
ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРОЕКТ «ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» 

 

Громадським проектом відкритих онлайн-курсів Prometheus.org.ua було 

розроблено спеціальний інтерактивний проект «Протидія та попередження 

булінґу (цькуванню) в закладах освіти». 

Курс передбачає навчання за 5-ма модулями: 

1. Булінґ як явище, його форми та учасники.  

На даному етапі особи, що беруть участь у курсі, дізнаються про природу 

булінґу, його зовнішні вияви, причини та наслідки; 

2. Організація протидії та попередження булінґу в закладах освіти.  

Цей модуль орієнтований більше на адміністрацію закладів освіти, адже 

саме вони відповідальні за розробку системи антибулінґових заходів. 

Однак, організатори підкреслюють його важливість для педагогічних 

працівників як для суб‘єктів реалізації цих заходів; 

3. Діагностика булінґу в закладах освіти.  

Учасники курсу набудуть теоретичних і практичних навичок із виявлення 

цькування у колективі за психічним станом здобувачів освіти, за 

допомогою спеціальних ігор, індивідуальних та колективних розмов. 

Приділяється увага і кібербулінґу, адже часто школярі піддаються 

образам у соціальних мережах; 

4. Протидія булінґу.  

Учасників навчатимуть як вирішувати конфлікти, пов‘язані з цькуванням 

з учнями різних вікових категорій; 

5. Профілактика та попередження булінґу в закладах освіти.  

Цей модуль буде присвячено проведенню аналізу ситуації із цькуванням 

у конкретному закладі освіти та розробки превентивних заходів. 

У Prometheus.org.ua наголошують, що учасники курсу отримають не 

тільки теоретичні знання, а й виконуватимуть спеціальні завдання для розвитку 

практичних навичок. У будь-який момент вони можуть звернутися із 

запитанням щодо незрозумілих їм моментів за допомогою форми зворотного 

зв‘язку на сайті курсу. Автори проекту закликають долучатися до проекту всіх 

осіб, що беруть участь у освітньому процесі, – викладачів, здобувачів освіти, 

директорів й адміністраторів закладів освіти та навіть батьків учнів. Свідомість 

та поінформованість цих людей, впевнені у Prometheus.org.ua, є ключовим 

чинником у побудові ефективної системи протидії цькуванню у закладах 

освіти. 

Приклад проекту ще раз підкреслює важливу роль активності інститутів 

громадянського суспільства для забезпечення прав людини. Навчання на курсі є 



безкоштовним. Усі лекції, завдання та відеоматеріали знаходяться у постійному 

доступі. Після їх вивчення та здачі онлайн тестів, учасник отримає сертифікат 

про проходження курсу.  

Реєстрація у проекті від Prometheus.org.ua «Протидія та попередження 

булінґу (цькуванню) в закладах освіти»: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about

