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Рекомендації практичного психолога  
для педагогів та батьків 
«Зупинимо булінг разом». 

 

Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема 
насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного. Останніми роками 
визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. 

Булінг (bullying, від анг. bully - хуліган, забіяка, задирака, грубіян, 
насильник) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін 

означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і 
психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей. 

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. 

Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними: 
 систематичні кепкування з будь-якого приводу (від національності до 

зовнішнього вигляду дитини); 
 задирство; 
 фізичні і психічні приниження; 

 різного виду знущання; 
 бойкот та ігнорування; 

 псування особистих речей та ін. 
Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній «винахід» - 

кібербулінг, тобто знущання з використанням електронних засобів 

комунікації. 
Дослідники пропонують таку найзагальнішу класифікацію всіх видів булінгу: 

 прояви, пов'язані переважно з активними формами приниження; 

 прояви, пов'язані зі свідомою ізоляцією, обструкцією скривджених. 
Соціальна структура булінгу, як правило, має три елементи, а саме: 

 переслідувач (булі); 
 жертва; 
 спостерігач. 

У сучасній науці існує декілька підходів до вивчення булінгу. Одні 
дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, 

характерних для особи булі та його жертви. Інші намагаються розглядати 
булінг як соціально-психологічний процес. 

Ось як визначає типові риси учнів, схильних ставати булі, норвезький 

психолог Д. Ольвеус: 
 вони відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі 

інших учнів, переслідуючи власні цілі; вони імпульсивні й легко 

шаленіють; 
 вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (передусім 

батьків і вчителів); 
 вони не виявляють співчуття до своїх жертв; 
 якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших. 

Типові жертви булінгу також мають свої характерні риси: 
 вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасній мають низьку 

самоповагу; 

 вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про 
самогубство; 
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 вони часто не мають жодного близького друга та успішніше 

спілкуються з дорослими, ніж із однолітками; 
 якщо це хлопчики, вони можуть бути фізичнослабшими за своїх 

ровесників. 
Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той самий час, на 

думку окремих дослідників, відтворити типовий портрет агресора та жертви 

неможливо. 
Деякі психологи фіксують увагу не стільки на індивідуальних властивостях 

дитини, скільки на її місці в групі. Ті діти, які активно не включені в групові 

процеси, тримаються осібно, менш товариські, як правило, є аутсайдерами і 
їх (інколи більш обдарованих і талановитих) не люблять у групі. У таких 

випадках знаходиться хтось, хто бере на себе роль виконавця групової волі. У 
результаті виникає булінг. 

Говорячи про спостерігачів (ким би вони не були), учені відзначають такі 

їх типові характерні риси, як відчуття провини і відчуття власного безсилля. 
Практично в усіх країнах булінг більш поширений серед хлопчиків, ніж 

серед дівчаток, і його жертвами також частіше стають хлопчики. Це не 
просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин. 

Кажучи про форми прояву булінгу, найбільш типові для хлопчиків і 

дівчаток, слід зазначити, що якщо хлопчики частіше вдаються до фізичного 
булінгу (стусани, поштовхи тощо), то дівчатка більш охоче користуються 
такими формами тиску, як поширення пліток, виключення з кола 

спілкування. А втім, ця різниця відносна і схоже, що вона зменшується. 
Шкільний булінг - явище системне й комплексне. Тому, окрім лікарів, 

психіатрів, психологів (які займаються зазвичай уже з тими, хто піддався 
цькуванню та знущанням з боку своїх однолітків і однокласників), до 
вивчення й профілактики цього явища повинні, безперечно, долучатись 

учителі, соціальні педагоги, шкільні психологи. 
Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у 

звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих 
чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень 
у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення 

створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на 
дитину. 

Характерні ознаки: стежте за тим, чи проводить ваша дитина більше часу 

в Інтернеті, спілкуючись у соціальних мережах, чи буває при цьому сумною 
та тривожною. Навіть якщо вона читає неприємні повідомлення на своєму 

комп'ютері, у телефоні або планшеті, це може бути її єдиним способом 
соціалізації. Також звертайте увагу, чи є в дитини проблеми зі сном, просить 
вона залишитись удома й не ходити до школи чи відмовляється від улюблених 

занять. 
  Що необхідно робити: повідомлення образливого характеру можуть 
поширюватись анонімно і швидко, що призводить до цілодобового 

кіберзалякування, тому спочатку встановіть домашні правила користування 
Інтернетом. Домовтеся з дитиною про тимчасові обмеження, що відповідають 

її віку. Будьте обізнаними щодо популярних і потенційно образливих сайтів, 
додатків і цифрових пристроїв, перш ніж ваша дитина почне 
використовувати їх. Дайте дитині знати, що ви маєте намір відстежувати її 

діяльність в Інтернеті. Скажіть їй про те, що коли вона піддається 
кіберзалякуванню, то не повинна втягуватись, реагувати або провокувати 

кривдника. Замість цього їй необхідно повідомити про все вам, щоб ви 
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змогли роздрукувати провокаційні повідомлення, включаючи дати й час їх 

отримання. Повідомте про це у школу й Інтернет-провайдера. 
Якщо кіберзалякування загострюється й містить погрози та повідомлення 

явного сексуального характеру, зв'яжіться з місцевими правоохоронними 
органами. 

Як зрозуміти, що дитина піддається булінгу? 

Якщо зовнішніх проявів немає або вони неоднозначні, зверніть увагу на 
дев'ять найпоширеніших ознак: 
1. У дитини мало або взагалі немає друзів, з якими вона проводить час. 

2. Боїться ходити до школи або брати участь у заходах з однолітками (гуртки, 
спорт). 

3. Ходить до школи довгим «нелогічним» шляхом. 
4. Втрачає інтерес до навчання або раптом починає погано вчитися. 
5. Приходить додому сумна, похмура, зі сльозами. 

6. Постійно відмовляється йти до школи, посилаючись на головний біль, біль у 
животі, погане самопочуття. 

7. Має розлади сну або часті погані сни. 
8. Втрачає апетит, проявляє тривожність, страждає від низької самооцінки. 
9. Якщо дитину шантажують у школі, вона може почати просити додаткові 

гроші на кишенькові витрати, щоб відкупитися від агресора. 
 

Як допомогти дитині, якщо вона піддається булінгу? 
 

Інколи діти стають жертвами булінгу. Вони соромляться про це 

говорити і часто звинувачують себе. Можуть відчувати себе безпорадними та 
вважати, що з ними щось не так. Придивіться до поведінки та настрою своєї 
дитини.  

Якщо ви помітили ознаки того, що вона стала жертвою булінгу: 
1. У першу чергу заспокойтесь, і тільки після цього починайте розмову з 

дитиною. 
2. Дайте відчути, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати та 
захистити. 

3. Запевніть дитину, що ви не звинувачуєте її у тому, що відбувається, і вона 
може говорити відверто. 

4. Пам'ятайте, що дитині може бути неприємно говорити на цю тему, вона 
вразлива у цей момент. Будьте терплячими та делікатними. 
5. Спробуйте з'ясувати все, що зможете, проте не повторюйте ті ж самі 

запитання по декілька разів, допитуючись. 
6. Запропонуйте подумати, які дії допоможуть дитині почуватися у більшій 
безпеці зараз (наприклад, бути певний час ближче до дорослих, не 

залишатися після уроків тощо). 
7. Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про 

агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. Поясніть 
різницю між «пліткуванням» та «піклуванням» про своє життя чи життя 
друга/однокласника. 

8. Спитайте, яка саме ваша допомога буде корисна дитині, вислухайте 
уважно. Можливо ви запропонуєте свій варіант. Це допоможе розробити 

спільну стратегію змін. 
9. Пам'ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного 
втручання з боку батьків та візит до школи. 

10. Спільно з дитиною шукайте нові способи реагування на ситуацію булінгу. 
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11. Обговоріть, до кого по допомогу дитина може звертатися у школі: до 

шкільного психолога, вчителів, адміністрації, дорослих учнів, охорони, 
батьків інших дітей. 

12. Важливо усвідомити, чому саме дитина потрапила у ситуацію булінгу. 
Рекомендуємо з цим звернутися до дитячого психолога. 
13. Підтримайте свою дитину у налагодженні дружніх стосунків з 

однолітками. 
14. Поясніть дитині, що зміни будуть відбуватися поступово, проте весь цей 
час вона може розраховувати на вашу підтримку. 

Пам'ятайте: ваша мета припинити насильство, а не покарати винних! Не 
варто забувати, що всі сторони потребують деякого часу, щоб скорегувати 

свою поведінку. 
 

Як допомогти дитині, якщо вона виявилася агресором? 
 

Дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж 

тій, яка страждає від булінгу. 
1. Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з'ясуйте як вона 
ставиться до своїх дій і як реагують інші діти. Ви можете почути, що «всі так 

роблять», або «він заслуговує на це». 
2. Уважно вислухайте дитину і зосередьтеся на пошуку фактів, а не на своїх 

припущеннях. 
3. Не применшуйте серйозність ситуації такими кліше, як «хлопчики завжди 
будуть хлопчиками» або «глузування, бійки та інші форми агресивної 

поведінки - просто дитячі жарти і цілком природна частина дитинства». 
4. Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них 
відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, 

залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої 
дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, 

штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання 
або жести. 
5. Діти, які булять, заперечують це так довго, як тільки можуть. Спокійно 

поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не тільки жертві, а й 
усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим гірше булінг впливатиме на всіх 

учасників. 
6. Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною 
проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але 

без гніву, попросіть дитину зупинити насильство. 
7. Скажіть дитині, що їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово 
триматимете зв'язок з учителями, щоб упевнитись - дитина намагається 

змінити ситуацію. 
8. Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це припинить 

булінг, та в перспективі це може тільки посилити агресію і невдоволення. 
9. Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини, яку булять. Той, 
хто виявляє агресію, як правило відсторонюється від почуттів іншої людини. 

10. Агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні 
проблеми вашої дитини та розлади поведінки. Порадьтеся зі шкільним чи 

дитячим психологом. 
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Як батькам і педагогам запобігти булінгу? 
 

Швидка та доречна реакція дорослих (батьків і вчителів) на ситуацію 
булінгу повертає дітям 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 дітей 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 дітям зрозуміти, що таке булінг і як протистояти йому 
безпечно. 
8. Спілкуйтеся з дітьми. Прислухайтеся до них. Знайте їхніх друзів, запитуйте 

про школу, розумійте їхні проблеми. 
9. Заохочуйте дітей робити те, що вони люблять. Інтереси і хобі можуть 

підвищити довіру, допомогти дітям здружитися і попередити схильність до 
булінгу. 
10. Показуйте приклад ставлення до інших із добротою та повагою. 

 
 

Корисні відеопосилання щодо теми АНТИБУЛІНГУ! 
 

1. Як боротися з булінгом: поради для дітей.  

https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE 
2. Як запобігти булінгу: поради для свідків.     

https://www.youtube.com/watch?v=9de_ose8pig  

3. Як зупинити булінг: поради для батьків.      
https://www.youtube.com/watch?v=pNCvFAOAQco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE
https://www.youtube.com/watch?v=9de_ose8pig
https://www.youtube.com/watch?v=pNCvFAOAQco
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Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти. 
  

     Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих                       
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 
 
Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про 

випадки булінгу (цькування). 
 

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші 

учасники освітнього процесу повинні обов'язково повідомити директора 
навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або 

свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по 
відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 
достовірну інформацію від інших осіб. 

2. На ім'я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) 
про випадок боулінгу (цькування). 

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення 
комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання. 
4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі 

психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник 
навчального закладу та інші зацікавлені особи. 
5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в 

паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії. 
 

  Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)               
та відповідальність осіб, причетних до булінгу. 

1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку. 
2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка 

з'ясовує обставини булінгу. 
3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то 

директор освітнього закладу повідомляє уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, 

несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 
(вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

 
 
 

 
 
 

                                                                                          Матеріал підготувала 
                                                                                   Пр. психолог СОЦСР 

                                                                                 «Смарагдове місто» 
                                                                           Жданова Н.О. 


