
Поняття булінгу (цькування) 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається збільшення 
кількості учнів, схильних до девіантної поведінки. Перебуваючи в ситуації 
неуспіху, підлітки шукають можливості застосування своїх сил у будь-якій 
доступній формі, що може приводити до відхилень в особистісному 
розвитку. Емоційно-поведінкові й особистісні відхилення, набуті в результаті 
деструктивного виховного впливу, утруднюють формування сприятливих 
взаємин і соціальної адаптації в цілому. Зокрема, соціальна дезадаптація 
поглиблює особистісні й поведінкові порушення.  

Однією з актуальних проблем, які стоять перед сучасним українським 
суспільством, є попередження та подолання проявів насильства та відкритої 
агресії проти певних людей. 

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

 Більшість причин щодо формування терору в дитячому колективі 
можна об’єднати у три групи: 

· Зовнішні (вплив дорослих – учителів, батьків); 
· Поведінкові (дитина проявляє/не проявляє активність, на яку від неї 

очікує більша частина класу – відмінник, підлиза, ябеда, двієчник, 
занадто активний/пасивний, експресійний/закритий); 

· Особисті (фізичні чи психологічні особливості дитини – вади розвитку, 
колір шкіри чи волосся; майнові можливості дітей). 
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Що таке кібербулінг, можливі зовнішні ознаки кібербулінгу: 

· образливі листи по електронній пошті, повідомлення в месенджерах, 
соціальних мережах або SMS на мобільний телефон 

· бойкотування, коли учня не приймають в чати, не додають до списків 
друзів або ігнорують в мережевих іграх 

· завантажені в інтернет фотографії або відео, які можуть викликати у 
жертви почуття сорому і незручності 

· оприлюднення та поширення особистої інформації 
· спілкування і дії від імені іншої людини 

  

Поради учням щодо протидії булінгу (цькуванню) 

  Немає універсального та швидкого рішення, проте є п'ять кроків, які 
точно варто зробити, щоб впоратись із булінгом. 

Якщо ти у ситуації булінгу: 

1. У жодному разі не тримай це в секреті. Виріши, кому ти довіряєш і 
можеш про це розповісти: батькам чи іншим родичам, другу або 
подрузі, педагогу, психологу або навіть друзям своїх батьків. 

2. Не бійся просити про допомогу — вона тобі необхідна. 
3. Припини звинувачувати себе чи виправдовувати дії інших. Ніхто не 

має права порушувати твої кордони, примушувати робити щось, 
принижувати чи ображати тебе. Така поведінка не прийнятна. 

4. Якщо трапилась будь-яка небезпечна для тебе ситуація, звертайся за 
допомогою до адміністрації закладу освіти, педагогів, батьків. 

5. Проконсультуйся із практичним психологом, щоб відновити відчуття 
впевненості у своїх силах та зрозуміти, як діяти далі. 



Що робити, якщо цькують іншого? 

Ти можеш бути тим, хто нарешті почне про це говорити. 

1. Якщо бачиш ситуацію булінгу, одразу клич на допомогу дорослих, які 
є поруч. 

2. Якщо тобі пропонують приєднатися до булінгу або дивитися на те, що 
відбувається, рішуче відмовляйся. 

3. Якщо твій друг чи подруга поділилися з тобою, що вони потрапили у 
ситуацію булінгу, обов’язково говори з ними про це — вони 
потребують твоєї підтримки. Порадь звернутися по допомогу до 
дорослих, яким ви довіряєте. 

Якщо ти поводишся як той, хто цькує? 

1. Зрозумій, булінг – це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними 
керувати та змінювати на краще. 

2. Дорослі дійсно переймаються тим, що відбувається. Навіть, якщо 
здається, що це не так. 

3. Булінг завдає фізичного та емоційного болю іншому. Подумай, ти 
дійсно цього прагнеш? 

4. Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, проте вони 
можуть завдати шкоди іншій людині. 

Поради педагогам щодо протидії булінгу (цькуванню) 

Швидка та доречна реакція педагогів на ситуацію булінгу повертає 
учням відчуття безпеки та захищеності, демонструє, що насилля не 
прийнятне. 

Саме тому, як тільки ви побачили або дізналися про булінг: 

1. Негайно втручайтесь та зупиняйте насилля — булінг не можна 
ігнорувати. 

2. Зберігайте спокій та будьте делікатними, не примушуйте учнів 
публічно говорити на важкі для них теми. Краще вести розмову 
наодинці, або в малих групах. 

3. Уникайте слів жертва чи агресор — це призводить до стигматизації. 
4. Не намагайтеся ставати на чийсь бік або викликати відчуття провини 

до того, хто потерпає від булінгу. Так ви закріплюєте поведінку 
жертви. 

5. Пояснюйте, які саме дії є насиллям і чому їх необхідно припинити. 
6. Не вимагайте публічних вибачень. Це може загострити ситуацію. 
7. Допоможіть учням зрозуміти, що таке булінг і як протистояти йому 

безпечно. 



8. Спілкуйтеся з учнями. Прислухайтеся до них. Знайте їхніх друзів, 
запитуйте про навчання, розумійте їхні проблеми. 

9. Заохочуйте учнів робити те, що вони люблять. Інтереси і хобі можуть 
підвищити довіру, допомогти учням здружитися і попередити 
схильність до булінгу. 

10. Показуйте приклад ставлення до інших із добротою та повагою. 

 Відповідальність за булінг 

 Тепер учасники освітнього процесу нестимуть адміністративну 
відповідальність за діяння, які полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві у тому числі із застосуванням 
засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 
неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Кривдників від 16 років чекатиме адміністративна відповідальність у 
вигляді штрафу або громадських робіт. А от у випадках, коли булінг вчинив 
учень, який не досяг 16 років, відповідальність будуть нести його батьки або 
інші законні представники. 

Відповідальність у вигляді штрафу або громадських робіт у випадку 
вчинення булінгу чекатиме і інших учасників освітнього процесу. Відповідно 
до ст. 52 ЗУ «Про освіту» категорії учасників освітнього процесу: 

· здобувачі освіти; 
· педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники; 
· батьки здобувачів освіти; 
· фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 
· інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти. 

Також до адміністративної відповідальності може бути притягнуто 
керівника закладу освіти за неповідомлення підрозділам органів 
Національної поліції про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього 
процесу. 
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Результати багатьох досліджень показують, що проблеми в навчанні 

спричиняють труднощі в міжособистісних взаєминах дітей зі своїми 
батьками, з педагогами і з однолітками. Тому свою енергію, фантазію і творчі 
здібності підліток спрямовує спочатку на різні витівки, а з часом – і на 
протиправні дії. 

 Специфікою процесу булінгу є необхідність врахування включеності, 
з’ясування ролі  в ньому трьох учасників: жертви, переслідувача (булера), 
спостерігачів. Кожен з учасників таким чином вимагає до себе окремої уваги, 
індивідуального плану дій. 

 Варто зауважити, що булінг як явище в цілому побороти неможливо. 
Він є складовою людської природи та його викорінення аналогічне усуненню 
усіх форм насилля з людського життя. 

Однак, як і у випадку з насиллям, завдання будь-якого суспільства, 
особливо якщо це стосується захисту прав дитини та формування 
майбутньої системи цінностей, – зменшити і кількість, і гостроту всіх 
крайнощів та активно сприяти дитячому колективу ефективно пройти 
процес формування як індивідуальних «я», так і групових «ми». І в 
результаті контрольованої соціалізації – прийняття таких соціальних 
цінностей, які дозволять змінити українське суспільство. 

Враховуючи те, що цькування носить груповий та масовий характер, 
то і його подолання має носити комплексний характер. Тобто включати у 
себе не лише роботу з окремими дітьми (або  виключно з жертвами), але й 
з колективами та суспільством у цілому. 

Звідси – зниження рівня насилля серед дітей передбачає вплив на 
різні категорії, які умовно можна поділити на чотири групи: 

- діти; 
- батьки; 
- педагоги; 
- структури, що відповідають за масове формування суспільних 



цінностей – державні інститути, засоби масової комунікації. 
У кількісному вимірі, тобто залежно від рівня завдань, можна 

виокремити три важливих і одночасних напрямки, які мають одне спільне 
завдання – подолання насилля у навчальному закладі:  
· індивідуальний; 
· груповий; 
· загальносуспільний. 

Отже, для подолання булінгу в різних його проявах, враховуючи 
Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо протидії 
булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VІІІ, з метою оптимізації 
навчально-виховного процесу, удосконалення нашого суспільства варто 
неодмінно включати в роботу такі складові: 

- формування навичок ефективного спілкування; 
- формування позитивного ставлення до власного «Я»; 
- формування вміння усвідомлювати причини виникнення почуття 

образи та способи позбавлення від негативних переживань;  
- формування вміння конструктивно виражати злість, подолання 

агресивних проявів поведінки; 
- розвиток вміння знаходити конструктивні шляхи для виходу з 

конфліктних ситуацій; 
- актуалізація уявлень підлітків про їх права та обов’язки; 
- формування вміння протистояти негативному впливу;  
- формування вміння захищати себе в ситуаціях насилля; 
- актуалізація життєвих цілей та шляхів їх досягнення. 
Отже, враховуючи гостру актуальність означеної проблеми, маючи 

широкий спектр можливостей впливу на ситуацію, внутрішній обов’язок 
кожної свідомої людини  –  невтомно й плідно застосовувати в практику і 
розширювати палітру засобів впливу на світогляд юного покоління, 
суспільство в цілому. 

Нормативно-правова документація: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2582-19 

Корисні посилання щодо теми антибулінгу 

1. https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/42788/ 
2. http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103 
3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-

bulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu 
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Куди звертатися 
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