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Булінг – це цькування однієї дитини іншою, агресивне 
переслідування, яке часто поширене в школах.

Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to 
bully» - задиратися, знущатися) – тривалий процес 
свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки з 
метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж 
створити негативне середовище для людини.

Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок 
когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або 
заслужити собі загальний авторитет.



Чому починається булінг?
Випадки насильства серед учнів завжди були частиною школи, однак зараз вони 
стають дедалі помітнішими
.
Початок цьому дає такий собі рекет щодо учнів початкової школи, коли, наприклад, 
старші діти відбирають у них мобільні телефони. Серед же дітей 11-15 років 
поширені плітки, принизливі жарти та бойкот.

Цькування завжди починає одна людина для того, аби затвердити свій авторитет, 
розважитися або отримати якусь вигоду.

Решта дітей, спостерігаючи за діями булера, або їх ігнорують, або обурюються та 
намагаються втрутитися. Але бачучи, що жертва не чинить опір, діти відчувають 
безпорадність, і їхній настрій може змінитися – від співчуття жертві до 
роздратування і байдужості.



Основні ознаки булінга
Основні ознаки булінга і так званого мобінга (менш радикальних 
образ) це:

➢ Нерівність сил агресора і жертви;
➢ Повторюваність насильства;
➢ Гостра емоційна реакція жертви.

Найчастіше цькування відбувається в школах, де діти апатичні і 
розчаровані, а їхня потреба у визнанні та розумінні не 
задоволена. Там же, де образа честі людини вважається 
порушенням більшим, ніж прогул або вандалізм, булінг виникає 
дуже рідко і скоріше є винятком з правил.



Ознаки того, що дитину цькують у школі:

▪ Відмова іти до школи з різних причин — «не хочу, не цікаво, не бачу 

сенсу…»

▪ Відсутність контакту з однолітками: немає друзів, зідзвонювань, не 

ведеться переписка у соцмережах, похід до школи і повернення 

звідти наодинці, немає у кого запитати домашнє завдання.

▪ Психосоматичні ознаки: часті хвороби, наприклад, ломота в тілі, болі 

в животі, вірусні інфекції.

▪ Обмальовані руки або специфічні малюнки на полях у зошиті.

▪ Бажання іти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть усі інші 

діти.



Причини булінгу

1.  Як правило, це ЗАНИЖЕНА САМООЦІНКА. Навіть якщо дитина виявляє це через 
нарцисизм, надмірну відкритість, зверхність.
2.  АТМОСФЕРА ВДОМА. Дуже часто жертвами булінгу стають діти, з якими вдома 
поводяться як з жертвою. Школа і садок — каталізатор домашніх проблем. Тож, якщо 
дитина звикла маніпулювати своїм становищем жертви, щоб отримати більше уваги до 
себе, поблажливість батьків, якщо звикла, що до неї краще ставлятсья, коли вона бідна й 
нещасна, то вона відтворюватиме навколо себе таку ж атмосферу і в школі.
Часто такими дітей роблять бабусі, підживлюючи ідею безпорадності дитини. Як результат 
— дитина не може себе відстояти за наявності сильного лідера.
3.  ЗАРЯДЖЕНА ЧАСТИНА В КЛАСІ. Це дитина агресор, якій чхати на почуття інших, яка 
шукає слабшого, використовує його як грушу для биття, вирівнюючи свій психологічний 
стан.
Відрізнити таку дитину-жертву агресора від «вигнанця» можна за однією ознакою. 
«Вигнанець» буде таким у всіх колективах. А от дитина-жерва агресора може бути в інших 
колективах навіть лідером (де його психологічна структура вважатиметься сильною).



Жертви та булери

Жертвою цькування може стати абсолютно будь-яка дитина, не дивлячись на 
те, якою б сильною або здібною вона не була б. Однак найчастіше жертвами 
стають ті, хто найбільше виділяється (дивно одягнений, дивно поводиться, 
неохайний). Також потенційними жертвами можуть стати ті, хто швидко 
втрачає самоконтроль, легко піддається емоціям.
Булерами ж найчастіше стають ті, хто ростуть без заборон та авторитету 
батьків, але в той же час їм не вистачає уваги і поваги дорослих. У більшості 
таких дітей – яскраво виражені нарцисові риси характеру. Їм весь час 
доводиться самостверджуватися за рахунок інших людей, доводити власну 
перевагу.
За останні кілька місяців близько 67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років 
стикалися з проблемою цькування. І 48% з них нікому про це не розповідали.



Наслідки шкільного насилля

Жертви булінгу переживають важкі емоції - почуття приниження та 
сором, страх, розпач і злість. Булінг вкрай негативно впливає на 
соціалізацію жертви, спричиняючи:
• неадекватне сприйняття себе – занижену самооцінку, комплекс 

неповноцінності, беззахисність;
• негативне сприйняття однолітків – відсторонення від спілкування, 

самотність, часті прогули в школі;
• неадекватне сприйняття реальності – підвищену тривожність, 

різноманітні фобії, неврози;
• девіантну поведінку – схильність до правопорушень, суїцидальні 

наміри, формування алкогольної, тютюнової чи наркотичної 
залежності.



Як реагувати на цькування

Молодші школярі повинні неодмінно звертатися за 
допомогою до дорослих - вчителів і батьків. Допомога 
дорослих абсолютно необхідна і в будь-якому іншому віці, 
особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної 
шкоди фізичному та психічному здоров'ю.

Старші діти, підлітки можуть спробувати самостійно 
впоратись із деякими ситуаціями. Психологами було 
розроблено для них декілька порад.



Як впоратися з ситуацією самостійно

o Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть 
вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не говорить про боягузтво, адже 
навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям

o Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. 
Цим ви можете спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його/їх від наміру 
дошкулити вам.

o Стримуйте гнів і злість. Адже це - саме те, чого домагається кривдник. Говоріть 
спокійно і впевнено, покажіть силу духу.

o Не вступайте в бійку. Кривдник тільки і чекає приводу, щоб застосувати силу. Чим 
агресивніше ви реагуєте, тим більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і 
здоров'я ситуації.

o Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це 
допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насилля.



Не замовчувати проблему та звертатися по допомогу

ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ ЧИ СВІДКОМ ЖОРСТОКОСТІ–
ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

До поліції за номером 102

Служба у справах дітей облдержадміністрації 52-24-08

Ювенальна превенція ГУНП в Чернівецькій обл. 59-15-73

Національна дитяча «гаряча лінія» 0800-500-325 та 116111 з мобільного.

Центр вторинної правової допомоги 0800213103

Ювенальна превенція Головного Управління 
Національної Поліції в Чернівецькій обл.


