
Образливі прізвиська, глузування, піддражнювання, підніжки, стусани з 
боку одного або групи учнів щодо одногрупника або одногрупниці – є 
ознаками нездорових стосунків, які можуть привести до цькування – 
регулярного, повторюваного день у день знущання. Регулярне та 
цілеспрямоване нанесення фізичної й душевної шкоди стало об’єктом уваги 
науковців та педагогів, починаючи з 70-х років минулого століття, й 
отримало спеціальну назву – булінг. 

Булінґ (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. 

Найчастіше булінґ відбувається в таких місцях, де контроль з боку 
дорослих менший або взагалі відсутній. Це може бути двір закладу, сходи, 
коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. У деяких 
випадках дитина може піддаватися знущанням і поза територією закладу, 
кривдники можуть перестріти її на шляху додому. Навіть удома жертву 
булінґу можуть продовжувати цькувати, надсилаючи образливі 
повідомлення на телефон або через соціальні мережі.  Характерною 
ознакою булінґу є довготривале «відторгнення» дитини її соціальним 
оточенням. 

Булінг в Україні 
 

За даними різних досліджень, майже кожен третій учень в Україні, так чи 
інакше зазнавав булінґу в школі, потерпав від принижень і насміхань: 10% – 
регулярно (раз в тиждень і частіше); 55% – частково піддаються знущанню зі 
сторони однокласників; 26% – батьків вважають своїх дітей жертвами 
булінґу. 

Жертви та ініціатори булінгу 

Найчастіше цькування ініціюють надмірно агресивні діти, які люблять 
домінувати, бути «головними». Їх не турбують почуття і переживання інших 
людей, вони прагнуть бути в центрі уваги, контролювати все навколо. 
Принижуючи інших, вони підвищують власну значимість. Нерідко це 
відбувається через глибокі психологічні комплекси кривдників. Можливо 
вони самі переживали приниження або копіюють ті агресивні й образливі 
моделі поведінки, які є в їхніх сім’ях. 

Зазвичай в якості об’єкта знущань (жертви) булінґу обираються ті, в кого 
є дещо відмінне від однолітків. Відмінність може бути будь-якою: 
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особливості зовнішності; манера спілкування, поведінки; незвичайне 
захоплення; соціальний статус, національність, релігійна приналежність. 
Найчастіше жертвами булінґу стають діти, які мають: 

 Фізичні вади – носять окуляри, погано чують, мають порушення 
рухового апарату фізично слабкі.   

 Особливості поведінки – замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, 
тривожні. 

 Особливості зовнішності – руде волосся, веснянки, відстовбурчені вуха, 
незвичну форму голови, надмірну худорлявість чи повноту. 

 Недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного 
близького друга, краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками. 

 Страх перед навчанням: неуспішність у навчанні часто формує у дітей 
негативне ставлення, страх відвідування певних предметів, що 
сприймається оточуючими як підвищена тривожність, невпевненість, 
провокуючи агресію. 

 Відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти). 
 Деякі захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), 

дисграфія (порушення письма), дислексія (порушення читання). 
 Знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні.  
 Високий інтелект, обдарованість, видатні досягнення. 
 Слабо розвинені гігієнічні навички (неохайні, носять брудні речі, мають 

неприємний запах). 

За даними U-Report 49% підтвердили, що вони піддавалися булінґу, а 
саме через: зовнішність, стать, орієнтацію, етнічну належність. 

 

 

  

  


