
«БУЛІНГ» 

 

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, також із застосуванням засобів електронних комунікацій, що 

вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою 

стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого(-ої). 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:  

систематичність (повторюваність) діяння;  

наявність сторін – кривдник(-ця) (булер), потерпілий(-а) (жертва булінгу), 

спостерігачі (за наявності);  

дії або бездіяльність кривдника(-ці), наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого(-ої) інтересам кривдника(-ці), та/або спричинення соціальної 

ізоляції потерпілого(-ої).  

Учасниками освітнього процесу є (Закон України «Про освіту», ст. 52):  

• здобувачі освіти;  

• педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;  

• батьки здобувачів освіти;  

• фізичні особи, які провадять освітню діяльність;  

• інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.  



 Варто пам’ятати, що булінг (цькування) відрізняється від сварки або 

конфлікту між дітьми кількома типовими ознаками: 

 • по-перше, це систематичність (повторюваність) діяння – вчинення різних 

форм насильства (фізичного, економічного, психологічного, сексуального, 

також і за допомогою засобів електронної комунікації) двічі і більше разів 

стосовно однієї і тієї ж особи; 

 • по-друге, булінг (цькування) майже завжди має злий намір, коли метою 

дій кривдника(-ці) є умисне заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, 

приниження, страху, тривоги, бажання підпорядковувати потерпілого(-у) своїм 

інтересам та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого(-ої);  

• по-третє, для булінгу (цькування) характерний дисбаланс сил – владний 

дисбаланс між кривдником(-цею) і потерпілим(-ою) (асиметричні відносини), 

різниця у фізичному розвитку, рівні соціально-психологічної адаптованості, 

соціальному статусі, стані здоров’я (наявність інвалідності чи особливих 

освітніх потреб), ментальному розвитку тощо; • по-четверте, відсутність 

розкаяння у кривдника(-ці). 

У закладі освіти в ситуації булінгу центральним суб’єктом є дитина. 

Тобто: – діти можуть потрапляти в ситуацію булінгу (бути постраждалими) від 

інших дітей, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, батьків 

здобувачів освіти, інших осіб, тобто всіх учасників освітнього процесу; – діти 

можуть виступати в ролі кривдника(-ці) стосовно інших дітей, педагогічних 

працівників, обслуговуючого персоналу, батьків здобувачів освіти, інших осіб, 

тобто всіх учасників освітнього процесу. Норми Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

не регулюють відносини між педагогічними працівниками, обслуговуючим 

персоналом закладу освіти, батьками здобувачів освіти, іншими особами. 

Відносини між вище згаданими особами регламентуються іншими відповідними 

нормативно-правовими актами. 

ПРИКЛАД «Булінг» Світлана, як завжди, сиділа за партою, хоча всі її 

однолітки, як і годиться під час перерви, метушилися та галасували. Вона 

спостерігала щодня одну й ту саму картину: дівчата весело сміються, жартують 



та грайливо поглядають на хлопців. Звичайно, адже вони не носять цих 

потворних окулярів та брекетів на зубах, через які дівчинка терпіла стільки 

знущань та насмішок від однокласників! Тільки вдома Світлана могла 

насолодитися любов’ю та теплом, які дарували їй її батьки. А в школі… Все те 

саме. Щодня… Щотижня… І знову порожній клас. За партою самотньо сидить 

Світлана. До неї підходять двоє дівчат. Це її однокласниці. Світлана знає, що 

зараз відбуватиметься. Вони поводяться зухвало, насміхаючись з дівчини, 

забираючи окуляри, скидаючи на підлогу зошити та книжки, топчучи їх. 

Світлана беззахисно починає плакати. 

Співвідношення понять. 

 Як видно з вищенаведених визначень, жорстоке поводження з дитиною, 

домашнє насильство та булінг співвідносяться між собою наступним чином. Всі 

ці діяння є проявами насильства (фізичного, психологічного, економічного, 

сексуального). При цьому жорстоке поводження з дитиною є всеохоплюючим 

поняттям та може мати місце як у приватній, так і в публічній сфері (між членами 

сім’ї чи близькими особами, незнайомими особами, учасниками освітнього 

процесу тощо), домашнє насильство вчиняється у приватній сфері (тобто між 

членами сім’ї чи іншими родичами або близькими особами, незалежно від факту 

їх спільного проживання), булінг – у публічній сфері (між учасниками освітнього 

процесу). Визначаючи співвідношення між жорстоким поводженням з дитиною 

та домашнім насильством, слід наголосити, що поняття жорстокого поводження 

є значно ширшим і містить явище домашнього насильства. Крім того, поняття 

жорстокого поводження з дитиною містить й інші протиправні дії, які подаються 

в «Порядку взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що 

можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю», більшість з яких можуть 

тягнути за собою кримінальну відповідальність. Також, законодавством 

визначено, що, на відміну від дорослих, дитина визнається постраждалою 

особою не лише тоді, коли домашнє насильство чи інше правопорушення (в 

межах жорстокого поводження) були вчинені щодо неї безпосередньо, а й тоді, 



коли вона стала очевидцем домашнього насильства або злочину проти життя, 

здоров’я, волі, чести, гідности статевої свободи, статевої недоторканности особи. 

Визначаючи співвідношення між жорстоким поводженням з дитиною, і зокрема 

домашнім насильством, з одного боку, та булінгом, з іншого, слід зауважити, що 

булінг може підпадати під поняття «жорстоке поводження з дитиною». 

Необхідно розуміти, що не кожен конфлікт, навіть у школі, є булінгом. Булінг – 

це діяння, яке має на меті завдання шкоди психічному чи фізичному здоров’ю, 

або завдало такої шкоди. Якщо відбувається сварка між дітьми, унаслідок якої 

один з її учасників впав і вдарився – це не є булінгом. Але у випадку, коли наявні 

насмішки, принижування, нецензурні висловлювання і штовхання, які носять 

принизливий характер і мають на меті завдання шкоди, підпорядкування 

інтересам кривдника(-ці) – такі дії вже вважаються булінгом і потребують 

відповідного реагування. 

ВИДИ БУЛІНГУ 

Булінг (цькування) проявляється через психологічне, фізичне, економічне, 

сексуальне насильство, також із застосуванням засобів електронних комунікацій. 

Фізичний булінг – штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, 

«сканування» тіла, нанесення тілесних ушкоджень тощо. 

Приклад. 

 Кожен ранок Максима починався з того, що він чув чергову сварку батька 

та матері. Так сталося і цього разу. Проспавши, він похапцем під крики батьків 

одягнувся і вибіг на вулицю. Снідати не хотілось, та й ні мама, ні тато не 

помітять, що його вже немає. Він звик. Адже давно його у сім’ї не помічали. До 

школи йти також не хотілося. Там – старші хлопці, які знову почнуть знущатися 

з нього: чіпляти на спину образливі прізвиська, давати стусани, ставити 

підніжки. Було дуже важко, але пожалітися було нікому… Так, у роздумах про 

своє життя, Максим все ж таки дістався школи Роздуми не відпускали… Ось він 

– довгоочікуваний дзвінок на перерву. Із засмученим обличчям Максим вийшов 

з класу. У цей час до нього підійшли троє старшокласників. Почали вкотре 

знущатися, насміхатися. Один з них поплескав Максима по спині, причепивши 

листок з написом «Вдар мене». Хлопець здогадувався, що могло означати оце 



так зване «дружнє» поплескання – чергова принизлива для нього витівка. 

Максима штовхнули і він упав. Було дуже боляче – і фізично, і ще більше 

морально. На очі навернулися сльози. (Зі звернень на Національну дитячу 

«гарячу» лінію) 

 «Економічний булінг» – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та 

інших особистих  речей жертви, вимагання грошей тощо. 

Приклад «Економічний булінг»  

Добрий день. Я – Ольга. Мені 16 років. У мого гарного друга, однокласника 

Сашка, є проблема. Останнім часом його постійно кривдять старшокласники. 

Морально тиснучи на нього, вони щодня забирають у нього гроші, які мама дає 

на обіди, та змушують просити у мами ще і ще. Він дуже сильно переживає, але 

розказати будь-кому про це боїться. І зі мною Сашко поділився під великим 

секретом. Адже старшокласники залякали його, пообіцявши, що поб’ють, якщо 

Саша комусь про це скаже. Тепер ми разом не знаємо, як вирішити його 

проблему. (Зі звернень на Національну дитячу «гарячу» лінію). 

Психологічний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 

міміки обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, 

жарти, маніпуляції, шантаж тощо. 

Приклад «Психологічний булінг»  

Учень І курсу Олег на уроках фізики систематично принижує вчительку: 

грубо до неї звертається, паплюжить при всій групі, вдається під час спілкування 

до нецензурної лайки.  

Сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 

прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, 

поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти тощо. 

Приклад «Сексуальний булінг»  

До десятої групи  прийшла новенька дівчина. На перший погляд, досить 

упевнена у собі. Але новачкам завжди нелегко здобувати авторитет у новому 

класі, тим більше, що там зазвичай уже є свої авторитети. Так сталося, що такою 

авторитетною особистістю для одногрупників був хлопець нарцисичного 

характеру. Він мав неабияку вагу серед однолітків, зокрема у групі в чаті, де 



почав пліткувати про те, що мав з новенькою сексуальний зв’язок. Група 

схвалила вчинки хлопця, почавши жартувати на цю тему. Це проявлялося будь-

де: як під час уроків, так і на перервах. А щирі виправдовування дівчини тільки 

ще більше розпалювали бажання однокласників зайвий раз посміятися та 

познущатися з неї. Дійшло до групової ізоляції — дівчина уникає будь-яких 

контактів з однолітками, сторониться їх, навіть обідає окремо, аби не 

провокувати жарти на свою адресу. (Зі звернень на Національну дитячу «гарячу» 

лінію). 

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). 

Приклад «Кібербулінг» 

 Вітаю! Я Наталя зІ Львівщини. Нещодавно мені виповнилося 14-ть. Мої 

переживання – стосовно подруги, яку донедавна вважала найкращою та 

найближчою. Сварка з нею виявила те, чого я ніяк не очікувала. Посварившись 

зі своєю подругою, звісно, переживала через це, та думала, що скоро все 

минеться, але вона не шукала можливості помиритися. Навіть навпаки – почала 

писати негативні коментарі на моїй сторінці у соціальній мережі. А наші 

одногрупники її в цьому чомусь підтримують. Хочу виправити ситуацію. Але, як 

тільки я видаляю образливі коментарі, вони одразу пишуть нові, іноді ще 

болючіші. Я не знаю, як з цим бути і як зупинити це… (Зі звернень на 

Національну дитячу «гарячу» лінію). 

Розрізняють прямий булінг (наприклад, одна дитина вимагає у іншої гроші 

або речі) і непрямий (наприклад, група учнів поширює неправдиві чутки про 

свого однокласника), образи і погрози через електронну пошту, мобільний 

телефон, текстові повідомлення, а також створення наклепницьких вебсайтів 

(кібербулінг).  
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