, що то було насильство. Дуже бентежить
те, що у 54 (2,4 %) респондентів не має до кого звернутися, а 46 (2,1 %) респондентів
зазначили, що вони не знають до кого звернутися за допомогою і підтримкою. Бояться
нових випадків насильства щодо них 70 (3,4 %) учнів/учениць і саме тому не
повідомляли і не зверталися до дорослих. І 1559 (70,1 %) опитаних вказали на те, що
за останні кілька місяців цього негативного явища не було.

Рис. 12

Метою дослідження було з’ясувати на скільки учнів/учениць готові реагувати на
насильство, перебуваючи в ролі свідка. Отже, на питання «Якщо Ви були свідком
насильства, то які дії ви вчинили у відповідь?» (рис. 13) було отримано наступні
дані: 429 (19,3 %) опитаних зазначили, що у випадку, коли стали свідками насильства,

то вони зверталися за підтримкою до батьків та інших родичів. Намагалися пояснити
агресорам, що така поведінка є неприйнятною і потрібно все вирішувати
ненасильницьким способом 343 (15,4 %) респонденти. Зверталися за підтримкою до
педагогічних працівників 323 (14,5 %) підлітки, за підтримкою до друзів зверталися
205 (9,2%) респондентів, за допомогою до медіатора/медіаторки зверталися
161 (7,2 %) особа, зверталися за підтримкою до психолога 139 (6,3 %) опитаних,
зверталися до поліції 145 (6,5 %) підлітків. Також 162 (7,3 %) здобувачів освіти, коли
ставали свідками насильства вчиняли опір самостійно (фізично, словесно тощо), а 66
(3 %) учнів/учениць – проявляли агресивну поведінку (дії, слова) до агресора.
І 82 (3,7 %) респонденти зазначили, що вони ігнорували насильство та ні до кого не
звертались, тобто ставали мовчазними, бездіяльними спостерігачами за вчиненням
насильства щодо інших осіб. Про те, що за останні декілька місяців вони не були
свідками насильства зазначили 1050 (47,2 %) опитаних. При цьому можна
констатувати, що 52,8% були свідками насильства.
Деякі підлітки відповіли, що вони захистили жертву самостійно, але без агресії і
насильства у відповідь, і конфлікт сам по собі вичерпався.

Рис. 13

Аналіз даних на запитання: «Ви були свідком насильства, та не реагували на
насильство тому що?» (рис. 14) свідчить, що 245 (11 %) підлітків не реагували на
насильство, тому що не було до кого звернутися за допомогою, 198 (8,9 %) опитаних
вказали на те, що все що відбувається не за моєї участі, то не моя справа, 154 (6,9 %)
особи ніяк не реагували на агресивні дії, бо боялися стати жертвою, 132 (5,9 %)
респонденти вважають, що з випадками насильства мають розбиратися дорослі, а не
вони, 146 (6,6 %) здобувачів освіти не думають, що їхні дії дали б якийсь результат.
А от 45 (2 %) опитаних вважають, що насильство можна застосовувати до інших і 53
(2,4 %) відповіли, що цей/ця учень/учениця на це заслуговує, тобто вони
виправдовують насильство та не бачать нічого небезпечного у своїй поведінці.

Про те, що не були свідками насильства упродовж останніх кількох місяців вказали
1355 (61 %) підлітків.

Рис. 14

В рамках дослідження ми намагалися з’ясувати «Як часто ви були
свідками/спостерігали насильство за останні кілька місяців?» як часто підлітки є
свідками насильства (рис. 15). Аналізуючи отримані дані та результати відповідей
респондентів ми бачимо, що більшість респондентів 1175 (52,9 %) вказали, що за
останні кілька місяців вони не ставали свідками насильства.
Про те, що діти були свідками/спостерігачами насильства один-два рази за
останні кілька місяців зазначили 227 (10,2 %) осіб. Прояви насильства 2-3 рази на
місяць спостерігали 78 (3,5 %) підлітків, а 35 (1,6 %) та 38 (1,7 %) учнів/учениць
відповіли, що вони ставали свідками/спостерігачами насильства, або агресії раз на
тиждень і кілька разів на тиждень відповідно.

Викликає велике занепокоєння, що 47 (2,1 %) здобувачів освіти щодня стають
свідками насильства, тобто вони бачать насильницькі дії по відношенню до своїх
однокласників/однокласниць. Про те, що не були свідками насильства за останній
місяць вказали 629 (28,3 %) підлітків.

Рис. 15

З метою з’ясування кількості учнів/учениць, які зізнаються щодо скоєння
насильства над іншим і де саме це відбувається було задано запитання: «Чи вчиняли
Ви за останні кілька місяців насильницькі дії щодо інших людей з будь-яких
причин?» (рис. 16). Аналіз відповідей на зазначене запитання показав такі результати.
Найбільша кількість підлітків – 1 999 осіб зазначили, що за останні кілька місяців не
вчиняли насильницькі дії щодо інших людей. Разом з тим 119 (5,4 %) осіб вказали на
те, що вони вчиняли один-два рази за останні кілька місяців насильницькі дії щодо
інших людей з будь-яких причин.
Про те, що 2-3 рази на місяць за останні кілька місяців вчиняли насильство щодо
інших людей зазначили 29 (1,3 %) учнів/учениць. Також зазначили 24 (1,1 %) та 27
(1,2 %) респондентів, що вони вчиняли насильницькі дії по відношенню до інших раз
на тиждень та кілька разів на тиждень відповідно. Найбільше занепокоєння викликає

що 25 (1,1 %) опитаних відповіли, що вони щодня вчиняли за останні кілька місяців
насильницькі дії щодо інших людей без будь-яких причин. Це дуже тривожна
тенденція.

Рис. 16

Метою наступного запитання: «Яке насильство Ви вчиняли до інших осіб?»
(рис. 17) було з’ясувати, які переважають види/форми насильства у класі.
Отже, 143 (6,4 %) підлітки вчиняли фізичне насильство стосовно інших осіб, а
саме: удари рукою, ногою, за допомогою будь-яких предметів, поштовхи, стусани,
потиличники, укуси, викручування рук, заламування пальців, примус залишатися в
будь-якій незручній або принизливій позі, удушення тощо.
Ствердну відповідь на те, що вони вчиняли психологічне насильство (образливі
прізвиська, висміювання, відмова від спілкування, недопущення в групу, гру, на
спортивне заняття або інший захід залякування, погрози, постійна критика, образи,
глузування тощо) дали 137 (6,2 %) респондентів. Дослідження проявів психологічного
насильства засвідчили, що воно найважче розпізнається, оскільки проявляється як
ізольовано, так і в сполученні з іншими формами.

Сексуальне насильство по відношенню до інших осіб вчиняли 34 (1,5 %)
опитаних, тобто вони брутально висловлювалися і чинили утиски сексуального
характеру.
На те, що діти вчиняли економічне насильство по відношенню до інших
(псували або відбирали чуже майно, одяг, гроші, шкільне приладдя, особисті речі,
телефони у інших осіб), вказали 36 (1,6 %) респондентів.
Упереджено ставилися до інших на підставі національності, статі, сексуальної
орієнтації, зовнішнього вигляду, релігійної приналежності, наявності захворювання
тощо 34 (1,5 %) опитаних, тобто здійснювали дискримінацію по відношенню до
інших.
Про те, що не вчиняли насильство та не застосовували агресивні дії по
відношенню до інших за останні кілька місяців зазначили 1365 (61,4 %) респондентів,
а за останній місяць 755 (34 %) учнів/учениць.

Рис. 17

Вивчаючи питання де саме і від кого жертва в переважній більшості потерпає від
насильства підліткам було запропоновано відповісти на запитання: «Якщо Ви
вчиняли насильство, то де саме і до кого?» (рис. 18). Таким чином 1721 (77,4 %)
опитаний респондент зазначив, що за останні кілька місяців вони не вчиняли
насильство. Про те, що такого ніколи не відбулося зазначили 212 (9,5 %)
респондентів. Водночас, 80 (8%) учнів/учениць відповіли, що вони вчиняли
насильство вдома до батьків та брата, сестри інших родичів, а те, що вони є

кривдниками, тобто вчиняли насильство у школі до учнів або учениць зазначили
142 (6,4 %) респонденти. Про те, що вони здійснювали агресивні дії по відношенню
до вихованців під час відвідування гуртків зазначили 35 (1,6 %) опитаних. На те,
що вони вчиняли насильство до незнайомих людей у громадських місцях вказали
33 (1,5 %) підлітки.

Рис. 18

Висновок
Результати дослідження дають можливість стверджувати, що насильство є гострою
проблемою. Насильство в закладах освіти має різну природу і характер, проявляється
як у формі одноразових насильницьких дій, так і у вигляді постійних знущань,
принижень і систематичному цькуванню (булінгу).
Як хлопці, так і дівчата визнають наявність жорстокого ставлення до них з боку
однолітків, старших учнів/учениць, вчителів, членів сім’ї і незнайомих людей, проявів
фізичного, психологічного, економічного, сексуального насильства. Аналіз свідчить:
чим молодший підліток, тим частіше він потрапляє в ситуації з проявами насильства,
як психічного так і фізичного.
Виходячи з опитувальника, ми з’ясували, що в шкільних туалетах, на перервах,
шкільних майданчиках найчастіше відбувається жорстокість по відношенню один до
одного/одна до одної: штовхаються, відбирають гроші, влаштовують бійки, нищать
особисті речі, повертаючись до класу з синцями, подряпинами на тілі тощо.
Таким чином, з метою запобігання насильства щодо дітей необхідна чітка
цілеспрямована та скоординована робота педагогічного, учнівського колективів та
сім’ї, активна протидія негативним чинникам. Система заходів, спрямованих на
попередження і подолання насильства щодо дітей має включати можливості
діагностико-корекційної діяльності для профілактики насильства щодо дітей у школі;
реалізовувати потенціал

сімейного

виховання

у попередженні та

подоланні

зазначеного негативного явища. Зменшення проявів насильства щодо дітей можливе
за умови спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні
до виховання дітей.
Педагоги та інші працівники закладу освіти мають бути спостережливими, щоб
виявити тих учнів, які перебувають у стані стресу, можливо, викликаного конфліктами
й насильством. Від уважного ставлення дорослих і їхньої реакції на симптоми
неблагополуччя в поведінці та настрої дітей залежить, чи буде допомога своєчасною.
Рекомендуємо

заступникам

директорів

з

виховної

роботи

ґрунтовно

проаналізувати в закладі освіти якість профілактичної роботи з попередження
насильства. Наголошуємо на тому, що профілактична робота в сучасній українській
школі – це спільна відповідальність педагогічних працівників, адміністрації та батьків.

Рекомендації:
1. Працювати над формуванням толерантності у підлітків та створенням мікроклімату
толерантності дитячого (підліткового, молодіжного) колективу
2. Формувати розуміння ознак та проявів економічного, психологічного насильства.
Формувати вміння самоідентифікувати прояви насильства щодо себе та інших.
3. Формувати розуміння, що будь-яке насильство є неприпустимим
4. Посилити виховні заходи, з метою створення безпечного освітнього середовища
5. Підвищувати мотивацію звернення у разі насильства. Формувати культуру
звернення про допомогу та підтримку.
6. Надавати знання з алгоритму виявлення та звернення в ситуації насильства або
загрози його вчинення
7. Спрямовувати профілактичну роботу з акцентом на роботу з потенційними
спостерігачами/свідками насильства або загрози його вчинення
8. Будувати профілактичну роботу на основі відновних практик
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