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БУЛІНГ, АБО ШКІЛЬНЕ ЦЬКУВАННЯ

Проблема булінгу на сьогоднішній день є актуальною і для українських
шкіл. Зокрема, лише за останній рік десятки випадків булінгу в Україні та йо-
го наслідків активно висвітлювалися ЗМІ: починаючи від жорстокого побит-
тя школярок однолітками у Чернігові, закінчуючи смертю школяра внаслідок
завдання тяжких тілесних ушкоджень у школі на Одещині. І це лише найгуч-
ніші епізоди, яким, як правило, передують роки попереднього насильства, що
часто замовчується навіть самими жертвами цькування.

Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне 
переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колек-
тиву. [1] На сьогодні ми маємо жахливу статистику. Як прилад, 48% дітей ні-
коли не розповідали дорослим про те, що однолітки застосовують до них 
психологічне, чи фізичне насильство. Ще 40% розповідали комусь з дорос-
лих. Інші 22% вважають це нормальним явищем.

Вагомим фактором на булінг є реакція батьків. Якщо дитина сказала, 
що не хоче йти до школи, то це точно не характеризує її як ледачу. Є дуже 
велика вірогідність того, що вона не хоче йти до школи саме через булінг. [2]

Безумовно дитина проводить більшість часу у закладах освіти, будь то 
дитячий садочок, школа, коледж, чи університет. І саме працівники цих за-
кладів зобов’язані першими реагувати на випадки булінгу. І діяти не шляхом 
наказу припинити свої діяння, а допомогти як агресору, так і постраждалому. 
Можливо комусь з них потрібна допомога психолога, чи батьків.

Причин булінгу дуже багато. Починаючи від зросту, та кольору волосся, 
закінчуючи сексуальною орієнтацією, чи кольором шкіри. 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 здо-
ров'ю. Старші діти, підлітки можуть спробувати самостійно впоратись із де-
якими ситуаціями. Психологами було розроблено кілька порад для них. Як ва-
ріант можна ігнорувати кривдника, обов’язково стримувати гнів, та злість. Ні 
в якому разі не вступати в бійку. [3] Але краще не залишати це без відома до-
рослих. Про те, що тебе хтось ображає ніколи не соромно говорити. У кожно-
му закладі освіти є психолог, який скоріш за все може тобі допомогти.

Зараз найпоширенішим видом булінгу є так званий “живий” булінг, вла-
сне коли цькують безпосередньо в лице. Якщо взяти до уваги відсотки, то це 
близько 80%. Менш поширений булінг у соціальних мережах, близько 19%. І 
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близько одного відсотку припадає на телефонні дзвінки, та месенджери.
Щодо санкцій за вчинення насильства. Відтепер за вчинення таких ді-

янь стосовно неповнолітньої, або малолітньої особи на винуватцю буде необ-
хідно сплатити штраф від 850 до 1700 гривень. Знущання, вчинені повторно 
упродовж року, або групою осіб каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 
3400 грн, чи громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин. У разі 
цькування неповнолітніми особами, віком  від 14 до 16 років, відповідаль-
ність будуть нести батьки, або особи, що які замінюють. До них буде засто-
соване покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські робо-
ти на строк від 20 до 40 годин. Також відповідальність передбачена за прихо-
вування фактів булінгу. Якщо керівник закладу освіти не повідомить поліцію 
про відомі йому випадки цькування серед учнів, його оштрафують на суму 
від 850 до 1700 грн або призначать виправні роботи на строк до одного міся-
ця з відрахуванням до 20 % заробітку. [4]

Аби викорінити таке явище в Україні, та в цілому світі необхідно не ли-
ше говорити про це, а й навчати вчителів, проводити усілякі тренінги, ввести 
зміни у законодавство. Обов’язково проводити тренінги з дітьми, де їх бу-
дуть навчати як можна протидіяти булінгу, як не стати жертвою, та що треба 
робити якщо тобі довелося бути жертвою знущань.
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Живучи сьогоднішнім днем можна сказати, що людство вступає до но-
вої ери, де одним із найвищих цінностей визнається інформація і знання тоб-
то найбільш зростаючим ресурсом є розвиток інформаційних та комунікацій-
них технологій у всіх сферах економічного та суспільного життя.


