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Булінг - 

    здійснення тривалого фізичного або 
психологічного насилля, яке не має 
характеру самозахисту, з боку одного 
індивіда або цілої групи щодо іншого 
індивіда.  

 



Нерівність  

Базовою причиною цькування серед дітей є загальна нерівність  людей: 
- Майнова  чи статусна  
- Фізична 
- Інтелектуальна 
- За рівнем здоров’я 
- За місцем проживання 
- За рівнем освіти 
- За кольором шкіри 
- Нерівність можливостей. 

 
Діти усвідомлюють наслідки людської нерівності як ознаку 

особистої неповноцінності! На відміну від дорослих, 
особливостями дитячої психіки є гіперчутливість до будь-
якої несправедливості. І реакція дітей на несправедливість 

також може досягати крайніх форм.  



Проблеми сімейного виховання  
 
1.Відсутність комунікацій з батьками. 
 За даними дослідників, батьки  
проводять з дітьми 12 хвилин щодня. З них 8 
хвилин – нотації та директиви.  
 
2. Гіперопіка над дитиною. За таких обставин 
дитина виходить із сімейного оточення у 
зовнішній світ позбавленою можливості 
самостійно вирішувати проблеми. Таким 
чином, ці діти вже готові прийняти модель, яка 
буде нав’язана активними дітьми, не залежно 
від свого місця у цій моделі (спостерігачі, 
жертва).  
 



Проблеми сімейного виховання  
 

3.Авторитарний стиль виховання дитини. Надмірний 
авторитаризм у батьківському вихованні призводить до 
того, що діти сприймають світ як постійне джерело загрози. 
За авторитарного стилю можуть  
сформуватись як свідки  
(дотримання норм ієрархії в групі), 
 так і жертви.  
4. Насилля у сім’ї.  
Якщо в сім’ї традиційним є насилля щодо інших членів, то 
швидше за все, діти будуть застосувати насилля в інших 
колективах. 
Насилля в родині призводить до проекції (перенесення) 
насилля на інші соціальні площини, у яких перебуває булер.  



Біологічно-вікові особливості дитини  
- відбувається активний пошук власного «я». 
- розуміння власної ролі в соціальному світі. 
- зростання критичності до себе, до своєї 
-  зовнішності (одяг, риси).  
      Тому здійснення насилля за зовнішніми  
ознаками дитини в цьому віці досить гостро  
сприймається дітьми.  
 -   надмірна імпульсивність підлітків – піддатливість 
емоційним рішенням. Як правило, це призводить до 
частих провокувань жертви, до схильності булера 
здійснювати насилля, до схильності підлітків до 
фізичних методів протистояння і до формування 
підтримки булером своєї діяльності з боку спостерігачів. 



 

  когось затискають в кутку приміщення ; 
коли дорослий підходить до групки дітей вони, 

замовкають, розбігаються, різко змінюють діяльність 
 ( можуть обійняти «жертву», начебто все в порядку); 
один з учнів не обирається іншими ( в ізоляції); 
весь клас сміється над одним і тим же учнем; 
прізвиська дуже образливі; 
по обличчю одного з учнів: блідий, червоний, в сльозах, 

наляканий, ознаки насильства на тілі; 
молодші школярі бояться зайти в туалет; 
школярі після уроків не розходяться, когось чекають біля 

школи . 

ОЗНАКИ ЗА ЯКИМИ МОЖНА РОЗПІЗНАТИ БУЛІНГ 



Фізичний булінг 

 Це  залякування за допомогою 
агресивного фізичного залякування 

полягає у багаторазово повторюваних 
ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, 

поштовхах і дотиках небажаним і 
неналежним чином. 

Поведінковий булінг 

Це бойкот, плітки , ігнорування, ізоляція в 
колективі, інтриги, шантаж, вимагання, 

створення неприємностей.  

Вербальна агресія  

Виражається в постійних глузуваннях, 
підколах, образах, окрики і навіть 

прокльони. 

Кібербулінг  

Саме останнє, але дуже популярне серед 
підлітків. Виявляється в цькуванні за 

допомогою соціальних мереж або 
надіслання образ на електронну адресу. 

Сюди входить зйомка і викладання 
непривабливого відео в загальний доступ. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ БУЛІНГУ В ШКОЛІ  



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ  

УЧАСНИКІВ БУЛІНГУ В ШКОЛІ 
  

АГРЕСОР 

ЖЕРТВА 

СПОСТЕРІГАЧ 



ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛЕРА 
– впевненість, що «домінуючи» і підпорядковуючи  
собі інших, набагато легше досягати своїх цілей; 
– не вміють співчувати своїм жертвам; 
– фізично сильні хлопчики; 
– легко збудливі та дуже імпульсивні діти, з  
агресивною поведінкою. 
Ініціаторами цькування також можуть бути такі діти, які: 
– мріють бути лідерами у навчальній групі;; 
– бажають перебувати у центрі уваги; 
– мають високий рівень домагань; 
– впевнені у своїй перевазі над жертвою; 
– не визнають компромісів; 
– агресивні, які самостверджується у цькуванні жертви; 
– інтуїтивно відчувають, що однокласники не зможуть чинити опір; 
– мають слабкий рівень самоконтролю. 
 

 

 



НАЙЧАСТІШЕ ЖЕРТВАМИ БУЛІНҐУ СТАЮТЬ ДІТИ: 

- тривожні, нещасні, з низькою самооцінкою, невпевнені в собі; 
– не мають жодного близького друга серед дітей, і вважають за краще спілкування 
з дорослими людьми; 
– лякливі, чутливі, замкнуті й сором’язливі; 
– схильні до депресії і меланхолії; 
– фізично слабші хлопчики, ніж ровесники. 
Також жертвами булінгу можуть стати діти, які: 
– вірять, що заслуговують ролі жертви, і пасивно очікують насильства від 
переслідувачів; 
– страждають від самотності; 
– мають негативний досвід життя; 
– походять із соціально-неблагополучних сімей; 
– зазнають фізичного насильства вдома; 
– страждають від комплексу неповноцінності; 
– не вірять, що педагоги їх захистять; 
– віддають перевагу замовчуванню про насильство і цькування; 
– не вважають себе значущою частиною свого колективу; 
– змирилися з цим насильством, як зі своєю долею; 
– вірять, що заслуговують ролі жертви, і пасивно очікують знущань. 



СВІДКИ – ПРИХИЛЬНИКИ БУЛЕРА 
«Спільники» булерів найчастіше такі діти, які: 
– бояться бути на місці жертви; 
– не бажають виділятися з-поміж однокласників; 
– цінують свої відносини з лідером; 
– піддаються впливу «сильних світу цього» у класі або 
навчальній групі; 
– не вміють співпереживати і співчувати іншим; 
– не мають власної ініціативи; 
– сприймають цькування як розвагу; 
– мають жорстоких батьків; 
– озлоблені однолітки, які мріють взяти реванш за свої 
приниження; 
– виховуються у неблагополучних сім’ях й відчули насильство 
від старших членів родини. 



ЯК ДІЯТИ ДИТИНІ - ЖЕРТВІ 
БУЛІНГУ 

(поради) 
 НЕ ЗАМОВЧУВАТИ СИТУАЦІЮ (розповісти батькам, вчителям, 

адміністрації навчального закладу або комусь з дорослих) 
 ОСОБИСТО ПРОТИСТОЯТИ БУЛЕРУ (по можливості не 

піддаватися на провокації, не зважати на образи, так як 
відсутність відповідної  реакції жертви призведе до того, що вона 
стане нецікавою булеру) 

 ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ДИТЯЧУ «ГАРЯЧУ 
ЛІНІЮ» 0 800 500 225 772 (БЕЗКОШТОВНО) 

 ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДО ПОЛІЦІЇ 102 (розповісти про ситуацію) 
 ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДО КОНТАКТ-ЦЕНТРУ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 0 800 213 103 (БЕЗКОШТОВНО) 
 



ЯК ДІЯТИ БАТЬКАМ ДИТИНИ - 
ЖЕРТВИ БУЛІНГУ 

(поради) 
 НАВЧИТИ ДИТИНУ НЕАГРЕСИВНО ПРОТИСТОЯТИ БУЛІНГУ 

(уникати кривдника, не реагувати на нього, переключитися на 
спілкування з друзями, не залишаючись на самоті, поводитися 
впевнено) 

 ПОВІДОМИТИ ПРО ФАКТ БУЛІНГУ ВЧИТЕЛЯ ДИТИНИ, 
АДМІНІСТРАЦІЮ ШКОЛИ 

 ПОСПІЛКУВАТИСЯ З БАТЬКАМИ БУЛЕРА З МЕТОЮ ВПЛИВУ 
НА ЙОГО НЕГАТИВНУ ПОВЕДІНКУ 

 ЗАЛУЧИТИ ДИТИНУ ДО ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З МЕТОЮ 
РОЗШИРЕННЯ КОЛА ЇЇ СПІЛКУВАННЯ 

 ЯКЩО «МИРНІ» МЕТОДИ НЕ ДОПОМАГАЮТЬ, 
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ 
(поліції, прокуратури, служби у справах дітей тощо) 



ЯК ДІЯТИ БАТЬКАМ ДИТИНИ - 
БУЛЕРА 

(поради) 
 ПОСТАВИТИСЯ ДО БУЛІНГУ СЕРЙОЗНО (не сприймати його як 

тимчасове явище в поведінці дитини) 
 ПОСПІЛКУВАТИСЯ З ДИТИНОЮ (з метою з’ясування причин 

такої поведінки, шляхів вирішення проблеми) 
 ПРИЙТИ З ДИТИНОЮ НА ПРИЙОМ ДО ПСИХОЛОГА (фахівець 

допоможе розібратися у психологічних аспектах булінгу)  
 НЕ ДОПУСКАТИ ОБРАЗ ДИТИНИ ВДОМА (часто діти, які 

зазнають насильства вдома, самі в школі стають кривдниками) 
 ПОСТІЙНО АКЦЕНТРУВАТИ ДИТИНІ НА НЕОБХІДНОСТІ 

СПІВЧУВАТИ, СПІВПЕРЕЖИВАТИ, РОБИТИ ДОБРО 



КРИМІНАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

(передбачена Кримінальним кодексом України) 
 у віці від 16 років до 18 років неповнолітній сам може притягуватися до 

кримінальної відповідальності в залежності від скоєного ним злочину 
 
 за деякі види злочинів, передбачені ст. 22 ККУ, неповнолітній може 

притягуватися з 14 років (умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ) умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122 ККУ); зґвалтування (ст. 152 ККУ); 
насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 ККУ); 
крадіжку (185 ККУ) тощо) 

 
 якщо неповнолітній, який до досягнення віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність, вчинить діяння, яке підпадає під ознаки злочину, до нього 
судом можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру 
 

 до кримінальної відповідальності  також можуть притягуватися батьки, 
опікуни чи піклувальники дитини (ст. 166 ККУ: злісне невиконання обов'язків по 
догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) 



Проведені заходи  
для запобігання випадків булінгу 

Години співробітництва: 

• “Толерантне ставлення до оточуючих” ( учні 7-8 класів); 

• “Як не стати жертвою” (учні 8-9 класів); 

• “Я і колектив” (учні 5-6 класів); 

Анкетування учнів на предмет наявності/відсутності проявів 
булінгу (учні 5-8 класів). 

Тренінг: “Вміння говорити “НІ”. Асертивна поведінка” (учні 9-
11 класів). 

 



Результати анкетування 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

63% 
38% 32% 30% 

37% 
62% 68% 70% 

Чи боїшся ти стати жертвою 
цькування? 

так ні 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

21% 14% 11% 16% 

79% 86% 89% 84% 

Чи ти був/була свідком 
систематичного приниження 

однокласників? 

так ні 

18% 

65% 

17% 

Чи ти сам/сама береш участь у 
приниженні однокласників? 

так ні залежить від ситуації 



Якщо дитина прийшла до Вас з проблемою, що 

вона стала жертвою булінгу 

Скажіть 

дитині:  
 



МЕТОДИ ПРИПИНЕННЯ БУЛІНГУ В ШКОЛІ 

 
• Дисциплінарні заходи повинні мати виховний, а не каральний характер. 

Осуд, зауваження, догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його 

можливі наслідки, а не на особистість порушника правил. 

• Жоден випадок насильства або цькування і жодну скаргу не можна 

залишати без уваги. 

• Учням треба пояснити, що навіть пасивне спостереження за знущаннями 

і бійкою надихає кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні 

захистити жертву насильства і за необхідності покликати на допомогу 

дорослих. 

• Необхідно запровадити механізми повідомлення про випадки 

насильства, щоб учні не боялися цього робити. Ці механізми повинні 

забезпечувати підтримку і конфіденційність, бути тактовними. 

• Для успішного попередження та протидії насильству необхідно 

проводити виховні заняття з навчання навичкам ефективного 

спілкування та мирного розв' язання конфліктів. 


