
 
 

 

 

Що таке булінг? 

Багатьох дітей у свій час дражнили 

рідні брати, сестри або друзі. Якщо це 

відбувається в ігровій дружній формі, 

коли обидві дитини просто бавляться, 

такі образи, як правило, не завдають 

шкоди. Але коли словесні перепалки 

стають образливими, злими й 

постійними, вони перетворюються на 

знущання, тому їх необхідно 

припинити. 

Булінг (цькування в учнівському 

колективі) – це навмисне знущання 

фізичним, вербальним або 

психологічним способом. Воно може 

варіювати від ударів, поштовхів, лайки, 

погроз і насмішок до вимагання 

грошей і цінного майна. Деякі учні 

знущаються, уникаючи, ігноруючи 

інших і поширюючи про них 

неправдиві чутки. Інші 

використовують електронну пошту, 

чати, миттєві повідомлення, соціальні 

мережі й текстові повідомлення, щоб 

насміхатись над іншими або кривдити 

їхні почуття. 

 

Чому одні учні знущаються над 

іншими? 

Учні знущаються один з одного з 

цілого ряду причин. Іноді вони 

насідають на інших учнів, 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, авторитетним, популярним 

або  впевненим у собі. Деякі 

бешкетники більші й сильніші за своїх 

«жертв», та це не завжди так. 

Іноді учні 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. 

 

 

Чому починається булінг? 

Випадки насильства серед учнів 

завжди були частиною навчання, однак 

зараз вони стають дедалі помітнішими. 

Сьогодні в Україні жертвами булінга 

стають 8 з 10 дітей. Початок цьому дає 

такий собі рекет, коли старші учні 

відбирають мобільні телефони та 

гроші; учні поширюютьі плітки, 

принизливі жарти та бойкот. 

На думку психологів, цькування 

завжди  починає  одна людина для 

того, аби затвердити свій авторитет, 

розважитися або отримати якусь 

вигоду.  Решта учнів, спостерігаючи за 

діями булера, або їх ігнорують, або 

обурюються та намагаються 

втрутитися. Але бачачи, що жертва не 

чинить опір, а їхню ініціативу не 

підтримує ніхто, вони відчувають 

безпорадність, і їхній настрій 

змінюється – від співчуття жертві до 

роздратування і байдужості. 

 

 

Основні ознаки булінга і так 

званого мобінга (менш радикальних 

образ) це: 

 Нерівність сил агресора і жертви; 

 Повторюваність насильства; 

 Гостра емоційна реакція жертви. 

Найчастіше цькування відбувається 

в навчальному закладі, де учні апатичні 

і розчаровані, 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. 

 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/340/


 

Жертви та булери 

Жертвою цькування  може стати 

абсолютно будь-яка дитина, не 

дивлячись на те, якою б сильною або 

здібною вона не була б. Однак 

найчастіше жертвами стають ті, хто 

найбільше виділяється (дивно 

одягнений, дивно поводиться, 

неохайний).  Також потенційними 

жертвами  можуть  стати ті, хто 

швидко втрачає самоконтроль, легко 

піддається емоціям. 

Булерами ж найчастіше стають ті, 

хто ростуть без заборон та авторитету 

батьків, але в той же час їм не вистачає 

уваги і поваги дорослих. У більшості 

таких учнів – яскраво виражені 

нарцисові риси характеру. Їм весь час 

доводиться самостверджуватися за 

рахунок інших людей, доводити  

власну  перевагу. 

 

За останні кілька місяців близько 

67% дітей в Україні стикалися з 

проблемою цькування. І 48% з них 

нікому про це не розповідали. 

 

Іноді це може довести дитину до 

думок про самогубство, і якщо вона не 

хоче розмовляти з близькими людьми, 

то краще за все звертайтеся 

на національну гарячу лінію  

(телефон – 0-800-500-225) 

 

Пам’ятайте!  

Все у ваших руках.  

Не бійтеся говорити про те, що 

вас хвилює. 

Ви маєте право бути щасливим! 

 

 

Практичний психолог 
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