
Протидія негативних явищ у дитячому 

середовищі. 

Головні цінність суспільства - життя і здоров’я людини. Але, нажаль, в сучасному 

суспільстві на нашу свідомість впливають негативні явища – шкідливі звички, 

насильство, булінг. 

Насильство - це будь-які умисні дії однієї людини по відношенню до іншої, 

якщо ці дії порушують права й свободи людини, наносять їй фізичну, 

моральну чи психічну шкоду. 

Види насильства: 

 Фізичне (штовхaння, побиття, жбyрляння різними предметами, спроба 

вбивства). 

 Психологічне (стеження, погрози, залякування, шантаж, приниження, 

ігнорування). 

 Сексуальне (сексуальні домагання, образи, зґвалтування).  

 Економічне (фінансовий контроль, обмеження, заборона працювати і вчитися, 

свідоме руйнування та пошкодження майна). 

 Сімейне (умисний фізичний, сексуальний, психологічний чи економічний 

вплив, примус з боку одного члена сім'ї у відношенні до іншого з метою 

контролю, залякування). 

ПАМ’ЯТАЙ! 

 Ти маєш право відмовитися робити те, до чого тебе примушують силою або 

образливими, злими словами. 

 Ми подібні, але всі різні. 

 Твоя власність належить тільки тобі. 

 Ти маєш право на допомогу. 

Кожна людинa має право жити вільнo, у безпеці, відчуваючи тепло і любов! 

Немає виправдання бездушності, цинізму, агресивності, жoрстокості. І щоб не 

потонути в хвилях негативних емоцій гніву, незaдоволеності життям, які 

накладаються на не зовсім здоровий соціальний фон, я прошу вас берегти в собі 

людське, поважати в собі людину, і зробити все можливе, щоб залишити свій слід, 

як взірeць людяності, доброти і любові. 

Сьогодні серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, 

здійснюваного самими дітьми один до одного. 

Останніми роками визнано поширення такого явища, як шкільний булінг. Ви 

запитаєте що це таке : булінг у перекладі з англійської - хуліганити, грубіянити, 

визначається, як утиск, цькування, дискримінація. Форма психічного насильства у 

вигляді травлі, бойкоту, насмішок, дезінформації, псування особистих речей, 



фізичної розправи тощо . Це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення 

(фізичного і психічного) з боку дитини або групи дітей до іншої дитини або дітей. 

Це агресивна та вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по 

відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і 

психологічним тиском. 

Соціальна структура булінгу  

 переслідувач (кривдник, агресор); якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично 

сильніші за інших;виділяються зовнішністю, манерою поведінки, одягом;вони часто 

зухвалі та агресивні в ставленні до дітей та дорослих;не дуже гарно вчаться;мають 

досить велике коло друзів або однодумців та ін. 

 постраждала дитина (жертва); діти, які не можуть захистити себе, фізично слабші за 

своїх однолітків; невпевнені в собі діти, замкнуті, мовчазні; діти, які мають руде 

волосся, повні чи худі;діти, які уникають певних місць у школі (наприклад, на 

перерві сидять у класі);діти, які часто не мають ні одного близького друга, краще 

спілкуються з дорослими ніж з однолітками. 

 спостерігач. діти з кола кривдника;днокласники; випадкові учні або ін.. 

Зараз ми можемо пригадати, що можливо кожен з нас мав якусь свою роль у 

булінгу. Наприклад був спостерігачем, але при цьому не задумувався, що є 

безпосереднім його учасником. 

Отже, як бачимо явище булінгу є поширеним, але в наших силах його зупинити і не 

лишатися осторонь. Адже слід пам'ятати, що сьогодні ти - спостерігач, а завтра - 

жертва. 

ПАМʼЯТАЙТЕ! 

• Ви маєте право відмовитися робити те, до чого вас примушують силою або 

образливими, злими словами. 

• Ваша власність належить тільки вам. 

• Ви маєте право на допомогу. 

• Кожна дитина має право жити вільно, у безпеці, відчуваючи тепло і любов! 

 

Підлітковий вік — вік становлення. Підліток ще погано знає навколишній світ, 

самого себе. Він поспішає жити, увійти у світ дорослих людей, все хоче 

попробувати, про все скласти власну думку. Якщо ж до цього додати чимало нових 

проблем, перші розчарування, драми, то можна зрозуміти, чому саме підліток такий 

схильний до шкідливих звичок. Причин, що, на думку самих підлітків, відіграли 

найважливішу роль у прийнятті ними згубного рішення. 

1) Бажання походити на своїх друзів, знайомих, відповідати своїй групі однолітків. 

2) Бажання відчути нові приємні відчуття, про які так багато розповідають освічені 

знайомі. 



3) Цікавість, прагнення випробувати себе у новій, майже екстремальній ситуації. 

4) Вплив авторитетної для підлітка людини. 

5) Прагнення демонстративного протесту. 

Таким чином, найбільш дієвою причиною залучення підлітків до шкідливих звичок 

є бажання бути схожими на своїх друзів, знайомих, відповідати вподобанням свого 

оточення. Але перед очима підлітків завжди присутній приклад батьків, які або 

зловживають шкідливими звичками, або дотримуються здорового способу життя. 

Як саме потрібно обговорювати з підлітком проблему шкідливих звичок? 

Перш за все визначте, що ви хочете донести до свідомості дитини, яку думку 

сформувати? Пам’ятайте, метою вашої розмови про негативний вплив вживання 

алкоголю, тютюну — не відгородити дитину від зіткнення із цими речовинами, але 

навчити приймати розумні рішення, займати правильну і відповідальну позицію при 

зустрічі з цими речовинами. 

У реальному житті існують деякі труднощі дотримання прийнятого рішення, тому 

обов’язково має бути обговореною тема існування і важливості соціального впливу. 

Ваша дитина повинна знати про вплив оточення на неї (а також про вплив, який 

вона може здійснити на своє оточення). Підліток повинен навчитися казати «ні» 

тому, хто пропонує йому щось погане. Тому ви маєте виявляти інтерес до того, чим 

займаються друзі вашої дитини. 

Основні принципи підтримки дитини, які вбережуть її здоров’я і щастя вашої 

родини: 

— терпимість; 

— увага; 

— тактовність і делікатність; 

— обов’язкове дотримування слова як важливого інструменту в родинних 

стосунках; 

— уміння поставити себе на місце дитини; 

— гнучка система контролю, яка не пригнічує підлітка, а підтримує його. 

Діти практично завжди готові поговорити з батьками, в тому числі й про алкоголь, 

тютюн і наркотики. 



Пам'ятайте, що приблизно у 12-13 років дитина емоційно віддаляється від батьків, а 

в 16 років діти та батьки розмовляють різними мовами. Дуже складно знайти спільні 

інтереси та теми для розмови. Щоб зробити з дітей друзів та союзників, у сім'ї 

намагайтеся як можна частіше спілкуватися зі своєю дитиною, розмовляйте, грайте, 

в ігри, разом плануйте проведення відпустки та літній відпочинок . Чим більше 

тепла, доброти, позитивних емоцій та життєвий цінностей Ви вкладете в дитину, 

тим кращими будуть Ваші стосунки впродовж всього життя. 

 

Джерело : мережа інтернет 

 

 

 

 


