
Булінг у школі та 

шляхи його 

подолання 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР  

КЗ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЗШ№5 І-ІІІ СТ.»  ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ.» 



Булінг(з англ. «бикування»- 

 - це здійснення тривалого фізичного або 

психологічного насилля, яке не має 

характеру самозахисту, з боку одного 

індивіда або цілої групи щодо іншого 

індивіда; цькування, знущання, 

залякування. 







Причини виникнення насилля у 

дитячому колективі: 

 1. Зовнішні(вплив дорослих – батьків, учителів); 

 2. Поведінкові (дитина проявляє/не проявляє активність, яку від неї 

очікують однокласники); 

 3. Особисті (фізичні чи психологічні особливості дітей); 

 4. Соціальна нерівність; 

 5. Несправедливість; 

 6. Популяризація насильницьких моделей поведінки. 

 7. Проблема «вільного часу» для дитини. 





Розподіл ролей під час булінгу 

Жертва; 

Булер; 

Спостерігач. 



Ознаки, за якими ми можемо 

розпізнати жертву булінгу: 

 Шкільне приладдя часто буває розкидане по класу, пошкоджене 

або сховане; 

 На уроках веде себе стримано, боязливо; коли відповідає 

учителю, клас може шуміти, коментувати виступ; 

 Під час перерви, в їдальні, в коридорах тримається відчужено від 

інших учнів та намагається знаходитися ближче біля  дорослих; 

 Його ображають, дають образливі прізвиська; 

 Краще знаходить спільну мову з учителями, ніж з учнями; 

 Під час групових ігор його ігнорують або обирають останнім. 



Булер у школі та хто може ним 

стати потенційно: 

Діти, які виховуються в авторитарних 

сім'ях; 

Діти з неповних сімей; 

Діти з сімей, де насилля вважається 

нормою; 

Діти з сімей з конфліктними 

сімейними стосунками; 

 



Наслідки булінгу для дітей-

жертв: 

Суїцид; 

Захисна агресивна поведінка; 

Шкільна дезадаптація; 

Порушення емоційного та 

соціального розвитку; 

Важкі психологічні наслідки. 



Наслідки булінгу для булерів: 

Труднощі з успішністю в 

школі; 

Труднощі із соціалізацією; 

Труднощі із 

самовизначенням. 



Пам'ятка вчителю, як вести себе з 

дитиною-жертвою булінгу: 

Скажіть дитині: 

- Я тобі вірю; 

- Мені жаль, що з тобою таке трапилось; 

- Це не твоя провина; 

- Добре, що ти мені про це сказав; 

- Я з тобою і буду старатися, щоб таке 

більше з тобою не трапилось. 



Антибулінговий закон в Україні: 



Література з питання булінгу в 

школі та Інтернет-джерела: 

 http://www.stopbullying.com.ua/unisef 

 http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/ukrainian/BullyingUK.pdf 

 http://www.boyarka.cspr.info/2017/11/13892/ 

 http://uire.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Doslidzhennya-

buling.pdf 
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