
 

Про булінг. 

ДОЦІЛЬНИМ Є ФОРМУВАННЯ «ГРОМАДСЬКОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 

Чому діти не звертаються за допомогою? Як правило, існує 

дві проблеми: перша – це напівкримінальний кодекс честі, за 

яким «закладати ближнього» неправильно. Фактично, дитині 

можуть прив’язати ярлик «стукача», «ябеди». Тому для 

успішного вирішення питання варто вже з початкової школи 

формувати у дітей уявлення про те, що надавати інформацію 

про порушення власних прав чи прав своїх друзів – це 

нормально, а ось ненормальним є надання неправдивих 

свідчень, що принижують честь та гідність людини. 

Друга проблема – це поглиблення бар’єру між батьками та 

дітьми. Батьки більшою мірою зосереджені на вирішення 

меркантильних проблем – заробляння коштів, у тому числі й 

на утримування дитини. А виховання, формування 

довірливих стосунків, навіть спілкування – відкочуються на 

другий план. 

За світовою статистикою батьки сьогодні розмовляють з 

дитиною 12,5 хв на день, з них 8 – читають нотації. 

Звичайно, варто враховувати, що найчастіше інформація про 

цькування надходить не від жертв (і тим більше кривдників), 

а від свідків. Тому доцільно було б і формувати «громадську 

відповідальність» і у дітей, і у їх батьків свідків. 

 

 



ЩО ВАРТО ЗНАТИ І РОБИТИ БАТЬКАМ, ЧИЇ ДІТИ 

СТАЛИ ЖЕРТВАМИ БУЛІНГУ? 

1. Відмовитись від двох крайнощів: стратегії «вирішити все 

і відразу» – коли батьки йдуть розбиратись з дітьми чи 

вчителями, і в процесі застосування образ чи фізичного 

насилля з жертв перетворюють у кривдників. Друга крайність 

– це ж діти, самі розберуться. Комплекс жертви формується 

на все життя і дитина може стати патологічною жертвою і у 

виші, і в робочих колективах. 

2. Вислухати дитину і заспокоїти її. Дитина має зрозуміти, 

що проблема вирішиться. І що її вини у цькуванні немає 

3. Обговорити проблему з третіми особами (іншими 

батьками, вчителями) – без претензій та відстоювання своєї 

точки зору. Дитина може гіперболізувати або перекручувати 

ситуацію. І насправді в проблемі вона не жертва, а кривдник. 

4. Звернутись до вчителя, обговорити та стимулювати його 

провести відповідні виховні години з дітьми. 

5. Написати заяву на директора, який і має збирати і 

відповідну комісію, яка розглядатиме проблему, і сформує 

звернення до поліції. 

6. Не боятись звертатись до психолога. А) до сімейного 

психолога – часто проблема дитини лежить у стосунках у 

сім’ї. Вона може калькувати чиюсь роль; б) до дитячого – 

особливо, якщо дитина давно є жертвою у своїй групі. 

7. Незалежно від дій, що будуть застосуванні у 

школі, сприяти підвищенню самооцінки дитини, у тому 

числі й через створення для неї додаткових соціальних 

середовищ (інші групи спілкування – наприклад, якісь секції 

чи гуртки). 



8. Переведення дитини до іншої школи/класу – це крайній 

метод. Але завжди варто розуміти, що неподолання 

сформованої моделі поведінки жертви, призведуть до того, 

що дитину можуть цькувати і в інших класах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Про шкільний дрес-код, та нововведення. 

Згідно із новим законом, шкільна форма більше не є 

обов’язковою, утім, це не означає, що скасували необхідну 

для допущення до навчального процесу форму одягу учня. 

   Деякі люди це нововведення зрозуміли занадто буквально, 

ніби дрес-коду для учнів немає. Але існує таке поняття, як 

корпоративна етика, класична форма одягу та культура. Якщо 

на цьому не наголошувати, чекайте «голих пупів на кожному 

уроці». Вчепились до кліше «шкільна форма». Так, ми 

відкидаємо це. Але є таке поняття як «форма одягу учня». Не 

бордовий, чи синій піджак. А допустима форма одягу. Є 

відповідна форма одягу, прописана у статуті школи. 

Президент казав, що пора скасувати закон 1996 року «Про 

шкільну форму», але загалом питання форми одягу залишили 

на розгляд керівництва школи. Одна мама зможе дозволити 

купити своїй дитині шикарний одяг, а інша – ні. І цю дитину 

можуть цькувати за зовнішній вигляд.  

Школа – це інший простір, ніж майданчики, театри, вулиця 

тощо. Шкільний дрес-код – це маркер перебування в тому 

просторі. Вона демонструє, що учень має цей статус. Ми не 

можемо ігнорувати правила, прийняті в соціумі. А оскільки 

ми всі є частиною соціуму, то дрес-код для учня – це один із 

шляхів розуміння ним правил, які потрібно виконувати, 

розуміння середовища, де він перебуває, навчання жити за 

правилами в демократичному суспільстві”. 

 

 

 

 

 



Про щеплення. 

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки 

закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні 

за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, 

за винятком тих, які мають медичні протипоказання до 

вакцинації,  не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з 

іншими учнями.  

Стаття 15 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали 

щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади 

освіти не дозволяється. 

Cаме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, 

адже в Україні спостерігається ускладнена епідемічна 

ситуація та вже два роки триває спалах кору. Перебування 

нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик 

виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для 

життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та 

працівників закладів освіти. 

«Підготовка до школи – це не тільки про те, що треба купити 

зошити та щоденники. Це, насамперед, про здоров’я. В 

умовах колективу невакцинованих дітей інфекція 

поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком 

навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби 

різко зростає. Цього року ми хочемо запобігти цьому 

заздалегідь. І для цього нам потрібна допомога батьків – 

вакцинуйте своїх дітей, щоб захистити їх», – розповіла д-р 

Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я України. 

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають 

право не допускати невакцинованих дітей до освітніх 

закладів. У Постанові йдеться про те, що держава має 

забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
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http://reyestr.court.gov.ua/Review/81652333


освіту і правами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес 

протиставляється загальному інтересу суспільства, то 

перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я. 

Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах 

різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню. 

«МОЗ – це топ-організація в нашій країні, яка визначає 

політику в сфері охорони здоров’я. Якщо вони вважають 

щось важливим або доцільним, ми як МОН маємо керуватись 

цими настановами, адже життя і здоров’я наших дітей – це 

безумовний пріоритет. Більш того, вимога щодо щеплень 

закріплена законом та підтверджена рішенням Верховного 

суду, тобто слідувати цим правилам має кожен з нас. Якщо 

батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право 

обрати альтернативну форму навчання, наприклад, 

дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому 

випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до 

шкільної освіти», – зазначила Лілія Гриневич, Міністр освіти і 

науки України. 

Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років повинні 

мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, 

паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, 

поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять 

ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, 

краснухи та паротиту. 

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна 

довідка на підставі даних обов’язкового медичного 

профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та 

інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до 

закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного 

лікувально-профілактичного закладу. 

Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить 

захищати колективний імунітет. Він формується, коли 95-98% 



людей у суспільстві вакциновані. В таких умовах інфекція 

просто не має, де поширюватися. Тому, вакцинуючись, ви не 

лише захищаєте своє здоров’я й здоров’я своєї дитини, а й 

долучаєтеся до формування колективного імунітету і дбаєте 

про здоров’я інших людей. 

Якщо батьки раніше зробили фальшиві довідки про 

щеплення, вони можуть безперешкодно та безоплатно 

вакцинувати дітей. Для цього потрібно просто звернутися до 

свого сімейного лікаря або педіатра. 

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки 

вже нагадували головам обласних та Київської міської 

державних адміністрацій про необхідність вакцинації 

офіційним листом і вкотре закликають вжити всіх необхідних 

заходів, щоб якомога більше дітей було охоплено 

щепленнями. 
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