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Віддай людині крихітку себе. 

За це душа поповнюється 

світлом. 

Л. Костенко 
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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. 
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Булінг в Україні 
За даними різних досліджень, майже кожен третій учень в 

Україні так чи інакше зазнавав булінґу в школі, потерпав від 

принижень і глузувань: 10 % – регулярно (раз на тиждень і 

частіше); 55 % – частково піддаються знущанню з боку 

однокласників; 26 % – батьків вважають своїх дітей жертвами 

булінґу. 
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Жертви й ініціатори 

булінгу 

Практично в кожному класі є учні, які 

стають об’єктами глузувань та знущань, а 

також агресори, які є ініціаторами булінґу. 

Найчастіше цькування ініціюють надміру 

агресивні діти, які люблять домінувати, 

тобто бути «головними».  

Зазвичай об'єктом знущань (жертвою) 

булінґу вибирають тих, у кого є дещо 

відмінне від однолітків. Відмінність може 

бути будь-якою: особливості зовнішності; 

манера спілкування, поведінки; незвичайне 

захоплення; соціальний статус, 

національність, релігійна належність. 
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Форми та види булінґу 

Найпоширенішими формами булінґу є: 

•словесні образи, глузування, обзивання, погрози; 

•образливі жести або дії, наприклад, плювки; 

•залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити 

жертву щось зробити чи не зробити; 

•ігнорування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот; 

•вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого 

майна жертви. 

•фізичне насилля (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування 

рук, будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні 

ушкодження); 

•приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету (СМС-

повідомлення, електронні листи, образливі репліки і коментарі у чатах 

і т.д.), поширення чуток і пліток. 
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Види булінгу: 

Поведінковий 

булінг 

Фізичний  

булінг 

Вербальна 

агресія Кібербулінг 
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Мотивацією  

до булінгу  
стають заздрість, 

помста,відчуття неприязні, 

прагнення відновити 

справедливість; боротьба за 

владу; потреба 

підпорядкування лідерові, 

нейтралізації суперника, 

самоствердження тощо аж до 

задоволення садистських 

потреб окремих осіб. 
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Що можуть зробити 

вчителі? 

У школі вирішальна роль у 

боротьбі з булінґом належить 

учителям. Проте впоратися з 

цією проблемою вони можуть 

тільки за підтримки керівництва 

школи, батьків, представників 

місцевих органів влади та 

громадських організацій. 
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Що можуть зробити 

батьки? 
Багато учнів соромляться розповідати дорослим, що вони є жертвами булінґу. 

Проте якщо дитина все-таки підтвердила в розмові, що вона стала жертвою 

булінґу, то скажіть їй: 

•Я тобі вірю (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви повністю на її боці). 

•Мені шкода, що з тобою це сталося (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви 

переживаєте за неї і співчуваєте їй). 

•Це не твоя провина (це допоможе дитині зрозуміти, що її не звинувачують у 

тому, що сталося). 

•Таке може трапитися з кожним (це допоможе дитині зрозуміти, що вона не 

самотня: багатьом її одноліткам доводиться переживати залякування та агресію в 

той чи той момент свого життя). 

•Добре, що ти сказав мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, що вона 

правильно вчинила, звернувшись по допомогу). 

•Я люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не загрожувала 

небезпека (це допоможе дитині з надією подивитись у майбутнє та відчути 

захист). 
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Навчання 

навичок протидії булінґу 

в школі 

Насильство у школі – буденна реальність 

для багатьох людей в усьому світі. 

Переслідування, знущання, погрози 

онлайн, образи – все це негативно впливає 

на школяра та його успіхи в навчанні. Що 

стоїть за насильством у школах і що можна 

зробити, аби зупинити його, учні можуть 

дізнатися на тренінгах, які проводять на 

уроках основ здоров’я або у старшій школі 

на виховних годинах. 
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Якщо дитина підтвердила Вам в 

розмові, що вона жертва булінгу: 

 Скажіть дитині: 

• Я тобі вірю (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви зможете допомогти їй 
вирішити цю проблему). 

• Мені шкода, що з тобою це сталося (це допоможе дитині зрозуміти, 
що Ви намагаєтесь зрозуміти її почуття). 

• Це не твоя провина (дайте дитині зрозуміти, що вона не одинока в 
подібній ситуації: багатьом її одноліткам доводиться спостерігати ріхні варіанти 
залякування та агресії в той чи інший момент дорослішання). 

• Добре, що ти сказав мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, що 
вона правильно вчинила, звернувшись за допомогою і підтримкою). 

• Я люблю тебе і намагатимусь зробити так, щоб тобі більше 
не загрожувала небезпека (це допоможе дитні з надією подивитись у 
майбутнє та відчути захист). 
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Дослідження булінгу 

в школі 

Поч.шк. Сер.шк. Ст.шк. 

Хлопці Дівчата 

35% 

Поч.шк. Сер.шк. Ст.шк. 

10% 

25% 

5% 

10% 
15% 

Кривдники-хлопці частіше застосовують фізичну агресію, а 

дівчата – дражняться, поширюють чутки, ізолюють, 

ігнорують. 
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За словами 1200 дітей, які відповіли 

на запитання Інтернет-сайту KidsPoll 

48% 

15% 

42% 

20% 

Булінгу  

піддавалися Неодно- 

разово 

Самі займа- 

лися ним 

Багаторазово 
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Наслідки шкільного 

насилля 

1 2 

3 

Проблеми у 

навчанні, 

поведінці 

Думки 

про 

суїцид 

Зниження 

самооцінки 
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ЦИТАТИ  

відомих людей 

 • Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не 

заслуговуєш називатися людиною. (Сааді) 

•  Байдужість - це найвища жорстокість. (М. Уілсон) 

•  Жорсткість і боязкість - одного поля ягоди.            

(І. Шевелев) 

•  Віддай людині крихітку себе. За це душа 

поповнюється світлом. (Л. Костенко) 

•  Немає величі там, де нема простоти, добра і 

правди. (Л. Толстой) 

•  Кожного разу, коли тобі чого-небудь дуже 

хочеться, спинись і поміркуй: чи добре те, чого тобі 

так хочеться. ( Л. Толстой) 
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ПРИТЧА ПРО ЖОРСТОКІСТЬ 

 
 В одному з монастирів Шаоліню майстер 

навчав учня. І якось учень поставив майстру 

запитання: «Учителю, а як довідатися, наскільки 

я жорстокий?». 

 «Щоразу, коли ти завдаватимеш удару 

своєму ворогу, уяви себе на його місці і відчуй 

його біль. І якщо один раз ти не відчуєш болю — 

знай, жорстокість поглинула тебе». 

 Будьмо толерантними один до одного, до 

самих себе. 
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