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ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Розглянуто поняття «буліг», описані його ознаки та види. Розглянуто 
визначенняпонять «жертва булігну» та «кривдник». Висвітлено види 
відповідальності за заскоєння булінгу згідно чинного законодавства. 

Булінг є новим поняття у суспільному житті, але само явище давно нам 
відоме. Булінг (від анг. bully – хуліган, задирака, насильник) визначається 
як утиск, дискримінація, цькування [3]. Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII визначається: булінг (цькування) – 
діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають 
у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у 
тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що 
вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою 
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого 
могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 
потерпілого [2]. 

Вчені визначають шкільний булінг як тривалий процес свідомого 
жорстокого ставлення з боку однієї дитини або групи дітей до іншої 
дитини або групи інших дітей.  
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Відомий дослідник булінгу Д. Ольвеус (Dan Olweus) визначає три 
важливих його компоненти: 1) боулінг – агресивна поведінка, що 
охоплює небажані, негативні дії; 2) булінг охоплює патерн поведінки 
(патерн (від англ. patron) прийняті в певній культурі зразки та стереотипи 
поведінки), що постійно повторюється; 3) булінг характеризується 
нерівністю влади або сили [1]. 

Поняття булінг поділяють на фізичний (штовхання, підніжки, 
зачіпання, бійки, стусани, ляпаси,«сканування» тіла, нанесення тілесних 
ушкоджень тощо), економічний к(радіжки, пошкодження чи знищення 
одягу та інших особистих речей жертви, вимагання грошей тощо), 
психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміки 
обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, 
жарти,маніпуляції, шантаж тощо), сексуальний (принизливі погляди, 
жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, 
зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні 
погрози, жарти тощо) булінг та кібербулінг (приниження за допомогою 
мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв 
(пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на 
відео бійок чи інших принижень і викладання відео в мережу інтернет, 
цькування через соціальні мережі)»). 

Найчастіше булінг відбувається в місцях, де контроль з боку 
дорослих менший або відсутній взагалі. Це можуть бути: їдальні, сходи, 
коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. Прояви цього 
явища більш поширені в середній школі, рідше у старшій, але в старшій 
школі булінг набуває більш прихованого характеру. Кривдниками 
можуть бути як хлопці так і дівчата. Кривдники-хлопці частіше 
застосовують фізичне насильство, дівчата – дражняться, поширюють 
чутки, ігнорують та бойкотують жертву. Сьогодні набирає обертів 
кібербулінг, діти реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, 
де можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати плітки, 
особисті фотографії, зроблені в роздягальнях чи вбиральнях. 

Жертвою булінгу найчастіше стають діти з незвичайною зовнішністю 
замкнуті і сором’язливі, з низькою самооцінкою, неуспішні у спілкуванні; 
діти, у яких немає друзів серед однолітків, фізично слабші за однолітків 
хлопчики; у молодших класах – неуспішні у навчанні, неохайно одягнені 
діти. Також, жертвою, може стати дитина, погляди якої відрізняються від 
загальноприйнятих у даному колективі, нові учні у класі. Дуже часто діти 
не розповідають про випадки цькування ні батькам ані вчителям  

Ознаками булінгу (цькування) є: 
– систематичність (повторюваність) діяння; 
– наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності); 
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– дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння 
психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, 
підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого. 

Відповідальність, яка визначена чинним законодавством України: 
– булінг (цькування) – тягне за собою накладення штрафу від 50 до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) або 
громадські роботи на строк від 20 до 40 годин; 

– булінг (цькування), вчинений групою осіб або повторно протягом 
року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою 
накладення штрафу від 100 до 200 (НМДГ) або громадські роботи на 
строк від 40 до 60 годин; 

– булінг (цькування), вчинений малолітніми або неповнолітніми 
особами віком від 14 до 16 років, – тягне за собою накладення штрафу на 
батьків або осіб, які їх замінюють, від 50 до 100 НМДГ або громадські 
роботи на строк від 20 до 40 годин. 

– булінг (цькування), вчинений групою осіб або повторно протягом 
року після накладення адміністративного стягнення, вчинений 
малолітньою або неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років, – тягне 
за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 100 
до 200 НМДГ або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин; 

– неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим 
підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу 
(цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення 
штрафу від 50 до 100 НМДГ або виправні роботи на строк до одного 
місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.  

Слід пам’ятати, що важливим для дитини, яка потерпає від 
цькування, є любов та підтримка у родині, наявність активного 
соціального життя поза учбовим закладом. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА 
НАСИЛЬСТВА В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Проаналізовано види насильства (фізичне, психологічне, економічне, 
сексуальне) в учнівському середовищі як прояв агресивно-асоціальної поведінки. 
Розглянуто фактори, що сприяють формуванню насильницької поведінки. 
Визначено стратегію психолого-педагогічної профілактики насильства в 
учнівському колективі.  

З кожним роком в учнівському середовищі збільшується кількість 
дітей, для яких характерною є насильницька поведінка, котра відноситься 
до деструктивних форм взаємодії. Насилля тісно пов’язане з такою 
особистісною характеристикою, як агресія, прояви якої можуть призвести 
до руйнування не тільки здоров’я, а й стосунків в колективі, порушення 
суспільного порядку і навіть до переривання життя. Продуктивне 
вирішення проблеми усунення явищ насильства в учнівському 
середовищі ґрунтується на аналізі його видів та розкритті причин 
виникнення відхилень в поведінці. Розповсюдженою є класифікація видів 
насильства, що заснована на характері насильницьких дій, котра включає: 
фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство. 

Фізичне насильство – умисне нанесення однією дитиною іншій 
побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до 
порушення фізичного здоров’я.  

Сексуальне насильство – протиправне посягання на статеву 
недоторканість дитини, а також дії сексуального характеру по 
відношенню до неї. 

Психологічне (емоційне) насильство – це постійні або періодичні 
словесні образи, погрози від батьків, опікунів, учителів, вихователів, 
інших дітей, приниження людської гідності, безпідставні звинувачення, 
демонстрація ворожості, нелюбові.  


