
БУЛІНГ  

З чого все починається? 

Найбільш жорстокі прояви булінгу, зазвичай, відбуваються в підлітковому віці. 

Однак, ще в молодшій школі кожен член класної спільноти займає свою 

позицію, починає відігравати в колективі певну роль. Тож вибір на жертву 

булінгу падає зазвичай не миттєво. 

Булер і його прибічники можуть почати над кимось насміхатися. Якщо реакція 

та, що треба (дитина лякається, плаче, нервово відповідає агресорам), то буде 

спроба повторити ці принизливі жарти знов і знов. 

Як діяти батькам кривдника? 

Якщо проблема стала регулярною і неконтрольованою, батькам обох сторін — і 

того, кого ображають, і кривдників — треба вирішувати проблему спільно. І ця 

робота — дуже тонка й ювелірна, адже працювати доведеться з усіма сторонами 

конфлікту, включно зі школярами — свідками булінгу, які теж відіграють певну 

роль. 

Батьки кривдника вдома мають провести серйозний діалог з дитиною. Однак 

важливо не вдаватися до моралізаторства й уникати підвищених тонів. 

З дитиною треба говорити як з рівною, тобто як з дорослим. Можна сказати, що 

ви розумієте, що вона, напевне, зіткнулася зі складнощами і тому поводиться 

таким чином. Треба запитати, чи можете ви якось допомогти — поговорити, 

порадити, запропонувати бесіду з психологом. Важливо показати дитині, що її 

хочуть зрозуміти, а не просто звинуватити. 

 

Як діяти батькам жертви цькування? 

Батьки дитини, яку ображають, у свою чергу мають детально обговорити цю 

проблему зі своїм сином чи донькою. Однак слід пам’ятати, що участь батьків у 

конфліктах підлітків має бути дотичною. 

Тому, якщо справа дійде до походу батьків у школу, варто донести до вчителів 

та адміністрації не скарги та емоції, а факти й оцінку конфлікту. 

А саме — недопустимість у школі таких ситуацій. 

Тиск через вчителів або особиста розмова батьків жертви цькування з булером 

може навіть погіршити ситуацію. У такий спосіб дорослі дискредитують дитину 

в очах однолітків, перемикають силу авторитету на себе. 

 

Як діяти батькам, якщо дітям заважає вчитися агресивний однокласник 

Не соромтеся відвести дитину до психолога, який навчить виставляти захисний 

щит проти проявів агресії однолітків. Дуже важливо за допомогою практичних 

прийомів психології навчити дитину самостійно себе відстоювати. Це важливий 

досвід становлення в соціальному середовищі. 
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Ознаки того, що дитину цькують у школі 

 Відмова йти до школи з різних причин:  «не хочу, не цікаво, не бачу сенсу…» 

 Відсутність контакту з однолітками: немає друзів, зідзвонювань, не ведеться 

переписка у соцмережах, похід до школи і повернення звідти наодинці, немає у 

кого запитати домашнє завдання. 

 Психосоматичні ознаки: часті хвороби, наприклад, ломота в тілі, болі в животі, 

вірусні інфекції. 

 Обмальовані руки або специфічні малюнки на полях у зошиті. 

 Бажання йти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть усі інші діти. 

 

Причини булінгу 

Як правило, це ЗАНИЖЕНА САМООЦІНКА. Навіть якщо дитина виявляє це 

через нарцисизм, надмірну відкритість, зверхність. 

АТМОСФЕРА ВДОМА. Дуже часто жертвами булінгу стають діти, з якими 

вдома поводяться як з жертвою. Школа і садок — каталізатор домашніх 

проблем. Тож, якщо дитина звикла маніпулювати своїм становищем жертви, 

щоб отримати більше уваги до себе, поблажливість батьків; якщо звикла, що до 

неї краще ставлятсья, коли вона бідна й нещасна, то вона відтворюватиме 

навколо себе таку ж атмосферу і в школі. 

Часто такими дітей роблять бабусі, підживлюючи ідею безпорадності дитини. 

Як результат — дитина не може себе відстояти за наявності сильного лідера. 

ЗАРЯДЖЕНА ЧАСТИНА В КЛАСІ. Це дитина агресор, якій чхати на почуття 

інших, яка шукає слабшого, використовує його, як грушу для биття, 

вирівнюючи свій психологічний стан. 

Відрізнити таку дитину-жертву агресора від «вигнанця» можна за однією 

ознакою. «Вигнанець» буде таким у всіх колективах. А от дитина-жертва 

агресора може бути в інших колективах навіть лідером (де його психологічна 

структура вважатиметься сильною). 

СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ. Не бігти одразу до школи. Спершу дізнатися у 

дитини, що вона думає про цю ситуацію і підтримати. Якщо вона не зможе 

впоратися, тоді йти до школи. 

Або ж, коли застосовується фізична сила — в такому разі, як би соромно не 

було дитині, що б вона не казала (агресори зазвичай присоромлюють дітей, яких 

захищають батьки) треба йти до школи. 

Порадити ПРОВОДИТИ БІЛЬШЕ ЧАСУ ЗІ СТАРШИМИ. За можливістю не 

відходити надовго від учителя, щоб не допускати насилля. 

НЕ ВКЛАДАТИ СВОЇ ІДЕЇ В ГОЛОВУ ДИТИНИ. Коли щось радите — 

запитуйте, чи зможе дитина так учинити. Якщо відповідь буде: мені незручно, 

соромно, я так не зможу — шукайте інші варіанти. Головне, не 

присоромлювати: «чому ти не можеш дати відсіч?!!» 

Не можна злитися на дитину за те, що вона не здатна на дорослі вчинки. Стежте 

за собою: завдання батьків — допомогти. 



 З юридичної точки зору ви НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ І ПОГОВОРИТИ 

БЕЗПОСЕРЕДНЬО З ДИТИНОЮ, ЯКА ОБРАЖАЄ вашу. Це можна 

ініціювати лише через школу або психолога. Інакше можна отримати судовий 

позов за залякування чужої дитини. 

 ПІДТРИМУВАТИ ДИВАКУВАТУ РИСУ в характері або зовнішності 

дитини, якщо саме через це з неї насміхаються. Перетворіть її на сильний бік 

дитини. Якщо йдеться про особливості зовнішності — зробіть фотосесію, щоб 

підкреслити. Якщо ж про замкнутість — знайти діяльність, де саме ці якості 

будуть найнеобхіднішими. 

Якщо булінг триває кілька місяців, – БЕЗ ДИТЯЧОГО ПСИХОЛОГА НЕ 

ОБІЙТИСЯ. 

Перш за все, батьки мають підтримати дитину. Часто вони думають, що це само 

собою минеться, розсмокчеться, але це не так. НЕ МОЖНА РОБИТИ 

ВИГЛЯД, ЩО ЦЬОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ. 

Я не рекомендую пряму розмову батьків з батьками, адже це може погіршити 

ситуацію, якщо рівень їхньої психологічної грамотності звичайний або 

середній. 

Розкажіть про це вчителю, адже з досвіду, якщо вчитель має довіру з боку учнів, 

то він може дуже допомогти і навіть вирішити проблему. Якщо ж ні, ситуацію 

має вирішити психолог: шкільні психологи мають професійну освіту і досвід 

вирішення таких питань. Не думайте, що ваші діти та проблеми унікальні. 

Шкільні психологи мають значний досвід роботи з дітьми, і знають, як зарадити 

в тій чи інший ситуації. 

Кожна ситуація індивідуальна. Десь допоможе профілактична бесіда психолога, 

десь — розмова з директором. 

Якщо вчитель і психолог не справляються, то треба звертатися до директора. А 

ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО, ТО ДИРЕКТОР МАЄ 

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЛУЧАТИ СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ ТА ПОЛІЦІЮ.  

Ознаки того, що дитина піддається цькуванню 

Діти часто мовчать про свої проблеми: вони можуть в усьому звинувачувати 

себе, страждати від почуття провини, боятися занадто бурхливої реакції батьків 

або й погіршення ситуації через їхнє втручання. Остерігаються звинувачень у 

тому, що вони «ябеди, донощики, стукачі». Тому треба добре знати ознаки, які 

можуть свідчити про шкільне цькування. 

 Синці, садна, подряпини, подраний одяг (має насторожити їхнє регулярне 

виникнення незалежно від достовірності пояснення дитиною кожного окремого 

випадку). 

 Зіпсовані, поламані чи загублені речі (шкільне приладдя, підручники, гаджети, 

прикраси, предмети одягу). 

 Прохання про додаткові кишенькові гроші, що можуть призначатися вимагачам 

та шантажистам. 



 Часті хвороби, скарги на погане самопочуття, головний біль чи біль у шлунку, 

проблеми зі сном (безсоння, нічні кошмари). 

 Погіршення успішності, втрата інтересу до занять, прогуляні уроки. Відмова 

ходити до школи під різними приводами. 

 Поганий настрій після повернення зі школи, постійна пригніченість, 

вразливість, тривожність, плаксивість чи, навпаки — дратівливість, 

агресивність. 

 Самотність, відсутність шкільних друзів та приятелів. 

 Дивна дорога до школи — довга, незручна чи взагалі манівцями. 

 Проблеми з харчуванням: хворобливий апетит чи його відсутність. 

 Хворобливі переживання з приводу своєї зовнішності чи інших чинників, які 

роблять дитину «не такою». 

 Втечі з дому, самоушкодження, суїцидальні прояви. 

 

Шкільне цькування може в подальшому: 

 негативно вплинути на самооцінку, спровокувати розвиток комплексів, 

самовідчуття себе як невдахи, людини третього сорту; 

 спровокувати нервові та психічні розлади, фобії, депресії, нервові хвороби, 

тики; 

 порушити стосунки жертви з рідними та близькими, а також у будь-якому 

колективі; 

 закріпити негативні сценарії у стосунках із представниками протилежної статі, 

стати на заваді побудови здорової сім’ї, навіть призвести до самотності на все 

життя; 

 сформувати схильність до насилля в дорослому житті. Саме з жертв цькування 

нерідко виростають сімейні тирани та маніяки. 

 

Приводом до цькування можуть бути: 

 інвалідність, фізичні недоліки, зовнішні вади, слабкість, хворобливість 

(слабозорість, шрами, кульгавість, косоокість, заїкання, енурез, надмірна маса 

тіла, руде волосся, веснянки тощо); 

 вади мовлення та інтелекту, будь-які розумові відмінності від загалу: затримка 

психічного розвитку або, навпаки, «занадто високі» здібності;  відповідно, 

погана або занадто хороша успішність; 

 інакші раса, національність, релігія, колір шкіри, зовнішність, що не притаманні 

певному регіону; 

 низький рівень достатку сім’ї й, відповідно, бідніший одяг, відсутність гаджетів 

тощо; 

 соціальна та емоційна незрілість, недотримання норм, писаних та неписаних 

правил; 



 і будь-що, що відрізняє дитину від інших. 

 

Провокувати проти себе насилля можуть 

 діти з соціально неблагополучних, багатодітних, неповних сімей або родин із 

нетиповою манерою поведінки та способом життя; 

 надмірно опікувані батьками «домашні» діти, що не мають досвіду поводження 

в колективі, не вміють спілкуватися, вибудовувати стосунки з однолітками; 

 емоційно нестійкі, психічно нестабільні, полохливі, тривожні, замкнуті, тихі, 

сором’язливі, невпевнені в собі діти; 

 занадто вразливі діти, що неадекватно реагують на жарти, підколи та 

нестандартні ситуації; 

 улюбленці вчителів та діти, яким легше спілкуватися з дорослими; 

 неохайні, погано вдягнені дітлахи, що недотримуються гігієни, з брудним 

волоссям, неприємним запахом тощо; 

 новенькі в класі або такі, що були довго відсутні (умовно новенькі); 

 і будь-хто через інтриги та підступність однолітків. Мотивом можуть 

послужити заздрощі, ревнощі, підозри, помста… У цьому випадку в хід ідуть 

інтриги, наклеп, плітки, штучне роздмухування незначного епізоду. 

 

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 

ДІТЕЙ У ШКОЛІ 

Провідні тенденції освіти у світі пов'язані з ідеєю створення умов для 

розвитку особистості. Потреба в самореалізації – одна з провідних потреб 

особистості, що є внутрішнім стимулом людської діяльності. Першорядне 

значення має соціально-прогресивний тип самореалізації особистості, що 

виражається в прагненні самореалізації себе як частини соціуму. Створення 

освітнього середовища для розвитку особистості, здатної до такого типу 

самореалізації – основне завдання нашої школи. 

Освітнє середовище – це сукупність природних, фізичних та соціальних 

об’єктів і суб’єктів, які впливають на формування учня, на його творчий, 

професійний та особистісний розвиток, сприяють становленню міжсуб’єктних 

взаємодій та особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій в освітньому 

процесі, забезпечують умови комфортної життєдіяльності учня в навчальному 

закладі та поза його межами. 

 Його складниками є: 

 глобальне макросередовище: (економічна стабільність); 

 фізичний мікроклімат (санітарно-гігієнічні умови); 

 задоволеність діяльністю (цікава діяльність для учня, 

різноманітна, у спілкуванні і дружніх міжособистісних 

відносинах; успіх, можливість впливати на поведінку інших; 



 психологічна сумісність – здатність до спільної діяльності, в 

основі якої лежить оптимальне поєднання в колективі 

особистісних якостей учасників. (прихильність, терпіння і т.д.) 

 

Психологами школи  ведеться  робота для забезпечення комфортного 

середовища для дітей у школі:  

 

 виявлення психологічної готовності дітей до шкільного навчання; 

 контроль перехідних моментів у житті школярів; 

 здійснення діагностично-корегувальної роботи з недисциплінованими 

школярами; 

 виявлення й усунення психологічних причин порушень 

міжособистісних відносин учнів з учителем, батьками, однолітками; 

 консультування представників адміністрації школи, учителів, батьків 

із психологічних проблем навчання й виховання; 

 здійснення індивідуальних і групових консультацій учнів щодо 

проблем життєвого самовизначення, стосунків з оточуючими 

людьми. 

Проводяться  розвивальні та комунікативні ігри («Пізнай себе», «Хто я?»,  

«Який я?» «Вчимося спілкуватися»), різні корегувальні вправи, фотовиставки.  

Методи діагностики, зокрема, «Соціометрія Д.Морена», яка спрямована на 

виявлення емоційно-безпосередніх взаємин усередині малої групи, а також є 

засобом одержання даних про те, як члени соціальної групи ставляться одне до 

одного на основі взаємних симпатій-антипатій. 

Тест «Визначення психологічного клімату в колективі», Діагностика 

«Схильність до конфліктної поведінки» Томаса К. та ін. 

Дані методи допомагають виявити, а також усунути прояви негативних 

факторів  в учнівському середовищі. 

Працюючи у цьому напрямку ми намагаємось: 

 удосконалити у школярів знання, уміння й навички самоконтролю; 

 досягти стабільності та дотримання школярами визначених вимог, 

правил і законів поведінки під час навчання; 

 зменшити прояви нерозуміння учнями особистісно-соціальної 

цінності; 

 формувати й удосконалювати навички спілкування. 

  

Адже комфортне середовище передбачає: 

 реалізацію природних нахилів і здібностей як основу 

задоволення та щастя, успіху дитини в побутовій, навчальній, 

трудовій, спортивній, професійно-орієнтованій діяльності; 

 почуття щастя як запорука психологічного, соціального, 

духовного, фізичного здоров’я дитини; 



 внутрішня і зовнішня гармонія як умова стабільності та краси 

життя кожної особистості; 

 міцність духу як підґрунтя для подолання труднощів і негод 

повсякденного життя. 

Таким чином, психологічна служба намагається створювати навчальне 

середовище, щоб діти не боялися ризикувати у процесі навчання, практикували 

демократичні цінності та працювали, як у співробітництві з іншими дітьми, так і 

самостійно. 


