
«Якщо ти байдужий до страждань інших, 

 ти не заслуговуєш називатися людиною.  

Сааді. 

 

 

Створення безпечного середовища для учнів училища – одне із головних 

завдань нашого навчального закладу. Для цього здійснюється запобігання та 

просвіта учнів, батьків, викладачів та майстрів виробничого навчання щодо 

негативних явищ у суспільстві та колективі.  

 

#булінг 

 

Одним із негативних явищ у сучасному учнівському середовищі є булінг 

– дії учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії 

вчиняються стосовно дитини чи дитиною стосовно інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному чи фізичному 

здоров’ю потерпілого. Булінг може здійснюватись також із застосуванням 

засобів електронних комунікацій. 

Варто пам’ятати, що 

між дітьми кількома типовими ознаками:  

 систематичність (повторюваність) діяння - вчинення різних формах 

насильства (фізичного, економічного, психологічного, сексуального, в тому 

числі за допомогою засобів електронної комунікації) двічі і більше разів 

стосовно однієї і тієї ж особи;  

 умисел: метою дій кривдника є умисне заподіяння психічної та/або 

фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, бажання підпорядковувати 

потерпілого своїм інтересам та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого;  



 дисбаланс сил - владний дисбаланс між кривдником і потерпілим 

(асиметричні відносини), різниця у  фізичному розвитку, рівні соціально-

психологічної адаптованості, соціальному статусі, стані здоров’я (наявність 

інвалідності чи особливих освітніх потреб), ментальному розвитку тощо;  

 відсутність розкаяння у кривдника. Варто пам’ятати, що булінг 

(цькування) ніколи не припиняється самостійно – потрібно втручання сторонніх 

осіб, захист і допомога потерпілому, кривднику та свідкам 

 

#соціальна_структура_булінгу 

 

 

Рис. 1 Коло булінгу 

Ситуація булінгу має колективний характер. В закладі діти утворюють 

певну ієрархічну соціальну структуру, яка, як правило, має три основні 

елементи, а саме: 

●кривдник (булер); 

●потерпілий або мішень булінгу; 

●спостерігачі. 

 

#вплив_булінгу 

Внаслідок булінгової ситуації жертва може:  

- знизити якість навчання; 



- підвищити рівень власної агресії та переносити її на інших; 

- втратити друзів та комунікативні навички;  

- усамітнюватися; 

- набути нервово-психічних розладів та депресивного стану;  

- знизити самооцінку. 

Внаслідок булінгової ситуації агресор може:  

- виявити проблеми у стосунках з однолітками та дорослими 

- проявляти надмірну агресію; 

- проявляти асоціальну поведінку 

- проявляти асоціальні риси особистості. 

 

Внаслідок булінгової ситуації свідки можуть:  

- проявляти безсилля перед владою натовпу чи сильнішого; 

- відчувати сором за власну легкодухість; 

- відчувати безпорадністі; 

- проявляти депресивний стан чи перезбудження; 

- не відвідувати заклад освіти. 

 

#види_булінгу 

 

Фізичне насильство найбільш помітне, однак складає менше третини 

випадків булінгу (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, а також 

погляди, жести, образливі рухи тіла та міміки обличчя). 

Економічний булінг – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та 

інших особистих речей жертви, вимагання грошей тощо. 

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

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

жарти, маніпуляції, шантаж тощо. 

Сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, прізвиська та образи 

сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих 

чуток, сексуальні погрози, жарти тощо. 



Кібербулінг – відбувається 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). 

 

#відповідальність_за_ здійснення_ булінгу 

 

Правопорушення Вид відповідальності 

 вчинення булінгу  штраф від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк 

від двадцяти до сорока годин; 

 вчинення булінгу 

групою осіб; 

 вчинення булінгу 

повторно протягом року після 

накладення адміністративного 

стягнення; 

 штраф від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк 

від сорока до шістдесяти годин 

 вчинення малолітніми 

або неповнолітніми особами 

віком від чотирнадцяти до 

шістнадцяти років; 

 штраф на батьків або осіб, які їх 

замінюють, від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк 

від двадцяти до сорока годин 

 неповідомлення 

керівником закладу освіти 

уповноваженим підрозділам 

органів Національної поліції 

України про випадки булінгу 

(цькування) учасника 

освітнього процесу. 

 штраф від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправні роботи на строк 

до одного місяця з відрахуванням до 

двадцяти процентів заробітку 

 



#рекомендації 

 

1. Не тримай це у секреті: розкажи про це викладачеві, якому 

довіряєш чи соціально-психологічній службі – вони завжди допоможуть. 

Розкажи батькам про це. 

2. Не звинувачуй себе. Адже кривдникам легко знайти жертву, 

особливо, якщо вона відрізняється чимось від загальної групи. 

3. Намагайся уникати кривдника. Але, якщо цього робити не виходить 

– не відповідай агресією на агресію. 

4. Якщо булінг відбувається в соціальній мережі – фіксуй це за 

допомогою скріншотів. 

 

1. Не тримай це у секреті: розкажи про це викладачеві, якому 

довіряєш чи соціально-психологічній службі – вони завжди допоможуть. 

Розкажи батькам про це. 

2. Не звинувачуй себе. Адже кривдникам легко знайти жертву, 

особливо, якщо вона відрізняється чимось від загальної групи. 

3. Намагайся уникати кривдника. Але, якщо цього робити не виходить 

– не відповідай агресією на агресію. 

4. Якщо булінг відбувається в соціальній мережі – фіксуй це за 

допомогою скріншотів. 

1. Не ставай частиною групи буллерів.  

2. Не мовчи, можливо саме ти станеш тим, хто припинить булінгову 

ситуацію. Будь обережний, щоб не стати жертвою насильницьких дій. 

3. Якщо ти став свідком булінгу – повідом про це викладача або 

соціально-психологічну службу. 

4. Якщо твій друг втрапив в таку ситуацію – підтримай його. 



 

1. Подумай, що спонукає тебе до булінгу одногрупників. Обговори це 

з соціально-психологічною службою. 

2. Булінг – це дії, не а не риси характеру. Ці дії можна змінити, адже 

вони несуть шкоду усім учасникам булінгової ситуації: буллеру, спостерігачам 

та жертвам. 

3. Подумай про те, що відчуває жертва, під час того, коли відбувається 

процес. Що б відчував (-ла) б ти на місці жертви? 

 

 

 

 

Телефони гарячих ліній, необхідних у разі виникнення питань щодо 

протидії булінгу 

Національна дитяча лінія  

▶ 116 111  

▶ 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);  

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу  

▶ 116 000;  

Гаряча лінія з питань запобігання насильству  

▶ 116 123  

▶ 0 800 500 335;  

Центр надання безоплатної правової допомоги  

▶  0 800 213 103;  

Національна поліція України  

▶  102 


