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БУЛІНГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, 
ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

Суттєві зміни в економічній сфері та соціальній політиці, криза 
сучасної родини, низький соціальний статус, безробіття, нав’язуван-
ня ідеології споживання, відмова суспільства від одних моральних 
цінностей та перехід до нових орієнтирів – все це є чи не найголовні-
шими чинниками, що сприяють процесу віктимізації неповнолітніх. 

Останніми роками визнано поширення в освітній практиці тако-
го явища, як шкільний булінг. Це соціальна проблема всього світу 
протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена. Перші 
публікації в Україні з’явилися у 2005 р. Згідно з результатами дослі-
дження, проведеного ЮНІСЕФ, нині 67 % дітей в Україні у віці від 11 
до 17 років стикалися з проблемою булінгу. 24 % дітей стали жерт-
вами булінгу, і 48 % з них нікому не розповідали про ці випадки. Це 
тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конф-
лікт, внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 ти-
сяч дітей, стали внутрішньо переміщеними особами[1]. 

Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка, задирака, грубі-
ян, насильник) у світовій практиці визначається як прояв дискримі-
нації дитини, що виражається у фізичних і психічних формах насиль-
ства [2]. Форми прояву булінгу досить різноманітні: фізична 
(завдання ударів, штовхання, пошкодження або крадіжка власності), 
словесна (обзивання, глузування або висловлювання, якими обража-
ється стать, раса або сексуальна орієнтація), соціальна (виключення 
інших із групи чи розповсюдження пліток або чуток), письмова фор-
ма (написання записок або знаків, що є болючими чи образливими), 
електронна або кібербулінг (розповсюдження чуток та образливих 
коментарів з використанням електронної пошти, мобільних телефо-
нів, сайтів соціальних мереж) [3, с. 211]. 
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Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття непри-
язні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба 
підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження 
тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб [2]. 

Однак суть булінгу вчені вбачають не в самій агресії чи злості 
кривдника, а в почутті зневаги, презирства, відрази агресора щодо 
жертви [4, с. 177]. 

Соціальна структура булінгу, як правило, має три елементи, а 
саме: переслідувач (булі), жертва та спостерігач. У сучасній науці іс-
нує декілька підходів до вивчення булінгу. Одні дослідники зосере-
джують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, характерних 
для особи булі та його жертви. Інші намагаються розглядати булінг 
як соціально-психологічний феномен [5]. 

Незважаючи на те, що явище булінгу відоме досить давно, однак, 
теоретичне його осмислення розпочав норвезький психолог Д. Оль-
веус. Він визначив такі типові риси учнів, схильних ставати булі: во-
ни відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі 
інших учнів, переслідуючи власні цілі, вони імпульсивні й легко ша-
леніють; вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих 
(передусім батьків і вчителів); вони не виявляють співчуття до своїх 
жертв; якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших. 

Типові жертви булінгу також мають свої риси: вони полохливі, 
вразливі, замкнуті й сором’язливі; вони часто тривожні, невпевнені в 
собі, нещасні й мають низьку самооцінку; вони схильні до депресії й 
частіше за своїх ровесників думають про самогубство з дорослими, 
ніж з однолітками; якщо це хлопчики, вони можуть бути фізично 
слабкішими за своїх ровесників. 

Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той самий 
час, на думку окремих дослідників, відтворити типовий портрет аг-
ресора та жертви неможливо.  

У навчальному закладі в булінгу найчастіше бере участь ціла 
група учнів. Якщо лідер групи – булі (булер), то інші наслідують його 
поведінку і беруть участь у цькуванні однокласників. Це дає групі 
внутрішній імпульс, з одного боку, створює ефект причетності, згур-
тування. Інший результат спільного цькування – послаблення по-
чуття відповідальності за свої дії. «Там був не тільки я», – кажуть, 
щоб виправдати себе і дорослі, і діти. Коли усвідомлення особистіс-
ної відповідальності слабшає, гальмують і стримуючі механізми [2]. 

Необхідно пам’ятати, що значну роль у виникненні булінгу віді-
грає сім’я: батьки як агресорів, так і жертв відрізняються неконстру-
ктивними стилями вирішення конфліктів, проблемами в комунікації. 
Стиль батьківського виховання, якого дотримуються деякі батьки не 
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є ідеальним, і не є авторитетно-демократичним. Діти-агресори до-
сить часто спостерігають ситуації насильства в сім’ї, а також зазна-
ють тілесних покарань. Виникає так зване «коло насильства»: дити-
на бачить насильство в сім’ї, відтворює його в навчальному закладі, а 
потім у власній родині, і цикл повторюється у наступному поколінні. 
У групі однолітків має місце ситуація соціального навчання: перший 
епізод насильницьких дій, що не отримав негативної оцінки з боку 
дорослих, стає «пусковим гачком» для поширення подібних ситуацій 
у групі. 

Необхідно підкреслити, що до роботи з профілактики та подо-
лання такого негативного явища як булінг повинні бути залучені всі 
учасники навчально-виховного процесу – батьки, адміністрація на-
вчального закладу, учні, педагоги. Бесіди щодо запобігання булінгу 
можна проводити під час години виховання або на перервах. Вплив 
буде стійким, якщо обговорення теми стане постійним продовжен-
ням шкільного буденного життя. Однак чіткий графік бесід теж не-
обхідний тому, що систематичність щодо обговорення автоматично 
гарантує, що тема насильства серед учнів не залишиться без уваги. 
Короткі, але часті розмови набагато ефективніші, ніж рідкісні та дов-
готривалі. 

Не слід дітям із вираженою агресивністю доручати керівництво 
однолітками чи молодшими дітьми, адже це може спровокувати 
прояви жорстокості. У так званих агресорів треба формувати вміння 
аналізувати свої почуття і почуття інших людей, а також вчити ста-
витися з розумінням до індивідуальних відмінностей у різних людей, 
виробляти навички справлятися з міжособистісними проблемами 
цивілізованим шляхом [6]. 

Висновок. Згідно зі ст. 16 Конвенції про права дитини, остання 
має право на захист від незаконного посягання на її честь і гідність. 
Тому головним обов’язком держави є вжиття усіх заходів соціально-
го, адміністративного, кримінально-правового та іншого характеру з 
метою надання дитині права на повноцінний та гармонійний розви-
ток особистості. З огляду на поширення явища булінгу в середовищі 
малолітніх і неповнолітніх осіб, необхідно розробити антибулінго-
вий закон в Україні, внести це поняття до Цивільного кодексу Украї-
ни, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Криміна-
льного кодексу України. Відповідальність повинні нести як батьки за 
неналежне виховання, так і діти-агресори та діти-свідки булінгу. Не-
обхідно у кожній школі розробити Правила поведінки учнів і довести 
їх до відома учнів. 
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