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Що таке булінг ? 

Булінг  – цькування, залякування, агресивне пере-

слідування одного з членів колективу з боку інших 

представників колективу. Така поведінка має на 

меті самоствердитися за рахунок когось, підпо-

рядкувати особистість своїм інтересам або заслу-

жити собі загальний авторитет. 

Статистика  

Це явище все більше поширюється як в Україні, 

так і в усьому світі.  

Із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 

дітей . Таке явище, як шкільне цькування одно-

літків, поширюється по всьому світу, бо насиль-

ницька модель поведінки стає дедалі попу-

лярнішою.  

Насильство в своєму розвитку проходить такі 

стадії: дитячий булінг, радикалізація, насиль-

ницький екстремізм, тероризм, розповідають 

в Українському інституті дослідження екс-

тремізму, саме тому зараз чимало міжнарод-

них програм присвячені запобіганню дитя-

чому булінгу. 

За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) Україна посідає четверту 

сходинку серед країн Європи за рівнем 

проявів агресії підлітків. На першому місці 

Росія, на другому – Албанія і на третьому – 

Білорусь 

 

У контексті світу Україна, за даними 

ВООЗ, у 2016 році посіла 7-ме місце за 

кількістю переслідувачів, 9-те місце за 

кількістю жертв цькування серед 15-

річних. 

Найчастіше цькування відбувається в 

школах, де діти апатичні і розчаро-

вані, а їхня потреба у визнанні та 

розумінні не задоволена. Там же, де 

образа честі людини вважається 

порушенням більшим, ніж прогул 

або вандалізм, булінг виникає дуже 

рідко і скоріше є винятком з правил.  

Гурток «Юний репортер» 



Діти знущаються один з одного з цілого ряду 

причин. Іноді вони насідають на інших дітей, 

бо їм потрібна жертва – той, хто здається 

емоційно чи фізично слабшим або просто 

поводиться або виглядає не так, як усі, – 

щоб відчувати себе більш важливим, авто-

ритетним, популярним або впевненим у 

собі. Деякі бешкетники більші й сильніші за 

своїх «жертв», та це не завжди так. 

Іноді діти знущаються з інших, тому що так 

вже робили з ними. Вони можуть думати, що 

їхня поведінка нормальна, тому що в їхніх 

сім'ях та оточенні всі постійно гніваються, 

кричать або обзиваються. Деякі популярні 

телешоу, здається, навіть сприяють насильс-

тву: людей виганяють, ігнорують або висмі-

юють їхній зовнішній вигляд чи відсутність 

таланту. 

Чому одні діти 

знущаються над іншими ? 

Що робити ? 

Існує кілька шляхів подолання булінгу, на думку 
експертів. 
Головний – це робота з батьками та сім’єю. Якщо 
в родині існує насильство, то дитина наслідує 
стиль поведінки, гіперопіка та авторитарний стиль 
виховання теж впливають на те, що дитина стає 
або жертвою, або переслідувачем у шкільному 
булінгу, пояснюють спеціалісти. 
У сучасних родинах батьки замало уваги 
приділяють дітям. Відповідно до дослідження, в 
середньому 12-17 хвилин на день батьки 
приділяють спілкуванню з дитиною і часто більша 
частина цього часу  
Дітям не варто намагатися вирішити ситуацію 
самотужки, адже з булером не завжди можна 
порозумітися. Краще звернутися до батьків, 
вчителів, або старших, яким дитина довіряє. 
Вчителям же потрібно не показувати свою 
фізичну перевагу, а поговорити з ним. Крім того, 
за витівками булера не можна спостерігати, адже 
йому потрібні глядачі для того, щоб максимально 
проявити демонстративну поведінку. При витівках 
на уроці можна спробувати відволіктися від 
заняття і зосередити увагу на булері, спробувати 
залучити його до навчального процесу. 
Однак варто пам’ятати, що не можна закривати 
очі навіть на найменший прояв цькування, адже 
розібратися з ситуацією можна лише спільними 
зусиллями і тільки, якщо вчасно звернути на неї 
увагу.   
Під впливом емоцій є спокуса запропонувати 
дитині дати відсіч задираці. Зрештою, ви 
гніваєтеся, що ваша дитина страждає, і, можливо, 
у дитинстві ваші батьки радили вам «постояти за 
себе», що ви успішно зробили. І ви переймаєтеся, 
що ваша дитина все ще потерпає від рук 
розбишаки. 
Але важливо порадити дітям не відповідати на 
знущання бійкою або відповідними знущаннями. 
Це може швидко перерости в насильство, 
неприємності, травмувати когось із них. Замість 
цього найкраще піти від ситуації, поспілкуватися з 
іншими дітьми й розповісти про все дорослим. 

Кілька стратегій для дітей, які можуть допомогти 

їм покращити ситуацію і своє самопочуття, зу-

мовлене тим, що відбувається: 

 Уникай бешкетника й перебувай у това-

ристві друзів.  

Перебувай в оточенні приятелів у транспорті (у 

шкільному автобусі), у коридорах або на перер-

ві – скрізь, де можна зустріти бешкетника.  

 Стримуй гнів.  

Старайся бути врівноваженим, намагайся не 

реагувати плачем, не червоній і не переймай-

ся.  

 Дій хоробро, йди та ігноруй бешкетника.  

Твердо й чітко скажи йому, щоб він припинив, а 

потім розвернись й піди. 

 Розкажи дорослим про знущання.  

Учителі, директор школи, батьки можуть допо-
могти припинити знущання. 

 Розповідай про це. 

 Поговори з кимось, кому ти довіряєш, напри-
клад, із завучем, учителем, братом, сестрою або 
другом.  

 Усунь провокаційні фактори.  

Якщо розбишака вимагає від тебе грошей на 
обід, принось обід із собою. Якщо він намагаєть-
ся відібрати твій музичний плеєр, не бери його 
до школи. 

 


