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ВСТУП 

Актуальність проблеми. Сучасні тенденції розвитку освіти, процеси 

реформування спеціальної освіти привели до реструктуризації системи 

соціальної інтеграції та адаптації дітей з особливими освітніми потребами, а, 

отже, поставили всі суб’єкти освітнього процесу перед проблемою визначення 

стратегій ефективної реалізації ідеї інклюзивної освіти. 

Конституція України, Концепція розвитку інклюзивної світи та інші 

важливі нормативно-правові документи диктують забезпечення максимальної 

доступності отримання освіти кожною дитиною незалежно від регіону 

проживання, рівня порушення розвитку, здатності до опанування академічною 

програмою тощо. З розвитком демократичного суспільства змінюється 

значення понять «інвалід», «діти з психофізичними вадами», «діти з 

порушеннями розвитку» та ін. Усі ці терміни щодо дітей замінюються 

терміном «діти з особливими освітніми потребами», що однаковою мірою 

стосується як інвалідності у важкій формі, так і легких порушень розвитку. 

При цьому інтеграція таких дітей у загальноосвітній простір має два ключових 

напрями: психолого-педагогічна адаптація самої дитини до умов навчання і 

зміна середовища для забезпечення рівних можливостей усім членам 

суспільства.  

Ґрунтовні дослідження проблеми серед вітчизняних вчених проводили 

В. Вишемирський, В. Засенко, І. Іванова, Л. Каган, А. Капська, 

І. Малишевська, Ж. Петрочко, О. Польовик, С. Цимбал-Слатвінська, 

А. Шведов, К. Щербакова.  

Варто відзначити вклад наукової спільноти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини у вирішення проголошеної 

проблеми, зокрема М. Лемещук, І. Малишевської, А. Слатвінської, 

С. Цимбал-Слатвінської, Л. Черніченко та ін. 

Дослідженням проблеми залучення дітей з особливими потребами до 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їхньої реабілітації та 

соціалізації до суспільних норм присвячують свої праці В. Бондар, 



А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, О. Столяренко, А. Шевчук, 

О. Савченко та ін. 

Безумовно, перед фахівцями в галузі спеціальної психології та 

педагогіки постають нові завдання, оскільки поява інклюзивної форми 

навчання дітей з особливими освітніми потребами викликає появу нових 

проблем, які потребують глибокого аналізу та розв’язання.  

Однією із таких проблем є соціальна взаємодія в шкільних колективах, 

що складаються з учнів з нормативним та специфічним розвитком. Це 

пов’язано з тим, що інклюзивна форма освіти є підставою для появи значної 

дисгармонії в сфері спілкування та міжособистісних відносин між дітьми з 

особливими освітніми потребами та їхніми однолітками з нормотиповим 

розвитком. Як наслідок, нажаль, доволі усталеним явищем в закладах освіти є 

прояви жорстокості у дитячому середовищі, які проявляється у різноманітних 

формах – від, здавалось би, невинних прізвиськ та жартів до важких 

насильницьких дій. 

На феномен жорстокого поводження, зокрема, булінгу, ще на початку 

XX ст. звернули увагу зарубіжні вчені (Р. Каталано, Д. Лейн, Е. Міллер, 

Е. Мунте, Д. Олвеус, В. Ортон, А. Пікасо, Е. Роланд, Д. Таттум, П. Хайнеман, 

Л. Хоукінс та ін.). Нині в Україні феномен шкільного булінгу, шляхи 

запобігання та подолання цієї проблеми висвітлюють такі вітчизняні науковці, 

як М. Алєксєєнко, Н. Гордієнко, Є. Грибанов, О. Дроздов, Є. Дубровська, 

Р. Іванченко, Л. Нечипорук, О. Ожийова, В. Пономарьов, В. Ролінській, 

Ю. Савельєв, В. Соловйов, О. Шуміло та ін.  

Однак, незважаючи на наявність робіт, присвячених проблемі шкільного 

цькування, станом на сьогодні комплексні дослідження щодо запобігання 

жорстокому поводженню або окремим його складникам в інклюзивному 

середовищі освітнього закладу відсутні.  

За таких обставин можна констатувати актуальність обраної теми 

дослідження «Діяльність закладу освіти із запобігання і протидії проявам 

жорстокого поводження з дітьми з особливими освітніми потребами». 



Мета дослідження  полягає у розробці методичних рекомендацій щодо 

діяльність закладу освіти із запобігання і протидії проявам жорстокого 

поводження з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Завдання дослідження: 

1. Надати категоріально-правову характеристику жорстокому 

поводженню: соціальні детермінанти, форми, види та чинники  

2. З’ясувати особливості проявів жорстокого поводження в різних 

вікових та суспільних стратах дітей. 

3. Виявити соціально-психологічну небезпеку проявів жорстокого 

поводження в інклюзивному освітньому середовищі. 

4. Розробити методичні рекомендації щодо діяльності закладу освіти із 

запобігання і протидії проявам жорстокого поводженню з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

Об’єкт дослідження – навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Предмет дослідження – шляхи запобігання і протидії проявам 

жорстокого поводження з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці методичних 

рекомендацій щодо діяльності закладу освіти із запобігання і протидії проявам 

жорстокого поводження з дітьми з особливими освітніми потребами . 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологічної, 

педагогічної та методичної літератури; порівняння, узагальнення; емпіричні – 

анкетування, інтерв’ювання, бесіди; спостереження за виховним процесом, 

педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальною 

робою було охоплено заклади дошкільної освіти ясла-садок комбінованого 

типу № 17 та № 32 м. Кропивницький.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 

 



ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

Відповідно до першого завдання, надано категоріально-правову 

характеристику жорстокому поводженню: соціальні детермінанти, 

форми, види та чинники. 

З’ясовано, що основна проблема булінгу приховується насамперед в 

етичних та психологічних нормах поведінки зростаючого покоління. До 

основних причин булінгу можна віднести психічні травми, які мали місце у 

дитинстві або в підлітковому віці агресора та проявляються в самоствердженні 

через насильство, заздрість до жертви, отримання задоволення від насильства, 

відсутність зайнятості. 

Жорстоке поводження в освітньому середовищі проявляється в таких 

формах як приниження, погрози, бійки. Більшість жертв не усвідомлюють 

причин його вчинення та ігнорують кривдників. Серед найважливіших 

чинників, які призводять до насильства в закладах освіти, можна окреслити 

особистісні, сімейні, чинники середовища, ситуаційні та соціальні. 

У деяких ситуаціях агресивні дії здобувачів освіти чи педагогічних 

працівників засуджують, але керівництво закладу освіти не докладає 

належних зусиль, щоб їх припинити і не допустити надалі. 

Суб’єктами та об’єктами насильства в закладі освіти можуть бути 

педагоги, інші працівники, здобувачі освіти та їхні батьки. Представник будь-

якої з названих груп може бути ініціатором насильницьких дій, постраждалою 

стороною або свідком. 

Відповідно до другого завдання, з’ясовано особливості проявів 

жорстокого поводження в різних вікових та суспільних стратах дітей. 

Дослідивши генезу проявів жорстоко поводження, можемо 

констатувати, що цькування в закладах дошкільної освіти носить в основному 

епізодичний характер, відсутня стадія передчуття, обмірковування, діти не 



мають на меті помсту, не замислюються над пошуком найбільш витончених 

методів, за які згодом може настати відповідальність. Агресивна поведінка в 

дошкільному віці є досить звичним явищем, що виникає найчастіше інерційно, 

та мотиви якої дитина може не усвідомлювати.  

Будь-яке цькування в цьому віці може призвести до затримки розвитку 

особистості та індивідуальності дитини, вона не повинна піддаватися 

систематичній критиці, погрозам, зауваженням з боку персоналу дитячого 

закладу, висловлених в принизливій формі. Робота вихователів та психолога 

закладу дошкільної освіти повинна бути спрямована на створення 

комфортного перебування дошкільників у закладі, розвиток їхніх творчих 

здібностей, охорону здоров’я, повноцінне харчування, фізичний та емоційний 

розвиток.  

Жертвами шкільного насильства найчастіше стають діти, яким 

притаманні: фізичні вади (послаблений зір, дефекти слуху або рухові 

порушення (ДЦП)); особливості поведінки (психологічна замкнутість, 

імпульсивна поведінка); особливості зовнішності (руде волосся, веснянки, 

відстовбурчені вуха, криві ноги, особлива форма голови, вага тіла (повнота або 

худорба) та інше); послаблені соціальні навички (нездатність захистити себе 

від вербального та фізичного насильства); знижений інтелект та труднощі в 

навчанні (невиразні здібності та низька здатність до навчання); наявність 

особливих освітніх потреб. 

У вищих освітніх закладах булінг, з одного боку, відрізняється за 

характером від цькування в школі – він більш прихований, в основному 

психологічний, спрямований на підкреслення інтелектуальних, а не фізичних 

характеристик людини, не має таких масштабів, як в школі та викладачі рідше, 

ніж вчителі стають ініціаторами цькування. Однак, експериментально 

доведено, що булінг у вищих освітніх закладах може бути більш жорстоким, 

ніж в школі («зрілий», «витончений» та «жорсткий»). Він небезпечніший, тому 

що може привести до рішучих спроб вчинення самогубства, а також до більш 

активних протиправних дій щодо агресорів. 



Відповідно до третього завдання, виявлено соціально-психологічну 

небезпеку проявів жорстокого поводження в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

Доведено, що жорстокість – одна з поширених характеристик поведінки 

стосовно дітей із особливими освітніми потребами, що проявляється у вигляді 

імпульсивності реакцій, прагненні скорити собі, вербальних погроз, 

жорстоких фізичних діях тощо. 

Поява насильства в інклюзивному середовищі засвідчує наявність 

проблеми в закладі освіти. Там, де випадки насильства відбуваються часто, 

соціально-психологічна атмосфера є несприятливою, що веде до поширення й 

закріплення насильства. Стикаючись з насильством серед здобувачів освіти, у 

тому числі стосовно дітей з особливими освітніми потребами, деякі педагоги 

та керівники закладів займають позицію невтручання, вважають конфлікти в 

учнівських колективах нормальним і неминучим явищем, необхідним для 

виховання характеру, життєстійкості, уміння відстоювати свої погляди, 

постояти за себе і бути готовим до труднощів у дорослому житті. Потурання 

«незначному» насильству, зазвичай, призводить до його переродження у 

булінг не тільки слабких, непопулярних чи з особливими освітніми потребами 

учнів, а й учителів.  

Найскладніша і важка ситуація виникає тоді, коли керівництво та 

педагогічний колектив закладу освіти відмовляються визнавати випадки 

насильства, покладають провину за те, що трапилося, на потерпілого, у 

нашому випадку – на дитину з особливими освітніми потребами, переконують 

батьків не звертатися до правоохоронних органів. Такі дії посилюють у 

кривдників почуття безкарності, а в постраждалих викликають розпач і ще 

більше загострюють відчуття безнадії, вже й так присутнє через наявність 

особливих освітніх потреб; сприяють ескалації насильства та часом 

призводять до трагічного результату, зокрема, може виникати схильність до 

суїцидальних спроб.  



Численні негативні наслідки насильства в закладі освіти для всіх 

залучених сторін вимагають ретельно спланованих і рішучих дій для його 

подолання.  

Відповідно до четвертого завдання, розроблено методичні 

рекомендації щодо діяльності закладу освіти із запобігання і протидії 

проявам жорстокого поводженню з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Сучасний освітній заклад має надати знання і допомогти розвинути 

вміння та навички, необхідні для здорового та продуктивного життя як дітям 

із нормотиповим розвитком, так і дітям з особливими освітніми потребами. 

Тому, разом із навчанням і виховання, формування здоров’язбережувальної 

компетентності – одне із головних завдань закладу освіти. Щоб сприяти 

здоровій та безпечній поведінці здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами, заклад має створити умови, сприятливі для їхнього навчання, 

успішної соціалізації і гармонійного розвитку, а також гарантувати й 

підтримувати безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. 

В основу пропонованих нами методичних рекомендацій покладено 

Модель здорової школи, розроблену у рамках освітнього компонента проєкту 

ВООЗ-МОЗ «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я 

в Україні», і яка враховує рекомендації ВВОЗ, ЮНІСЕФ для формування 

здорового та безпечного середовищі у закладах освіти, у тому числі з 

інклюзивним навчанням. 

На наше переконання, ефективна протидія проявам жорстокого 

поводження в інклюзивному закладі освіти має починатися з розробки та 

прийняття внутрішнього нормативного документа, який базується на нормах і 

вимогах національного законодавства і регулює політику закладу щодо 

насильства; визначає спільне розуміння керівництвом, працівниками, 

здобувачами освіти та їхніми батьками явища насильства, його видів і форм, 

та відображати їхню готовність протистояти будь-яким проявам насильства.  



Основні положення мають бути відображені у статуті закладу освіти, 

правилах внутрішнього розпорядку, правилах поведінки всіх учасників 

освітнього процесу, посадових інструкціях учителів, класних керівників, 

практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів, допоміжного та 

технічного персоналу.  

Усі ці документи повинні не тільки закріплювати неприпустимість 

насильства та дискримінації, у тому числі і до дітей з особливими освітніми 

потребами, але й доступно і зрозуміло для здобувачів освіти різного віку 

пояснювати, що є насильством і дискримінацією, якими є їхні прояви та 

можливі наслідки. 

Для запобігання і протидії проявам жорстокого поводження, в тому 

числі щодо дітей з особливими освітніми потребами, заклад освіти має 

координувати свою діяльність зі службами у справах дітей, ювенальною 

превенцією, підрозділами органів Національної поліції України, органами 

опіки і піклування, органами та закладами охорони здоров’я, а також 

громадськими організаціями, які працюють в сфері захисту прав дітей, 

протидії насильству, підтримують постраждалих, надають психологічну 

допомогу тощо. 

Практична реалізація заходів має передбачати проведення семінарів, 

практикумів, лекторії, педагогічні студії тощо з досліджуваної проблеми для 

всіх співробітників закладу («Особливі діти і агресивна поведінка», «Що таке 

насильство?», «Конфлікти в учнівському середовищі: причини, наслідки, 

шляхи запобігання», «Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей»  

та ін.). 

Також педагогічний колектив повинен надавати батькам інформаційну 

підтримку, навчати і консультувати їх з питань виховання дітей без 

застосування насильства і розвитку у них особистісних і соціальних 

(життєвих) навичок з метою профілактики насильницької або віктимної 

поведінки. До того ж можна використовувати такі форми роботи з батьками, 

як: конференція, сімейний клуб, тренінги з проблем виховання дітей, спільні 



творчі та спортивні заходи (свята, фестивалі, походи, спортивні змагання), 

батьківські збори, консультації та ін. («Суспільство проти насильства», «Як 

навчити дитину захищатися», «Виховуємо прикладом», «Булінг як соціально-

педагогічна проблема» та ін.). 

Робота з дитячим колективом передбачає цикл занять із протидії 

жорстокому поводженню, завданнями яких є: надати знання про булінг як 

прояв насильства; протистояння булінгу; сформувати неприпустимість 

проявів насильства та булінгу в освітньому інклюзивному середовищі; 

популяризація ненасильницької моделі поведінки. Заняття акцентовані на 

толерантному ставленні до дітей з особливими освітніми потребами, 

сприйманні їх як рівних, неприпустимості до дискримінації. Заняття 

проводяться під час виховних годин двічі на тиждень.  

Діяльність закладу освіти із запобігання і протидії проявам жорстокого 

поводження з дітьми з особливими освітніми потребами буде ефективною, 

якщо вона буде планомірною, систематичною і спільною для всіх учасників 

освітнього процесу. 

Започатковане дослідження, на наше переконання, має виражену 

практичну спрямованість. Зокрема, запропоновані методичні рекомендації 

можуть мати широке застосування у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

 


