
 

Що таке булінг / або  STOP шкільний терор 

           
 

Термін «булінг» походить з англійської мови (bullying) та дослівно 

означає «бикування». Власне вже прямий переклад дає нам зрозуміти 

сутність самого поняття, яке перекладається на літературну українську як 

цькування, знущання, залякування, третирування, тероризування. Та не 

зважаючи на те, що саме поняття булінг лише входить до сучасного 

українського лексикону, поняття дискримінації та знущань існували 

практично завжди.  

Булінг – це здійснення тривалого фізичного 

або психологічного насилля, 

яке не має характеру самозахисту, 

з боку одного індивіда або 

цілої групи щодо іншого індивіда. 

Перша згадка про насилля в дитячому колективі відноситься ще до XVI 

століття, а перша наукова публікація про булінг з’явилась більше ста років 

тому – у 1905 році. Однак, сама проблема існувала ще задовго до перших 

згадок. Знущання як таке існувало у людському колективі завжди. У тому 

числі й тоді, коли цей колектив вважався зграєю. 

Сьогодні знущання одних людей над іншими, як соціальне явище, 

присутнє на різних щаблях формування та розвитку людської особистості 

розпочинаючи від системи початкової соціалізації – школи. Цькування є в 

армії, вищих навчальних закладах, серед сталої групи друзів та в робочих 

колективах. Навіть у базовій складовій суспільства – сім’ї. А останнім часом, 

у зв’язку з розширенням віртуального життя людини, все більшого впливу 

набирає новий вид соціальних переслідувань – кібербулінг. 

Булінг– це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою 

приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження. 



Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, 

приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, 

поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко 

фізичний і психологічний тиск об’єднуються.  

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають 

емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми 

психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які 

б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але 

й протягом усього їх подальшого життя. 

 Україна займає 9 місце серед 42 досліджуваних країн за відсотком 

жертв булінгу серед підлітків. За дослідженнями ЮНІСЕФ, з фактами 

шкільного булінгу в Україні стикались 67% дітей у віці від 11—17 років 

протягом останніх трьох місяців. Також, 24% дітей стали жертвами, а 48% з 

них нікому не розповідали про ці випадки. 44% дітей, якщо стають свідками 

булінгу, просто спостерігають, оскільки бояться за себе.  

Дещо частіше за інших дітей піддаються булінгу сором’язливі, зі 

зразковою поведінкою діти, а також діти, які, в силу різних життєвих 

обставин, «замкнуті в собі» а також діти з сімей з низьким рівнем прибутку. 

Підлітковий вік – це віковий період, у який прояви булінгу (як жертви, 

так і булера) стають активними та прямими; це вік, у якому застосовуються 

найагресивніші форми булінгу, – найскладніший вік, але, водночас, 

найважливіший період для формування особистості. Діти у цьому віці 

надзвичайно емоційні, а тому – різкі. Через це їм властива схильність до 

різких кроків та крайнощів – у тому числі й до жорстокості – психологічного 

та фізичного насилля щодо членів власних колективів.  

Проблема полягає у тому, що прийнятність насилля у дитячому віці – 

як засобу вирішення проблеми – переростає у прийняття його як норми у 

дорослому житті. А відповідно дискримінація серед дітей трансформується у 

різні форми переслідування людей у дорослому віці. 

Також спостерігаються і певні особливості здійснення знущань 

хлопцями та дівчатами.  

 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%95%D0%A4
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Однак, останні світові тенденції вказують на зростання фізичного 

насилля серед дівчат. Бо якщо раніше позитивний імідж жіночності не 

дозволяв відкрито здійснювати насилля, то через послаблення гендерної 

поляризації у суспільстві, дівчата все більше опановують цей вид булінгу. І 

приклад ролика з конфліктом між дівчатами у Чернігові, який набув 

розголосу, – яскравий приклад стирання гендерних особливостей. З цієї ж 

причини розповсюдження набуває і міжгендерне насилля ініційоване 

дівчатами.  

Таким чином, розмивання гендерних відмінностей в інших соціальних 

сферах призводить до того, що різниця у поведінці статей розмивається і у 

застосуванні насилля. 

 

Чому діти стають жертвами булінгу? 

Узагальнюючи досвід дослідників, психологи визначали декілька 

основних причин: 

 Занижена самооцінка. Навіть якщо дитина виявляє її через нарцисизм, 

надмірну відкритість, зверхність. 

Хлопці цькують, як правило, не 

лише у межах групи (чоловіча 

частина класу), але й за її межами – 

молодші школярі. Також хлопцям 

властиве міжгендерне насилля – 

тобто знущання над дівчатами.  

Дівчата, в свою чергу, 

переважно здійснюють насилля 

в межах своєї гендерної групи 

(дівчата одного класу).  

Причиною такої різниці між 

статями є те, що серед дівчат 

відкрита агресія не сприяє 

популярності, а серед хлопців – 

вона є засобом підвищення 

власної значимості.  
 



 Домашня атмосфера. Дуже часто жертвами булінгу стають діти, яких 

вдома принижують, знецінюють, ображають. Або є родини, де дитину 

звикли жаліти – нещасна, хвора, росте без батька...Школа і садок – 

каталізатор домашніх проблем. Тож, якщо дитина звикла отримати більше 

уваги до себе, поблажливість батьків, коли вона бідна й нещасна, то вона 

буде створювати навколо себе таку ж атмосферу і в школі. 

 Атмосфера в класі. Бувають колективи, створені самостійно або руками 

вчителя, в яких є дитина-агресор. Вона свідомо шукає слабшого, 

використовує його як грушу для биття, вирівнюючи свій психологічний 

стан. 

Які діти стають булерами (ті, хто цькують)? 

Прийнято вважати, що це діти з неблагополучних родин. Це не так. 

Булерами стають представники заможних та інтелігентних родин. Там дітям 

вистачає уваги й любові дорослих. Іноді батьки для них не авторитет. Тому 

через цькування, залякування утверджуються за рахунок інших. Дівчата, які 

цькують, зазвичай мають соціальний авторитет серед подруг. Хлопці – 

переконані у власній силі, усі питання вирішують кулаками і залякуванням. 

Жертва булінгу - хто це? 

Жертвами булінгу найчастіше стають діти, які чимось вирізняються серед 

інших. До прикладу, скромно одягнуті, відмінники в навчанні, не мають 

дорогих ґаджетів або є представниками іншої раси. Раніше таких дітей 

називали «білі ворони». Загалом, жертви – це діти, які не можуть опиратися 

та протистояти агресії. Вони бояться. Деякі діти не захищаються, бо мають 

установку від батьків – «битися – погано». Замкнені в собі, одинокі, 

недовірливі, повільні діти часто приваблюють агресора своїм типом 

характеру. 



 
 

Фактори, при яких виникає процес булінгу: 

 Беззахисність. Якщо жертву хтось захищає, цькування дуже швидко 

припиниться. Якщо малюків б'ють в туалеті старші хлопці, і ніхто не 

реагує, знущання будуть продовжуватися і далі. Фізично слабкі хлопчики 

також піддаються підвищеним утискам з боку слабкіших однолітків. Але 

при жорсткій реакції батьків і педагогів випадки булінгу не повторяться. 

Тому булери ведуть себе мудро: вони або вибирають беззахисну жертву, 

або послідовно знищують симпатії оточуючих до неї. 

 Неготовність битися «на смерть». Булери – боягузи. Саме тому вони 

вибирають для нападок слабших, тих, хто гарантовано не зможе 

відповісти. Жертва не дає відсіч агресору з кількох причин: явна перевага 

сил, страх отримати у відповідь ще більшу  агресію. 

 Низька самооцінка. В голові жертви міцно сидить невдоволення собою 

або провина. Особливо яскраво це проявляється з дітьми, у яких дійсно є 

ті чи інші особливості розвитку: гіперактивність, синдром дефіциту уваги, 

заїкання. У зоні ризику і хлопці, яких не підтримує сім'я, де немає 

довірливих відносин з рідними, дитина здебільшого віддана сама собі і 

вулиці. 

 Висока агресивність. Іноді жертвами стають діти забіякуваті, емоційно і 

болісно реагують на будь-яке зауваження або прохання. Тут агресивність 

носить реактивний характер і йде від високої збудливості і беззахисності. 

 Психологічні та соціальні проблеми. Самотність, соціальне 

неблагополуччя, депресивність, невміння спілкуватися з ровесниками, 

комплекс неповноцінності, глибинне переконання у негативній картині 

світу, насильство у власній родині, пасивна покірність насильству – ось 

передумови для того, що дитина виявиться в ролі жертви в школі. 



Лякливість, тривожність, чутливість і недовірливість, як індивідуальні 

риси характеру, роблять дитину беззахисною, приваблюють агресора. 

 

Які наслідки цькування як для жертв, так і для булерів? 

Булінг впливає на психіку всіх учасників. Він може стати першим 

кроком до соціальної ізоляції. У жертв виникає занижена самооцінка, 

замкнутість, небажання спілкуватися з іншими, з'являються різні фобії. 

Можлива поява депресії та суїцидальні нахили. Серед жертв булінгу високий 

відсоток самогубств. У шкільних "агресорів" буллінг у дорослому віці може 

виникати почуття провини. Серед булерів чимало тих, хто пов'язує своє 

життя із криміналом. Насильницькі й авторитарні методи поведінки стають 

нормою. Буллер проявляє це у ставленні до дітей, дружини. Звідси 

з'являється так зване домашнє насильство. 

У рідкісних випадках дорослі булери усвідомлюють непривабливість 

своєї поведінки. Спогади про минулі «подвиги» викликають у них почуття 

пекучого сорому. Іноді вони намагаються навіть якось загладити свою 

провину. Але жертви шкільного булінгу рідко йдуть на контакт зі своїми 

мучителями. Агресор менше страждає від наслідків булінгу, ніж жертва, але 

все ж безслідно це не проходить і для нього. 

     

    Замкнутість, самотність, образа                     Відчуття власної сили та «лідера»      

                           

Президент України Петро Порошенко, 16 січня 2019 року, підписав законопроект 

№8584, який визначає поняття булінгу і передбачає адміністративну 

відповідальність за нього 

https://www.rbc.ua/rus/news/parubiy-podpisal-zakon-otvetstvennosti-bulling-1546012610.html


 

Наслідки для жертви булінгу в 

школі 

 величезна кількість психічних 

травм, які неминуче 

позначаються на подальшому 

житті: 

 Розлади психіки. Навіть 

одиничний випадок булінгу 

залишає глибокий емоційний 

шрам, що вимагає спеціальної 

роботи психолога. Дитина стає 

агресивною і тривожною, що 

переходить і в доросле життя. У 

неї виникають проблеми у 

поведінці. Вона схильна і до 

депресій, і до суїциду. 

 Складнощі у взаєминах. Шанси 

стати жертвами мобінгу на 

робочому місці у людей, які 

пережили булінг в дитинстві, 

зростають в багато разів. 

Світова статистика стверджує, 

що дорослі, які перенесли 

знущання в дитинстві, в 

більшості своїй залишаються 

самотніми на все життя, їм 

важче підніматися кар'єрними 

сходами.  

 Хвороби. Результатом 

булінгу дуже часто бувають 

фізичне нездужання. Відомі 

випадки, коли у хлопчиків від 

стресу і безсилля починалися 

серйозні проблеми з серцем. 

Дівчатка-підлітки схильні до 

іншої недуги: глузування й 

образи призводять їх до 

анорексії або булімії.  

 

Наслідки для булера 

 Неблагополучне майбутнє. 

Примітивні асоціальні способи 

поведінки перестають діяти в 

дорослому світі, і булери 

виявляються на смітнику життя. 

У кращому випадку вони 

животіють на 

низькокваліфікованій  та 

низькооплачуваній роботі і з 

заздрістю дивляться на своїх 

колишніх шкільних товаришів.  

 Проблеми у взаєминах. Діти, які 

примудрялися поєднувати 

булінг з високим соціальним 

статусом, стають диктаторами в 

сім'ї і справжнім покаранням на 

роботі. Це пліткарі і інтригани. 

Вони пліткують про успішних 

колег, підсиджують, ставлять 

підніжки і йдуть до своєї мети 

«по трупах».  

 Терор в сім'ї. Навіть якщо вже в 

дорослому житті такі особи 

успішні, то оточуючим з ними 

незатишно. Вони не вміють 

вибудовувати теплі відносини з 

дітьми, з коханими, часто 

просто копіюють поведінку 

своїх батьків.  

 Досвід насильства 

деструктивний для особистості 

насильника. У нього руйнуються 

механізми формування 

близькості з іншими людьми, і 

він ніколи не зможе створити 

довірчих теплих відносин з 

партнерами.

 



 

Якщо ви потрапили в ситуацію булінгу : 

 Визнайте, що ви берете участь, спостерігаєте або потерпаєте від насилля. 

Коли ми називаємо явище, отримаємо змогу про нього думати, як про 

щось конкретне. 

 Прислухайтесь до своїх почуттів: вам страшно, соромно, ви обурені, 

гніваєтеся, відчуваєте безпорадність, розгублені, тощо. Це допоможе 

заспокоїтися і вирішити, що робити далі. 

 Пригадайте, що ситуація приниження та насильства не є прийнятною. 

Жодна людина не має право принижувати чи завдавати болю іншим. Ви не 

повинні це терпіти. 

 Подумайте, з ким ви можете про це говорити; друзі, батьки, родичі, сусіди, 

колеги, шкільні вчителі, тренери, психологи, соціальні робітники, лікарі. В 

ситуації булінгу завжди потрібна допомога. 

 Почніть вивчати цю тему. Є достатньо сайтів з чіткими рекомендаціями, 

як вчиняти в ситуації булінгу батькам, дітям, вчителям. 

 Продумайте стратегію дій саме для вашої ситуації та почніть поступово її 

втілювати. Головне, заручитися підтримкою та рухатися вперед. 

 

Профілактика булінгу.  Власне, рекомендації необхідно почати з 

«поганої» новини, на якій зосереджувалась увага протягом всього 

дослідження – 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.  

Щодо психолого-педагогічної діяльності, спрямованої на профілактику 

і подолання булінгу, вона ґрунтується на принципах: 

Системності – робота організовується з урахуванням інтересів учнів та 

залученням усіх учасників навчально-виховного процесу: адміністрації, 

педагогів , учнів, студентської громадськості. 

Персональної відповідальності дорослого. Іноді у навчальних закладах 

(зрозуміло, з найкращих спонукань) учням пропонують взяти на себе 

відповідальність за проведення заходів, спрямованих проти булінга. 

Необхідно підкреслити що учнівська або студентська рада і будь-які учні 

можуть виступати з корисними ініціативами, однак,без підтримки 
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адміністрації, педагогів вони не спроектують профілактичну роботу. У них 

не має необхідних знань, умінь у цьому питанні. Але найгірше – це ситуація, 

коли відповідальність за виховання однолітків покладається на самих дітей. 

Безсумнівно, привчати студентів до відповідальності важливо і 

принципово правильно, але цей процес повинен керуватися , направлятися і 

регулюватися дорослими. Це основний принцип, що підкреслює ті владні 

повноваження, які дорослі повинні мати у стосунках з дитиною.  

Чітка позиція самих дорослих. Свою однозначну позицію педагог може 

демонструвати різними психолого-педагогічними методами. По-перше, на 

особистому прикладі: бути привітним і не дозволяти собі ображати інших. 

По-друге, висловлювати свої погляди згідно норм права та етикету. Крім 

того, ставлення до насильства можна продемонструвати, реагуючи на 

вчинки, схвалювати позитивну поведінку і не боятися співвідносити дії 

студентів з нормами закону і моралі. 

Послідовність і несуперечність. З метою формування в особи поваги до 

законів і норм моралі профілактична робота повинна бути цілісною, 

несуперечливою і послідовною. 

Це означає, що педагог повинен дотримуватися чинного законодавства 

і принципів моралі. Важливо, щоб учні, студенти постійно відчували 

авторитет педагога. Його дії та вчинки повинні логічно випливати з його слів, 

а не суперечити ним.  

 

Лише спільно, разом, ми зможемо сказати «Булінгу – Ні!!!» 

 

 Підготувала :  психолог,  

викладач ЛьвДУВС 

Сушко А.І. 


