
    

Що таке бул1нг? 

Булнг (вд англ. {0 Ба] — переслдувати) — це агресивна св1дома 
повед1нка одне] дитини (або групи) стосовно 1ншо1, 

що супроводжуеться регулярним ф1зичним 1 психолочним тиском 
та е гострою  проблемою  сучасност!. Досмдники — зазначають, 
що бул1нг вдразняеться в!д сварки мж дтьми тим, що: 

вн супроводжуеться реальним ф1зичним чи психолойчним насиллям: 
жертву висм1юють, залякують, б’ють, розповсюджують плИки, 
оприлюднюють особисту 1нформац!ю та фото в сощальних мережах; 

в ситуаций завжди беруть участь три сторони: той, хто переслдуе, той, 
кого пересллдують, та 11, хто спостерйгають; 

в1н негативно впливае на вах учасник!в, на1хне ф1зичне та псижмчне 
здоров’я; 

може виникати спонтанно, коли неспод1вано для себе дитина 

опиняеться або вситуацй переслдування, або приеднуеться 
до переслдувача; 

в1н може повторюватися багато разв. 

Яким бувае бул1нг? 

. Цькування може мати р1зн! форми: 

. Фзичний  булйнг (штовхання, Шдёжки, б@йки,  стусани, 

нанесення плесних ушкоджень). 
. Вербальне цькування (обзивання чи глузування). 
. Булнг стосунюв (г@аНопа] ЪБиПушз)— явище сощального 

вигнання — коли дтей тнорують, не допускають до гор 

та веч1рок, або вони стають жертвами чуток чи1нших форм 
публичного приниження. 

. Кбербумнг (приниження за допомогою 1ШЩнтернету, мо@льних 
телефонйв та 1нших електронних гаджет1в). 

. Кберагресори створюють публкацй, що принижують Идысть 
жертв, в1дправляють 1м пов1домлення з погрозами, викладають 
фотографий 1 вдео 31 знущаннями. 

Тнтернет додае бул!нгу таких ознак: 

. щлодобове втручання в особисте життя (цькування не мае 

часового чи географ1чного обмеження); необмежен!сть аудитор; 
. блискавичн!сть поширення 1нформацй; 
. можлинсть анон1много переслдування.  



    

Ус форми булингу— фйзичний, вербальний, к1бер та стосунюмв — 
мають тенденцю виникати одночасно. 

Чому ди булять? 

Д1ти-агресори не до к!нця розум1ють, яко1 шкоди та страждань вони 
завдають. Булери вважають смиипним знущання над слабшою 
дитиною. Отримуючи  схвалення збоку друэв-спостергачпв, 
вони в1дчувають себе сильними та «крутими». 

Деяк дти булять, тому що сам! постраждали в1д насильства (вдома, 

в спортивнй секцй, в1нпйй школ! тощо). В таких випадках вони 
можуть зганяти свй @бль через знущання й приниження слабших 
за себе. 

До того ж, нападаючи на когось, вони захищаються ид 
цькування. [нод1 так дти дуже 1мпульсивн! й не можуть 
контролювати св!й гн!в. В таких випадках справа нер1дко доходить 

до ф1зичного насильства. 

Хто стае жертвою бул!нгу? 

Вгруп ризику може опинитися  будь-яка  дитина, 
яка вир!зняеться 1з загального кола свойх однолтюв. 

Д1тей можуть цькувати за: 

. зовниииЙ вигляд (шдгрунтям для глузувань може стати занадто 
високий або занадто низький зр1ст, вага пла, нацональн1сть, 
ф1зичн! обмеження); 

. успиинсть або неуспииесть у навчанн!; 

. матеральн1 можливости; 

. особливост|! характеру. 

Крм того, жертвою булнгу може стати той, кому складно 
сшлкуватися з однолтками, хто поводиться в1длюдкувато чи, навпаки, 
провокативно. 

Варто зазначити, що сором’язлив! та закрит1 до сшлкування дти 

стають жертвами бул1нгу в 2 рази частипе. 

Ва цриси не обов’язково, але можуть призводити до цькування 
(зазвичай у школ! чи в сощальних мережах). 

До чого призводить бул!нг?  



    

Особлив1сть цькування втому, що в!н негативно впливае на вах 

учасниюмв (жертв, агресор1в та спостер1гач1в) та мае деструктивн! 
насмдки в1хньому майбутньому житти: 

Жертви втрачають вдчуття безпеки, перебувають 
у стан! безпорадност! та страху, втрачають повагу до себе та1нтерес 
до навчання. Булнг провокуе тривожн! та депресивн!1 розлади, 
пригн1чуе 1муштет, може призводити до розлад1в харчово! повед1нки 
(анорекая, булимия) та виникнення сущидальних думок. 

За даними дослджень у Ф!нляндй, дти, як стали жертвою 

пересллдувань, у 4 рази б1льш схильн! до суцидальних настров, нж 
1хн1 однолтки, як! не були об’ектами булнгу. 

Агресори частипе за1нших потрапляють у ситуацй, де проявляться 
насилля та порушуються закони, мають досвд вживання алкоголю 
й наркотичних речовин. 

Спостер1гач1 часто страждають в1д в1дчуття безпорадност, етичного 

конфлкту, схильн1 до депресивних станйв чи перезбудження, 

намагаються менше в1дв!дувати школу. 

Дослдники стверджують, що найть поодинокий випадок бул!нгу 

залишае глибокий емощйний сл! у психц11 дитини. 

Як зрозумйти, що ваша дитина шддаеться бул1нгу? 

Зверыть увагу на дев’ять найпоширенипих ознак: 

1. В дитини мало або взагал1 немае друзв, з якими вона проводить 
час. 

2. Буться ходити до школи або брати участь узаходах 
зоднол!тками (гуртки, спорт). 

3. В дитини зявляються зшсован1 реч1. 
4. Вона втрачае 1нтерес до навчання або раптом починае погано 

вчитися. 
5. Приходить додому сумна, похмура, 31 сльозами (або ж так! 

ознаки з’являються шШсля сшлкування в соцальних мережах). 
6. Посмино ыдмовляеться йти до школи, посилаючись на головний 

блль, бль у живот, погане самопочуття. 
7. Мае розлади сну або част! поган! сни. 
8. Втрачае апетит, проявляе тривожнисть, страждае нд низько 

самоощнки. 

9. Дитина наносить соб1 ушкодження.  



    

Якщо дитину шантажують у школ1, вона може почати просити 
додатков! гропи на кишеньков! витрати, щоб в1дкупитися в1д агресора. 

Як запобгати бул1нгу? 

Швидка та доречна реакция дорослих (батьмв 1вчителйв) 

на ситуацю булингу повертае дтям вдчуття безпеки та захищеност, 
демонструе, що насилля не прийнятне. Саме тому, якщо ви стали 
свдком бул1нгу: 

1. Негайно втручайтеся та зупиняйте насилля — булнг не можна 
гнорувати. 

2. Збергайте спокйй та будьте делкатними, не примушуйте дтей 
публично говорити на важк! для них теми. 

3. Займть нейтральну позищю — обиде! сторони конфмкту 
потребують допомоги, запропонуйте дтям самостйно вирипити 
конфтет. 
Пояснть, як! саме ди е булнгом 1 чому1х необждно припинити. 
Уникайте в сшлкуванн! слв «жертва» чи «агресор» 

для запоб1гання тавруванню й розпод1ллу ролей 
6. Повдомте кер1вництво навчального закладу про ситуащю, 

що склалася, й вимагайте вжити захолв щодо припинення 
цькування. 

я
 

У бврог! вскладних ситуацях булйнгу застосовують механ1зм 
шельно1 медлаци, коли спещально пидготовлений педагог 

чи психолог, який не мае жодного стосунку до конфткту, модеруе 
зустр!ч1 мж дтьми, 1хн!ми батьками та вчителями. Вс отримують 
право висловитися, поглянути на ситуац!ю з р1зних точок зору. 

В Укра!н1 поступово теж запроваджують цю практику. В рамках 
кампаний #СтопБул1нгМ1н1стерство — юстицй розробило 1нформащйн! 
матер!али з рекомендащями для батьюмв, як дяти, коли 1хня дитина 

постраждала в1д бул1нгу або ж сама стала булером. 

Як допомогти дитин1, якщо вона шддаеться бул!нгу? 

Дти зазвичай соромляться говорити проте, що стали жертвами 
булингу, й схильн1 звинувачувати себе. Придивться до повед1нки 

та настрою свое! дитини. Якщо ви помтили ознаки того, що вона 
стала жертвою бул1нгу: 

. Збершгайте спокй, будьте терплячими, не потрбно тиснути 
на дитину. 

. Поговорть з дитиною, дайте 1й зрозум1ти, що ви не звинувачуете 
П в ситуаци, що склалася, готов! вислухати й допомогти.  



    

. Запитайте, яка допомога може знадобитися — дитин|, 

запропонуйте свый варант вирипення ситуацй. Це допоможе 
розробити сшльну стратегю змйн. 

. Пояснть дитинЪ до кого вона може звернутися у випадку 
цькування (психолог, вчител!, кервництво школи, старии учнй, 
батьки 1нших дтей, охорона). 

. Повдомте кервництво навчального закладу про ситуацю, 
що склалася, й вимагайте належного П врегулювання. 

. Шдтримайте свою дитину — в налагодженн! стосунюв 

зоднолтками та шдготуйте П до того, що вирипення проблеми 
бул1нгу може зайняти деякий час. 

У випадку, якщо вирипити ситуацю на рвн! школи 
не вдаеться, пов1домте полшйю. Захистить свою дитину в1д цькування! 

«Для батьюв дуже важливо вмти попередити або належним чином 

в1дреагувати на булнг, зяким стикаються 1хн1 ти. Вони мають бути 
уважними, сшлкуватися та шдтримувати сво]1х дитей», — 
пдкреслюе Джованна Барбер!с, голова Представництва ЮН1СЕФ 

в Украйна. 

Як допомогти дитин1, якщо вона виявилася агресором? 

Дитин|, яка булить 1нших, увага та допомога потр1бна не менше, ниж 
т1й, яка страждае в1д булнгу: 

Вмверто поговорть з дитиною про те, що вдбуваеться, з’ясуйте 
мотивац!ю п повед1нки. 

Уважно вислухайте дитину, з повагою поставтеся до И слив. 

Пояснть дитин, щойдИ можуть бути визнан! насильством, 
за вчинення якого настае вдпов1дальнсть. 

Чйтко 1 наполегливо попро@ть дитину припинити таку поведнку, але 
не погрожуйте обмеженнями й покараннями. 

Порадьтеся з1шюльним чи дитячим психологом. Адже агресивна 
повед1нка та прояви насильства можуть вказувати на емощйн! 
проблеми вашо! дитини та розлади повед1нки. 

Пам’ятайте, дитина-агресор не змлниться в1дразу. Це тривалий процес, 
який потребуе витримки й тершщння. 

Що повинн! робити батьки, якщо в дошкльному заклад! 1х 
дитини мае м!сце бул!нг?  



    

1. Комунмкащя (сшлкування) — це ключ. Якщо ви шдозрюете, що ваша 

дитина шШддаеться в дитячому садку знущанням, дайте 1й зрозумти, 
що ви зможете 1й допомогти, якщо вона докладно розпов1сть про все. 

Якщо ваша дитина виглядае наляканою чи збентеженою, 
використовуйте книги в якост! легкого доступу до не, щоб налагодити 

ваше сшлкування природним чином. Деяк! художн! твори для щмтей 
звертаються до ц1е1 тематики. Як тльки ваша дитина розкрие вам ус1 
подробиц про булнг, збергайте спою, не сварлть Й та не засуджуйте, 
обов’язково поясвть, що ви неодм1нно допоможете припинити це 
насилля. 
2. Порозмовляйте з вихователем. «Наыть не дивлячись на те, що в 
дошюльних 1 подбних 1м дитячих закладах доросл! завжди 

знаходяться поруч з дтьми, за такою великою юльк!стю малюю, як! 
безперервно бгають навкруги, просллдкувати просто нереально», — 
каже колишнйй вихователь Триамя Янг. 1, осюмльки маленьк! хулгани 
вддають перевагу тому, щоб ображати дтей, коли доросл! не 

дивляться, важливо порозмовляти з вихователем 1 ввести один одного 
в курс справи, щоб у подальшому вн був бльш уважним 1 вже 
прищльно спостергав за певними дтьми. 

3. Використовуйте полтику в1дкритих дверей. У найавторитетнипих 
дитячих садках 1 дошюльних закладах 1снуёе полтика вдкритих 

дверей, що дозволяе батькам приходити в будь-який час. Тому 

перодично без попередження нандуйтесь у групу вашо! дитини. Ц1 
неоч1куван! в1зити будуть тримати пращвниюв дитячого садка в тонус1 
й зменшать 1мов1рн1сть того, що ваша дитина буде страждати вд 

якогось хулгана. 
4. Заплануйте переговори з батьками. Коли маленьк! Дти вдаються до 

бул1нгу, 1хня повед1нка частипе за все запозичуеться з домашнього 
досыду, тобто у свой родин! вони можуть стати сыдками домашнього 

насилля, дивитися жорсток!1 телешоу, чути як 1хн! брати та сестри 
висмюють 1нших тей або сам! бути жертвами насилля. Тож 
порозмовляйте з админ1страц1ею дошюльного закладу 1 призначте 

зустрач з батьками маленького хул1гана, звернувши 1хню увагу на його 
поведнку, але не дивуйтесь, якщо його батьки не будуть вас слухати, 
будуть проявляти байлужсть чи почнуть все заперечувати. 
5. Навть вашу дитину захищатись вд хулганв. Дайте свой дитин! 

певн! психологчн! 1нструменти, як! вона зможе використовувати при 
контакт! з хултганом. Навчть П достойно триматись, дивитись прямо в 
оч1 кривднику, розпов1дати дорослим про те, що сталось, та уникати 
самотност! (бути завжди поруч з 1ншими дтьми). Ви також можете 

розширити можливост! дитини, запропонувавши 1й пограти в рольов1 
гри. Так вона зможе попрактикуватись у тому, що мае нам!р зробити в 
под1бнйй ситуацй наступним разом. Упевнен! в соб! ти мають менше 
шансв стати мипенню для хулйган!в, тому знайдть способи, щоб 

забезпечити вапйй дитин! адекватну самоощнку. Ви можете  



    

допомогти 1й зав’язати дружн! стосунки поза межами дошюального 
закладу 1 залучити П до тих вид1в активност1, що зможуть шдвищити п 

впевнен1сть у соб1. 
6. Розгляньте пережд в 1ншу групу. Гнод1 бул1нг може бути наспльки 
агресивним, що вс! вап! зусилля так 1 не будуть усшииними. Тому, 
якщо вам не вдасться нчого добитись, порозмовляйте з 

адм!н1страц1ею на предмет переходу вашо1 дитини до 1ншо! групи. 
Якщо ж 1 це не вдасться зробити, тод1 краще забрати вашу дитину 13 
цього дитячого садка. 
Бул!нг у дошкльному середовищ1 в1дбуваеться набагато частипе, ниж 
повинен. Г якщо ваша дитина стала одн1ею 13 «жертв», не кажть 1й, 
щоб вона стала б1льш «жорсткою» 1 не примушуйте П розв’язувати цю 
проблему самостино. Уживайте всих заходв, щоб захистити вашого 
малюка, здйснюйте взити в дитячий садок 1 давайте дитин! 

1нструменти, як! не тльки стануть1й у пригод1 в ранньому дитинств1, а 
й допоможуть уникнути знущань у майбутньому. 

Як сьогодн! в Укра1н! та бвроп запоб1гають бул!нгу? 

Експерти Укра!нського 1нституту дослдження екстрем1зму 
стверджують, що усунути булйнг якявище неможливо. Цькування 
Е наслдком загально! системи нервност! людей — майновот, ф1зично1, 
етн1чно1, 1нтелектуальна! та гендерно1. 

Однак профллактичн! заходи дозволяють значно зменшити прояви 
бул1нгу. Так, у Скандинавй регулярне проведення програм 
запобгання бул!нгу показало трикратне зменшення загально 
клькост! школяр!в, залучених вситуаю  цькування (хоча 
й не призвело до повного його зникнення). 

Тому в европейських кранах розробляються ц1л1 системи протидй 
бул1нгу. Психологи йЙ сощальн1 пращвники проводять у школах 
спецальн! треннги. Вони пояснюють дтям негативн1 наслдки 

бул1нгу, розповдають, як можна захистити жертву. [х вчать 
втручатися,а не бути  пасивними — спостергачами. Крм того, 
експерти розгрують р1зн! ситуаций, щоб наочно показати, як потрйбно 
зупиняти насильство. 

Вшдлтюав 1дорослих в можлинсть подзвонити на гарячу 
лин1ю й отримати шдтримку спещал1ств. Украйна лише розпочинае 
створювати систему протидй булнгу.  


