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БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА 
ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

По своїй природі булінг, – або цькування, – це перш за все 
прояв агресії. І вона завжди несе за собою одну і ту саму мету – 
домінування і приниження іншого, будь то дитина чи навіть 
дорослий. Причиною тому, перш за все, є наше біологічне 
походження, бо ми все-таки походимо з тваринного світу, а в 
соціумі до цього додається недостатність уваги та участі 
дорослих в процесі соціалізації дітей. В цьому може бути вина 
батьків, які щось недогледіли за своїми дітьми. Іноді батьки 
навіть можуть самі несвідомо ініціювати таку поведінку. Якщо у 
дитини насильство в сім’ї, і вона постійно бачить агресію 
батька, як правило, або і матері, – вона може переносити це 
потім в школу і далі по своєму життю – копіювати поведінку 
своїх батьків. Так, але в школі може бути створена культура, яка 
буде підтримувати і підсилювати таке цькування. На жаль, іноді 
причиною того бувають самі вчителі. Саме поняття обдарованих 
дітей є антипедагогічним, тому що через це самі вчителі 
починають сегрегувати дітей і тим створюють умови для 
булінгу. Якщо дорослі, вчителі так ставляться до дітей, що одні 
є любимчиками, а інші якісь інші, – діти моментально реагують 
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на це і підхоплюють такий принцип поведінки. Що й закладає 
підстави для боулінгу. 

Явище булінгу надзвичайно поширене в сучасній школі, 
але цю проблему з тих чи тих причин замовчують, не афішують 
випадки знущань, її не прийнято обговорювати. З одного боку, 
педагогічний колектив, дбаючи про власну репутацію, ігнорує її, 
а з іншого – батьки, які або вважають ситуацію цькування 
хорошою школою життя, або, хвилюючись за власних дітей, 
переводять їх до іншого навчального закладу. За таких умов 
проблему не усувають, а навпаки, вона набуває більших обсягів 
і жорстокості.  

Згідно з даними ВООЗ, отриманими внаслідок 
моніторингового дослідження, в Україні регулярного насилля в 
школах зазнають близько 17 % дівчат і 16 % хлопців 11–15-річного 
віку. Самі регулярно ображають інших 16 % українських школярів 
та 12 % школярок [1]. Представлені дані підтверджують результати 
іншого опитування, яке провів Інтернет-сайт KidsPoll (1200 дітей). 
Згідно з ним, жертвами булінгу було 48 % опитаних, із них 
15 % дітей неодноразово зазнавали насилля; 42 % респондентів 
зазначили, що самі займалися булінгом, 20 % – постійно[2].  

Отже, представлені статистичні дані засвідчують, що 
булінг – явище глобальне та масове.  

Булінг – соціально-педагогічна, психологічна проблема 
сучасності. Це соціальне явище, властиве переважно 
організованим колективам, отож з огляду на зазначене, 
виділяють основні місця булінгу: булінг у школі; булінг на 
робочому місці (мобінг); булінг в армії («дідовщина»); 
кібербулінг (насилля в інформаційному просторі) тощо.  

Уперше термін булінг (з англ. «bully» – хуліган, забіяка, 
грубіян, насильник; «bullying» – цькування, залякування, 
третирування) з’явився на початку 70-х рр. XX ст. у 
Скандинавії, де група дослідників вивчала явище насильства 
між дітьми в школі. Досі немає чіткого наукового визначення 
цього терміна. Саме поняття булінг деякі автори розуміють по-
різному і дають різну кваліфікацію його видів[3, с. 168].  

Відомий дослідник булінгу Д. Ольвеус визначає три 
важливих компоненти: 1) боулінг – агресивна поведінка, що 
охоплює небажані, негативні дії; 2) булінг охоплює патерн 
поведінки (патерн (від англ. patron) прийняті в певній культурі 
зразки та стереотипи поведінки), що постійно повторюється; 
3) булінг характеризується нерівністю влади або сили [4].  
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Аналіз наукових робіт дає можливість визначити основні 
риси булінгу: систематичність; нерівність фізичних, психологічних 
і соціальних можливостей, які лежать в основі стосунків між 
жертвою й агресором, тобто агресор займає вище становище, ніж 
його жертва; взаємостосунки переслідувача й жертви; емоційне 
приниження, образа почуттів людини, що призводить до 
виключення її з групи. Отже, підґрунтям булінгу є статус, влада, 
конкуренція, лідерство. Це соціальна поведінка, що проявляється у 
відносно стійких групах і здатна залучати інших.  

Серед причин булінгу в колективі вчені виділяють 
наступні: боротьба за лідерство; зіткнення різних субкультур, 
цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них; 
агресивність і віктимність; наявність у дитини психічних і 
фізичних вад; заздрість; відсутність предметного дозвілля [5].  

Шкільний булінг можна розділити на дві основні форми:  
1. Фізичний шкільний булінг – умисні удари, стусани, 

побої нанесення інших тілесних ушкоджень тощо; сексуальний 
булінг, хеппісліпінг.  

2. Психологічний шкільний булінг – насильство, пов’язане 
з дією на психіку, що завдає психологічну травму через словесні 
образи або погрози, переслідування, залякування, якими 
навмисно заподіюється емоційна невпевненість. До цієї форми 
належать вербальний булінг (знаряддям слугує голос (образливе 
ім’я, з яким постійно звертаються до жертви, обзивання, 
поширення образливих чуток і т. д.); образливі жести або дії; 
залякування (використання агресивної мови тіла й інтонацій 
голосу для того, щоб змусити жертву здійснювати або не 
здійснювати що-небудь); ізоляція (жертву навмисне ізолює, 
виганяє або ігнорує частина учнів або весь клас); активне 
неприйняття (виникає у відповідь на ініціативу, що походить від 
жертви, кривдники дають зрозуміти, що вона ніхто, що її думка 
нічого не означає, роблять її «цапом відбувайлом»); пасивне 
неприйняття (виникає лише в певних ситуаціях, коли треба 
вибрати когось у команду, групу, сісти за парту, прийняти в гру, 
діти відмовляються: «З ним не буду!»); ігнорування (не 
звертають уваги, не спілкуються, не помічають, забувають, не 
проявляють відкритої агресії, але й не цікавляться); вимагання 
(грошей, їжі, інших речей); пошкодження та інші дії з майном 
(крадіжка, грабіж, ховання особистих речей жертви); 
кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, 
Інтернету, інших електронних пристроїв (пересилання 
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неоднозначних зображень і фотографій, обзивання, поширення 
чуток тощо). Вважають, що жертвами булінгу стають діти 
чутливі, замкнуті, сором’язливі, тривожні, невпевнені в собі, 
нещасні, з низькою самоповагою, схильні до депресії, діти, які 
не мають жодного близького друга й успішніше спілкуються з 
дорослими, ніж з однолітками (Дан Ольвеус). Однак 
провокувати знущання над собою можуть і сильні, обдаровані 
особистості. Перебуваючи у звичайній школі, обдарований 
учень запускає визначені механізми розвитку булінгу, викликає 
заздрість і роздратування однолітків високим рівнем знань, 
допитливістю, акумуляцією уваги вчителя. Унаслідок цього 
відбувається ізоляція обдарованого учня від класу. Погане 
ставлення до нього поступово стає причиною відповідної 
поведінки: неприйнята в класі дитина починає порушувати 
правила, діє імпульсивно й необдумано [4]. Основні механізми 
розвитку булінгу: страх; заздрощі та конкуренція; неприйняття 
інакшості; бажання підпорядковувати когось власній волі; 
бажання витіснити когось із групи (колективу); бажання 
принизити іншого. 

Як соціально-психологічне явище булінг впливає на всіх 
учасників групи чи класу дітей, де він виникає. Зокрема Д. 
Ольвеус описав таку рольову структуру булінгу:  

1) учень, який є жертвою булінгу;  
2) учні, які здійснюють насилля, ініціюють і відіграють 

лідерські ролі в процесі булінгу – «булери», або переслідувачі, 
агресори;  

3) послідовники – учні, які позитивно ставляться до 
знущань над іншими й беруть активну участь у цьому, але 
зазвичай не є ініціаторами та не відіграють головної ролі;  

4) пасивні «булери» – учні, які відкрито підтримують 
булінг, наприклад через сміх чи привертання уваги до ситуації, 
проте не втручаються в неї;  

5) потенційні «булери» – учні, яким подобаються 
знущання, але вони не виявляють цього ззовні;  

6) «спостерігачі» (байдужі свідки) – учні, які не беруть 
участі в булінгу, і можуть вважати, що це не їхня справа, тобто 
виявляють байдуже ставлення до ситуації;  

7) «потенційні захисники» – ці учні негативно ставляться 
до насилля і вважають, що повинні допомогти жертві, проте 
нічого не роблять;  



 

176 

8) «захисники» – учні, які виявляють негативне ставлення 
до явища, вони захищають жертву або намагаються їй 
допомогти [4].  

Булінг – переважно латентний для інших осіб процес, але 
діти, які зазнали цькувань, отримують психологічну травму 
різного ступеня тяжкості, що призводить до важких наслідків, 
аж до самогубства. Тому найнебезпечніші в цьому явищі 
наслідки. Причому наслідки і для жертв булінгу, і для булерів, і 
для спостерігачів, а саме:  

1. Діти, які стають переслідувачами, більше, ніж їхні 
однолітки схильні до участі в бійках, до крадіжок, уживання 
алкоголю і куріння, у них низькі оцінки зі шкільних предметів, 
вони також можуть носити зброю.  

2. Діти, які лише спостерігають знущання, також, як і самі 
жертви, можуть почуватися в небезпеці. У них може 
спостерігатися страх, нездатність діяти, почуття провини за 
бездіяння, а також може виникати бажання приєднатися до 
процесу, особливо якщо в них немає стійкого ставлення до 
ситуації.  

3. У дітей, які стають об’єктами булінгу, відзначають такі 
симптоми (за Х. Лейманном):  

− перша група пов’язана з впливом стресу на когнітивні 
процеси, що спричиняють фізичні гіперреакції (порушення 
пам’яті, порушення концентрації уваги, депресія, апатія, швидке 
роздратування, загальна втома, агресивність, почуття 
незахищеності, фрустрація); 

− друга група вказує на психосоматичні симптоми (нічні 
жахи, біль у шлунку, діарея, блювання, відчуття слабкості, 
втрата апетиту, стискання у горлі, схильність до плачу, почуття 
самотності);  

− третя група поєднує симптоми, що виникають під 
впливом виділення стресових гормонів і діяльності автономної 
нервової системи (біль у грудях, пітливість, сухість у роті, 
серцебиття, часте дихання),  

− четверта група відображає симптоми, пов’язані з 
м’язовим напруженням (біль у спині, біль у задній частині шиї, 
біль у м’язах);  

− п’ята група пов’язана з проблемами сну (труднощі під 
час засинання, переривчастий сон, раннє пробудження);  
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− шоста група симптомів: слабкість у ногах, загальна 
слабкість;  

− сьома група: втрата свідомості, тремор [6].  
Отже, булінг – явище, що може виникнути в більш-менш 

організованих, сталих колективах, стосується і впливає на всіх 
його учасників, призводячи до порушення навчально-виховного 
процесу в школі, викликає тривалі наслідки для особистості, 
інколи віддалені в часі. Тому постає гостра потреба 
усвідомлення того, що ця проблема є; і як наслідок виникає 
потреба в підготовці фахівців з певними теоретичними 
знаннями, спеціальними уміннями, навиками для виявлення, 
попередження та подолання такого негативного соціально-
психолого-педагогічного явища.  
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