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      Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» — задиратися, 

знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної 

поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити 

негативне середовище для людини. 

     Прикметною ознакою булінґу є довготривале «відторгнення» дитини її 

соціальним оточенням. Найчастіше булінґ відбувається в таких місцях, де контроль 

з боку дорослих менший або взагалі його нема. Це може бути шкільний двір, сходи, 

коридори, вбиральні, роздягальні, спортивні майданчики. У деяких випадках дитина 

може піддаватися знущанням і поза територією школи, кривдники можуть 

перестріти її на шляху до дому.   

 

 
 

Багато учнів соромляться розповідати дорослим, що вони є жертвами булінґу. 

 



       

             Форми і види булінгу 

    Людину, яку вибрали жертвою і яка не може постояти за себе, намагаються 

принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими 

формами булінґу є: 

 словесні образи, глузування, обзивання, погрози; 

 образливі жести або дії, наприклад, плювки; 

 залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву 

щось зробити чи не зробити; 

 ігнорування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот; 

 вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна 

жертви. 

 фізичне насилля (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, 

будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні ушкодження); 

 приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету (СМС-

повідомлення, електронні листи, образливі репліки і коментарі у чатах і т.д.), 

поширення чуток і пліток. 

      Види булінґу можна об’єднати у групи словесного (вербального), фізичного, 

соціального (емоційного) й електронного (кібербулінґ) знущання, які часто 

поєднуються для більш сильного впливу. 

 

 Як реагувати на цькування 

  

     Молодші школярі мають неодмінно звертатися по допомогу до дорослих — 

учителів і батьків. Допомога дорослих дуже потрібна і в будь-якому іншому віці, 

особливо якщо дії кривдників можуть завдати серйозної шкоди фізичному та 

психічному здоров'ю. 

     Старші діти, підлітки можуть спробувати самостійно впоратись із деякими 

ситуаціями. Психологами було розроблено кілька порад для них. 

Як впоратися з ситуацією самостійно 

 Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, 

зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про 

боягузтво, адже, навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю 

емоціям. 

 Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте 

гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його/їх 

від наміру дошкулити вам. 

 Стримуйте гнів і злість. Адже це саме те, чого 

домагається кривдник. Говоріть  

спокійно і впевнено, покажіть силу духу. 

 Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, 

щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то 

більше            шансів опинитися в загрозливій для вашої 

безпеки і здоров'я ситуації.  

 Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з 

людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки 

і припинити насилля.  

 

                                         


