
Булінг в закладі освіти 

Насильство в освітньому середовищі має різний характер і природу. 

Воно може проявлятися як у формі одноразових, так і в вигляді 

систематичних дій. Але ці дії завжди завдають шкоди психічному та 

фізичному здоров’ю всіх учасників/учасниць цього процесу. 

Виявити випадки насильства в закладі освіти достатньо важко. 

Передусім тому, що насильство відбувається переважно в місцях, де 

відсутній контроль і нагляд дорослих. До того ж і потерпілий, і спостерігачі 

воліють не повідомляти нікого про випадок, щоб їх не вважали 

≪ябедником/ябедницею≫ або через страх зізнатись. 

Найнебезпечнішим є повторюваність випадків насильства в освітньому 

середовищі. Саме систематичні насильницькі дії є булінгом або цькуванням. 

Термін ≪булінг≫ походить від англійського слова ≪bully≫, тобто 

хуліган, забіяка, задира. 

Булінг (цькування), тобто діяння (дії або бездіяльність) учасників 

освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 

неповнолітньої особи та (або) такою особою до інших учасників освітнього 

процесу, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода психічному або 

фізичному здоров’ю постраждалої особи. 

Типовими ознаками булінгу (цькування), можуть бути: 

- систематичність (повторюваність); 

-наявність сторін – кривдник (булер), постраждала особа (жертва), 

спостерігачі (за їх наявності); 

-дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

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

постраждалої особи інтересам кривдника (булера), та/або спричинення її 

соціальної ізоляції». 

Булінг (цькування) проявляється через різні форми насильства, які 

вчиняються систематично по відношенню до однієї і тієї ж особи. 

Це можуть бути прояви: 

1) фізичного насильства, що включає штовхання, зачіпання, підніжки, 

бійки, стусани, ляпаси, удари та інші дії, які завдають біль і тілесні 

ушкодження тощо; 



2) психологічного насильства, що включає образи, поширення 

неправдивих чуток, глузування, залякування, ізоляція, ігнорування, бойкот, 

відмова від спілкування, погрози, маніпуляції, шантаж тощо; 

3) економічного насильства, що включає дрібні крадіжки, 

пошкодження або знищення особистих речей, вимагання грошей, їжі тощо; 

4) сексуального насильства, що включає образливі жести, 

висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток, обмацування 

сексуального (інтимного) характеру та/або змісту тощо. 

З розвитком сучасних електронних технологій насильницькі дії 

(передусім прояви психологічного, сексуального насильства) при булінгу 

(цькуванні) часто вчиняються за допомогою електронних засобів комунікації, 

що має назву – кібербулінг, який може проявлятись в різному вигляді: 

 перепалки, або флеймінг – обмін короткими гнівними репліками в 

чатах, форумах, дискусійних групах тощо; 

 нападки – повторювані образливі СМС-повідомлення, в меседжери, 

постійні дзвінки тощо; 

 обмовляння – це розповсюдження принизливої неправдивої інформації 

через текстові повідомлення, фото, відео з використанням засобів 

електронного зв’язку; 

 самозванство або перевтілення в певну особу, використовуючи її 

акаунт в соціальних мережах, блогах, пошті, системі миттєвих 

повідомлень тощо; 

 ошуканство або видурювання конфіденційної інформації (текстів, 

фото, відео) та її передача в Інтернеті або поштою тим, кому вона не 

призначалась; 

 сталкінг або кіберпереслідування – це дії з прихованого вистежування, 

зазвичай зроблені нишком, анонімно, з метою нанесення психологічної 

або фізичної шкоди; 

 знімання на відео реальних нападів з метою їх поширення в інтернет 

мережі або хепіслеппінг; 

 використання інтернет-спілкування для подальшого вчинення дитиною 

певних дій, зокрема використання її у сексуальних цілях (кібергрумінг) 

або доведення до самогубства (≪спільноти смерті≫). 

Постійно з’являються нові прояви кібербулінгу, що потребує особливої 

уваги до інтернет безпеки дітей з боку дорослих, формування навичок 

безпечної поведінки в мережі у дітей, особливо, якщо інтернет мережа 

використовується в закладі освіти під час навчання. 


