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        Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема: 

рекомендаційний бібліографічний покажчик / уклад. Бондаренко Т. І. ; 

ред. Іоаніді О. В. ; ЦБС Поділ. р-ну, б-ка ім. В. Некрасова. – Київ, 2020. –

69 с. - (Щоб не потрапити в безодню ; вип. 9). 

 

  Бібліографічний покажчик «Булінг як актуальна соціально-педагогічна 

проблема» є дев’ятим випуском у серії «Щоб не потрапити в безодню» і 

присвячений гострій проблемі булінгу (цькування) та мобінгу. 

Покажчик складено на основі перегляду електронного каталогу     

Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва 

(http://lucl.kiev.ua/), Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого 

(https://nlu.org.ua/), Національної наукової медичної бібліотеки  

https://library.gov.ua/  та каталогу бібліотеки імені Віктора Некрасова. 

  Матеріал подано в межах рубрик та в алфавітному порядку авторів і 

назв. Анотації надаються мовою оригіналу видання. 

           Видання, передусім, розраховано для керівників шкіл, класних 

керівників, профільних вчителів та підлітків, які безпосередньо знайомі з 

проблемою булінгу, а також для широкого кола користувачів. 

 

 

 

 

 

 

 

Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте за адресою: 

 

вул. Ярославська, 32 / Волоська, 33, м. Київ, 04071 

тел.: 425-05-37 

e-mail: crb_franko@ukr.net 
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Від укладача 

    За останні 20 років поняття булінгу стало міжнародним соціально-

психологічним і педагогічним терміном, за яким стоїть сукупність соціальних, 

психологічних та педагогічних проблем. 

    Перші закордонні публікації на тему шкільного цькування з’явилися ще в 

1905 р. Систематично проблему булінгу почали досліджувати скандинавські 

вчені у 70-х рр. ХХ ст., коли суспільство замислилося над існуванням зв’язку 

між явищами девіантної та агресивної поведінки в соціумі та тим, як людина 

виховується, зростає та навчається протягом шкільного періоду, та почало 

усвідомлювати важливість вивчення причин і наслідків цього явища, щоб в 

результаті мати важелі впливу та контролю над ситуацією. 

    В Україні систематичні загальнонаціональні дослідження булінгу майже не 

проводяться, часто ґрунтуються на зарубіжних розробках, і тому недостатньо 

запропонованих методів профілактики та корекції цього явища. 18.12.2018 р. 

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набув 

чинності 19.01.2019 р. і яким передбачено адміністративну відповідальність за 

булінг, але проблема залишається актуальною. 

У запропонованому бібліографічному покажчику розглянуті причини, 

наслідки та учасники булінгу, мобінгу, державна політика у сфері протидії 

булінгу(цькуванню) та методи боротьби з цими негативними явищами. 

Бібліографічний покажчик розкриває фонд бібліотеки по вказаній тематиці, 

звертає увагу користувачів на друковані видання (книги, газети і журнали) та 

на корисні адреси Інтернет-ресурсів. Всього 104 бібліографічних записи та 8 

електронних ресурсів. У межах розділів документи розміщено за абеткою 

авторів і назв. Бібліографічні записи супроводжуються довідковими 

анотаціями мовою оригіналу видання. 

    Покажчик адресовано учителям, вихователям, батькам, підліткам, а також 

всім, хто цікавиться зазначеною темою. 

 

Укладач: Бондаренко Т.І. 

Редактор: Іоаніді О. В. 

© Централізована бібліотечна система 

Подільського району міста Києва 

Бібліотека імені Віктора Некрасова 
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Будь-яке насильство – це отрута для душі.  

Карл Людвіг Берне 

 

 

 
 

1. Булінг як соціально-психологічний феномен 

    Проблема булінгу – це соціальна проблема всього світу. За даними 

дослідження Дитячого фонду ООН («ЮНІСЕФ») та Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ): 

• Всього у світі піддається цькуванню близько 150 млн. дітей – кожен 

другий учень у віці від 13 до 15 років;  

• Україна посідає четверту сходинку серед країн Європи за рівнем проявів 

агресії підлітків;  

• У контексті світу Україна посіла сьоме місце за кількістю 

переслідувачів, 9 місце за кількістю жертв цькування серед 15-річних;  

• Кожна 4 дитина (24%) ставала жертвою насилля з боку однокласників. 

Причому 40% постраждалих нікому про це не розповідали. В Україні 

80% дітей до 15- річного віку зіштовхувались з проявами цькування; 

• Близько 8% дітей є хронічними жертвами, тобто піддаються булінгу 

декілька разів на тиждень. 

    Явище буллінгу досить часто зустрічається і в дорослих трудових 

колективах, проте ця поведінка бере свій початок у молодшому підлітковому 

віці, коли одним з основних агентів гендерної соціалізації є школа. Буллінг є 

явищем розповсюдженим і серед хлопців, і серед дівчат, хоча частіше до такої 

поведінки вдаються хлопці. Буллінг є явищем інтернаціональним і 

досліджується вченими багатьох країн: Америки, Великої Британії, Канади, 

Норвегії, Фінляндії та інших. 
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Запобігання та профілактика випадків шкільного насильства є найважливішим 

завданням педагогів та психологів, оскільки жорстоке ставлення до дитини 

неминуче призводить до  низки  руйнівних наслідків, а саме: 

• педагогічних наслідків: шкільна дезадаптація, академічна неуспішність; 

• психологічних наслідків: психологічні розлади, закріплення у 

свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, 

порушення соціалізації, соціальна дезадаптація; 

• медичних наслідків: травматизація або суїцид. 

 

 

    Шкільне насильство поділяється на емоційне і фізичне. Емоційне 

насильство викликає у жертви емоційне напруження, принижує його і знижує 

самооцінку. Приклади емоційного насильства: глузування, нескінченні 

зауваження, необ’єктивні оцінки, висміювання, приниження в присутності 

інших дітей, прізвиська, образи, навішування ярликів, порівняння, 

підкреслення фізичних і психологічних «вад», ігнорування, бойкот, групове 

цькування (з дитиною відмовляються грати, займатися, не хочуть з ним сидіти 

за однією партою, не запрошують на дні народження і т. п.). 
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Під фізичним насильством мається на увазі застосування фізичної сили до 

учня, у результаті чого можливе нанесення фізичної травми. Приклади форм 

фізичного насильства: штовхання, копняки, запотиличники, викручування 

рук, кусання, дряпання, висмикування волосся, тягання за вуха, побиття за 

допомогою будь-яких предметів, підставляння ноги, придушення тощо. 

Глузування і знущання можуть продовжуватися тривалий час, викликаючи в 

жертви травматичні переживання. Жертвою може стати будь-яка дитина, але 

зазвичай вибирають того, хто слабший або якось відрізняється від інших. 

Найнебезпечнішим є повторюваність випадків насильства в освітньому 

середовищі. Саме систематичні насильницькі дії є булінгом або цькуванням. 
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    Булінг (bullying, від анг. bully -  хуліган, забіяка, цькування) — це діяння (дії 

або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 

стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно 

інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 
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        1.1 Які  є види булінгу? 

          Виділяють такі види булінгу: 

• фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, 

нанесення тілесних пошкоджень); 

• психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 

міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, 

погрози, жарти, маніпуляції, шантаж); 

• економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших 

особистих речей, вимагання грошей); 

• сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, 

прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у 

переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, 

жарти); 

• кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, 

інтернету, інших електронних пристроїв). 

Найчастіше булінг відбувається в місцях, де контроль або нагляд дорослих 

найменший або взагалі відсутній. Це можуть бути коридори, вбиральні, 

роздягальні, подвір’я, сходи, їдальня тощо. Іноді дитина може піддаватися 

булінгу й поза територією закладу освіти. Такі випадки можуть трапитися 

по дорозі додому, у дворі дому, під час шкільних екскурсій тощо.  

 

    Варто зазначити, що булінг в освітньому середовищі відбувається не 

тільки між учнями/ученицями. Специфічною проблемою у освітньому 

середовищі є булінг з боку вчителів/вчительок по відношенню до 

учнів/учениць. 
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Такий булінг може проявлятись через систематичні дії: необґрунтоване 

заниження оцінок, систематичне ігнорування думки учня/учениці або 

його/її дій, вішання ярликів на учня/ученицю («А, ось, Олексій у нас 

поганий хлопець»), принизливі слова, залякування («Відправлю до 

директора», «Викличу батьків до школи»). 

Іноді об'єктом такого булінгу може бути цілий клас або група, а іноді 

учні/учениці підпадають під булінг з боку одразу декількох 

вчителів/вчительок. Таку форму поведінки вчителя/вчительки можуть 

переймати й інші учні/учениці, що переростає у колективний булінг 

жертви. 

        1.2  Які ознаки булінгу? 

       Типовими ознаками булінгу  є: 

• систематичність (повторюваність) діяння; 

• наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі; 

• наслідки у вигляді психічної та (або) фізичної шкоди, приниження, 

страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, 

та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 

1.3 Причини виникнення булінгу 

    Причинами виникнення булінгу у 

міжособистісних взаєминах можуть бути різні 

чинники, які можна поєднати у чотири групи: 

• особистісні; 

• сімейні; 

• соціальні;  

• оточення (середовище). 

Особистісні чинники – це фізичні чи психологічні особливості дитини 

(індивідуальні особливості фізичного, психічного, інтелектуального 

розвитку, зовнішності тощо). Розлади та порушення в розвитку дитини 

можуть стати причинами виникнення булінгу.  

 

 



10 
 

Так, часто ініціаторами булінгу є діти, які мають певні індивідуальні 

психологічні особливості та спровоковану цим агресивну поведінку 

(синдром дефіциту уваги, гіперактивності, розлади поведінки, біполярний 

розлад, опозиційний розлад, посттравматичний стресовий розлад та інші). 

Будь-яка інакшість — відмінність дитини від інших дітей, наприклад, 

зовнішній вигляд, стан здоров’я, національність тощо, являється однією з 

найчастіших причин булінгу по відношенню до таких дітей. Іноді діти 

вважають булінг прийнятним способом самоствердитись та завоювати 

авторитет в очах друзів та однолітків, керувати, мати вплив на інших, 

привернути увагу, змусити інших їх боятися та поважати. Ця причина має 

більшу вірогідність у період переходу з початкових до середніх та з 

середніх до старших класів, а також коли у класі з’являються нові 

учні/учениці. Також причиною булінгу може стати спосіб поведінки 

дитини, коли дитина проявляє або не проявляє активність, на яку від неї 

очікує більша частина класу (відмінник, підлиза, двієчник, занадто 

активний/пасивний, експресійний/закритий). Крім того, причиною булінгу 

серед дітей в закладі освіти може стати намагання компенсувати невдачі в 

навчанні, суспільному житті тощо. Так, деякі діти булять через заздрість 

успішнішим учням/ученицям, через гарніші або крутіші речі, одяг, гаджети. 

    Серед сімейних чинників, які визначають агресивну поведінку дитини 

та можуть провокувати булінг можна виділити:  

• брак близьких стосунків у батьків з дитиною та відсутність їхньої 

уваги до неї позбавляє дитину можливості ділитись з рідними своїми 

проблемами та труднощами у спілкуванні; 

• слабкий або занадто сильний (авторитарний стиль спілкування) 

контроль над дитиною. Наприклад, якщо батьки не дають дитині 

спокою через оцінки, кричать на неї, позбавляють прогулянок і 

спілкування, не залишаючи час для відпочинку, то дитина буде вести 

себе в школі так само; 

• гіперопіка над дитиною. Наприклад, коли дитина виходить із 

сімейного оточення у зовнішній світ, вона не здатна самостійно 

вирішувати проблеми, не спроможна за себе постояти, не розуміє 

важливість прийняття інших людей; 

• тиск або жорстоке поводження батьків, що призводить до сприйняття 

дитиною навколишнього світу як постійного джерела загрози. 

Наприклад, якщо дитина в родині засвоює, що сварки, бійки, образи, 

критика та приниження іншого є єдиним способом висловити своє 

невдоволення, то в подібній ситуації в школі дитина починає діяти за 

звичною для неї схемою;  
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• домашнє насильство спричиняє появу булінгу, зокрема в шкільному 

середовищі, коли дитина, що потерпає від домашнього насильства, 

копіюючі дії дорослих, може стати як жертвою, так і кривдником;  

• виховання в неповній сім’ї. Варто відзначити, що не завжди виховання 

в неповній сім'ї може призвести до агресивності дитини. 

 

 

Соціальні чинники булінгу: 

    Несприятливий соціально-психологічний клімат в закладі освіти, стрес 

від навчанням внаслідок перевантаження, відносини з однолітками та 

вчителями/вчительками, відсутність належної уваги з боку 

вчителів/вчительок, сприяють появі сварок, конфліктів, проявів насильства 

та їх перехід в булінг. Найбільш розповсюдженими чинниками, які 

провокують появу булінгу в закладі освіти є: 

• авторитарний стиль навчання. Іноді вчителі/вчительки самі можуть 

бути ініціаторами булінгу, коли учень/учениця розглядається як 

об'єкт педагогічного впливу, а не рівноправний партнер. Вчитель 

особисто приймає рішення, без врахування думок учнів/учениць, 

встановлює жорсткий контроль за виконанням своїх вимог, внаслідок 

чого учні втрачають активність, характеризуються низькою 

самооцінкою та агресивністю. При авторитарному стилі навчання 

сили учнів/учениць спрямовані на психологічний самозахист, а не на 

засвоєння знань та особистий саморозвиток. Коли вчитель/вчителька 

використовує систему групового покарання, коли карається вся група 

(клас) за провину окремого учня/учениці, це збільшує ризик 

виникнення агресивної поведінки серед учнів/учениць; 

• виокремлення вчителем/вчителькою будь-якого учня/учениці як 

позитивного або негативного прикладу для інших часто провокує 

суперництво, яке у майбутньому часто переростає у булінг цієї 

дитини. 
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• ігнорування проблеми на рівні закладу освіти. Іноді педагогічний 

персонал закладу освіти відмовляється визнавати випадки булінгу в 

групі (класі) або закладі освіти в цілому, просто ігнорує це явище. Це, 

в одному випадку, може сприйматися дітьми як норма поведінки, і 

вони будуть моделювати цю поведінку на інших дітей. В іншому 

випадку – це провокує почуття безкарності та безнадійності та 

нерідко призводить до загострення ситуації з булінгом в закладі 

освіти;  

• відсутність контролю з боку педагогічного персоналу за поведінку 

дітей під час перерв, а особливо в таких місцях, як їдальня, 

роздягальні, сходи тощо. До того ж сексуальні стосунки, які 

виникають серед учнів та учениць у старшому віці, також іноді 

стають підставою для виникнення булінгу. 

    Досить часто причиною булінгу в закладі освіти є гендерні стереотипи, 

тобто домінування чоловіків над жінками. Іноді учні та вчителі можуть 

допускати дискримінацію у міжособистісних стосунках по відношенню до 

учениць або вчительок, демонструючи свою силу та перевагу. Причиною 

булінгу в закладі освіти також може бути сексуальна орієнтація. 

    Соціальна та економічна нерівність також є досить розповсюдженою 

причиною булінгу в закладі освіти. Учні/учениці з забезпечених сімей або 

з сімей з високим соціальним статусом можуть зневажливо ставитися до 

учнів/учениць з малозабезпечених сімей. Представники етнічних меншин, 

вимушено переміщені особи, мігранти частіше за інших підпадають під 

булінг в закладі освіти навіть з боку вчителів.  
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  1.4 Учасники булінгу 

    Ситуація булінгу має колективний характер. В школі діти утворюють 

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

елементи, а саме:  

● кривдник (булер); 

● потерпілий або мішень булінгу;  

● спостерігачі. 

    Кривдник (булер) – це той, хто безпосередньо 

вчиняє булінг. Кривдниками(цями) найчастіше 

стають ті, хто росте без заборон та авторитету 

дорослих. Їм дуже часто не вистачає уваги з боку 

дорослих і поваги до їх особистості, через що їм 

весь час доводиться самостверджуватися за 

рахунок інших. У більшості таких дітей яскраво 

виражені нарцисичні та лідерські риси характеру. 

Авторитет кривдника піднімається не за рахунок особистих досягнень, а 

шляхом приниження інших, демонстрації своєї сили та переваги над 

слабшими. Вони нечутливі до страждань інших і можуть сприймати булінг 
по відношенню до інших як розвагу, ніколи не розкаюються у вчиненому. 

Кривднику можуть бути притаманні садистські нахили, що проявляється в 

отриманні задоволення від процесу цькування. У разі, якщо булінг 

вчиняється групою осіб, то зазвичай серед кривдників(ниць) виділяється 

лідер(ка), а також один або кілька послідовників(ниць). 

Послідовники(ниці) позитивно ставляться до знущань та беруть активну 

участь в них, але зазвичай не є їх ініціаторами(ками) та не грають провідну 

роль. Вони можуть отримувати задоволення від того, що когось на їх думку 

«справедливо» покарано, коментувати те, що відбувається, знімати на 

відео, поширювати це в Інтернеті. Також, на боці кривдника(ниці) можуть 

виступати спостерігачі(чки)/прихильники(ниці) – вони підтримують дії 

лідера(ки), але самі в його діях активну участь не беруть. 
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 Серед прихильників(ниць) виділяють: 

● активних – це ті, хто активно та відкрито підтримує знущання, наприклад, 

сміхом або приверненням уваги до випадку; 

● пасивних – це ті, яким подобаються знущання, але вони не демонструють 

явних ознак підтримки. 

Потерпілий (жертва) або мішень булінгу 

    Треба зазначити, що об’єктом булінгу може стати 

будь-хто. Найчастіше в розряд потерпілого (жертви) 

булінгу потрапляють діти, які чимось відрізняються 

від своїх ровесників: фізичними даними, 

особливостями розвитку (гіперактивні, з синдромом 

дефіциту уваги, заїканням тощо), успіхами в навчанні, 

матеріальним становищем, навіть просто запальним чи 

спокійним характером, заниженою самооцінкою, 

вираженим почуттям провини та невдоволенням 

собою тощо. У зоні ризику стати жертвою булінгу 

стають діти, у якої немає довірливих відносин з батьками, дитина надана 

здебільшого сам собі і вулиці. 

    На боці потерпілого (жертви) також є спостерігачі(чки), які поділяються 

на три категорії: 

● активні спостерігачі(чки)-захисники(ці), які не сприймають цькування, 

допомагають або намагаються допомогти учневі/учениці, якого/яку 

цькують. Як правило, вони діляться тим, що відбувається в групі (класі) з 

батьками, переживаючи майже ті самі почуття, що і потерпілий (жертва) 

булінгу (цькування);  

● пасивні спостерігачі(чки)-захисники(ці), які не сприймають цькування і 

вважають, що повинні допомогти жертві, але не наважуються на активні 

дії; 

● байдужі спостерігачі(чки), які не залучаються до процесу цькування та не 

займають чітко визначеної позиції. Варто зазначити, що булінг може 

відбуватись і без спостерігачів.  
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1.5 Наслідки булінгу  

    Булінг в закладі освіти призводить до значних соціальних і 

психологічних наслідків для всіх сторін цього процесу. Наслідки булінгу 

можуть виходити далеко за межі закладу освіти та впливати на найближче 

оточення дитини, на її майбутнє життя.  

    Ці наслідки можуть виявлятися, як одразу (так звані «прямі»), так і через 

довготривалий час («віддалені»). Найважче наслідки булінгу позначаються 

на потерпілому (жертві). 

До прямих наслідків для потерпілого (жертви) 

булінгу відносяться: фізичні травми та 

ушкодження; гострі психічні порушення 

(страх, тривога, гнів), які можуть проявлятися 

у прагненні кудись тікати, сховатися, у 

зовнішній байдужості тощо. Віддаленими 

наслідками булінгу є серйозні порушення 

фізичного, психічного та соціального стану 

дитини, які неминуче позначаються на її 

подальшому житті. Наслідки булінгу для 

потерпілого відображаються на якості навчання та успішності. Знижується 

пізнавальна спроможності, може з'явитися відчуття страху відвідувати 

заклад освіти. Учень/учениця, які потерпали від булінгу, можуть стати 

агресивними по відношенню до слабших (молодших дітей, братів (сестер), 

тварин тощо.  

    Через недостатню соціалізацію у потерпілого від булінгу може 

відчуватись брак комунікативних навичок, несформованість суспільних 

цінностей, і, як наслідок, вони часто залишаються самотніми. Потерпілі 

(жертви) булінгу постійно відчувають підвищену тривожність, 

різноманітні фобії, неврози. Вони більше за їхніх однолітків схильні до 

нервово-психічних розладів та депресій, що може призвести до 

самогубства. Іноді у них проявляється фізичне нездужання 

психосоматичного походження (проблеми з серцем, анорексія, булімія, 

розлади сну, втрата апетиту тощо).  

   Для потерпілих (жертв) булінгу також властивою стає занижена 

самооцінка, комплекс неповноцінності, беззахисності, втрата поваги до 

себе.  
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У дітей, які стали мішенню булінгу, може проявлятись девіантна поведінка 

– схильність до правопорушень, формування алкогольної, тютюнової чи 

наркотичної залежності. 

    Досвід булінгу деструктивний і для кривдника(ниці). Вони не рідко 

потрапляють у ситуації, де проявляється насильстиво та порушуються 

закони, що має негативні наслідки в дорослому житті та гальмує їхню 

соціалізацію. Цей досвід призводить до огрубіння почуттів, відрізання 

можливостей для тонких і близьких відносин, у кінцевому підсумку – до 

деструктивних, асоціальних рис особистості. Наслідками для кривдників 

можуть бути прояви асоціальної поведінки: зловживання алкоголем, 

наркотиками, паління або інша небажана поведінка. 

    Щодо наслідків булінгу для спостерігачів, то такі діти також зазнають 

значних психічних травм. Спостерігачі отримують досвід безсилля перед 

владою натовпу або сильнішого, сорому за свою легкодухість, оскільки не 

наважуються заступитися і підтримували цькування зі страху виявитися 

наступною жертвою. У тих, хто стає свідками булінгу, нерідко виникає 

переконання, що насильство – це нормально. Спостерігачі страждають від 

відчуття безпорадності, часто потерпають від депресивних станів чи 

перезбудження. Іноді намагаються менше відвідувати заклад освіти. 

        Що робити, якщо ви стали свідком боулінгу? 

• втрутитися і припинити цькування — булінг не слід ігнорувати; 

• зайняти нейтральну позицію в суперечці — обидві сторони конфлікту 

потребують допомоги; 

• пояснити, які саме дії вважаєте булінгом і чому їх варто припинити; 

• уникати в спілкуванні слів «жертва» та «агресор», аби запобігти 

тавруванню і розподілу ролей; 

• повідомити керівництво навчального закладу про ситуацію, що 

склалася, і вимагати вжити заходів щодо припинення цькування. 

      Ситуації з фізичним насильством потребують негайного втручання. 
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2. Державна політика у сфері протидії булінгу (цькуванню) 

    У 2018 році в Україні вдалося досягти значного прогресу в законодавчому 

посиленні ефективнішої протидії цькуванню дітей у навчальних закладах та 

поза ними. Так, 19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 

18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який вперше визнає 

юридично поняття булінгу в українському законодавстві та передбачає 

відповідальність не тільки за вчинення, але й за приховування випадків 

булінгу. 

    2.1 Яка роль відведена педагогічним працівникам у 

запобіганні та протидії булінгу? 

    Вчителі можуть робити вигляд, що нічого не 

помічають, а керівництво шкіл – не реагувати і не 

структурувати випадки діянь, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, що вчиняються стосовно 

малолітньої особи або особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу. Дуже часто шкільне 

цькування, або булінг призводить до непоправних 

наслідків, а тому останнім часом дуже активно говорять про те, як раз і 

назавжди зупинити шкільне насилля. Керівник закладу освіти зобов’язаний 

створити у закладі освіти безпечне освітнє середовище, вільне від насильства 

та булінгу. 

Крім того, керівник: 

• розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу в закладі освіти; 

• розглядає заяви про випадки булінгу та видає рішення про 

проведення розслідування; 

• вживає відповідних заходів реагування; 

• забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг учням, які вчинили булінг, стали його свідками 

або постраждали від булінгу;  

• повідомляє органам Національної поліції України та службі у справах 

дітей про випадки булінгу в закладі освіти. 

Закон також зобов’язує педагогічних працівників повідомляти керівників 

закладів освіти про виявлені факти булінгу серед школярів. 
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   2.2 Яка відповідальність за вчинення булінгу? 

    До прийняття змін до законів щодо протидії булінгу відповідальності за 

його вчинення в Україні не існувало. З прийняттям нового закону було 

запроваджено адміністративну відповідальність за булінг. Відтепер вчинення 

булінгу неповнолітньої чи малолітньої особи карається штрафом від 850 до 

1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. 

    У разі вчинення булінгу неповнолітніми до 16 років, відповідатимуть його 

батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у 

вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи строком від 20 

до 40 годин. 

    Окремо передбачена відповідальність за приховування фактів булінгу. 

Якщо керівник закладу освіти не повідомить органи Національної поліції 

України про відомі йому випадки цькування серед учнів, до нього буде 

застосоване покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або виправних 

робіт до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку. 

 2.3 Куди звертатися за більш детальною консультацією та 

роз’ясненнями? 

    Телефонна «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» Міністерства освіти і науки України: (044) 

279-35-74. Графік роботи: з 10 до 17. Можна повідомити про випадки 

порушення прав дитини у школі або дитячому садку, отримати консультації з 

будь-яких питань. 

    Всеукраїнська дитяча лінія «ТЕЛЕФОН ДОВІРИ»: 8-800-500-21-80. 

Національна дитяча «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» Центру «ЛА СТРАДА 

УКРАЇНА»: 0-800-500-225 і 772 (для дзвінків з мобільного).  З’явилася в 

Україні з початку 2013 року. Консультують компетентні у дитячих питаннях 

психологи, юристи та соціальні правцівники. Тут маленькі українці знайдуть 

підтримку і пораду стосовно своїх проблем, якими їм немає з ким поділитися. 

Батьки, вчителі та вихователі також мають змогу оперативно отримати 

індивідуальну консультацію стосовно порушень прав дітей. 

   Дзвінки на лінію – безкоштовні як зі стаціонарних телефонів на всій 

території України, так і з мобільних усіх українських операторів. Можна також 

звернутися до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за 

номером : 0 800-213-103 цілодобово.  

   В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій Україні 

можна отримати юридичну консультацію та правовий захист. 
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ВАЖЛИВО: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката 

(складання заяв, представництво в суді). 

Якщо дитині необхідна психологічна допомога – зверніться на Національну 

дитячу «гарячу лінію» для дітей та батьків з питань захисту прав дітей за 

номером 116-111. 

 

 

 

   2.4 Що робити, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу?  

Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу: 

• у першу чергу заспокойтесь, і тільки після цього починайте розмову з 

дитиною; 

• дайте відчути, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати 

та захистити; 

• запевніть дитину, що ви не звинувачуєте її у тому, що відбувається, і 

вона може говорити відверто; 

• пам’ятайте, що дитині може бути неприємно говорити на цю тему, вона 

вразлива у цей момент. Будьте терплячими та делікатними; 

• спробуйте з'ясувати все, що зможете, проте не повторюйте ті ж самі 

запитання по декілька разів, допитуючись; 

• запропонуйте подумати, які дії допоможуть дитині почуватися у більшій 

безпеці зараз (наприклад, бути певний час ближче до дорослих, не 

залишатися після уроків тощо); 

• поясніть різницю між «пліткуванням» та «піклуванням» про своє життя 

чи життя друга/однокласника; 
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• спитайте, яка саме ваша допомога буде корисна дитині, вислухайте 

уважно. Можливо ви запропонуєте свій варіант. Це допоможе розробити 

спільну стратегію змін; 

• пам’ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного 

втручання з боку батьків та візит до школи; 

• спільно з дитиною шукайте нові способи реагування на ситуацію 

булінгу; 

• обговоріть, до кого по допомогу дитина може звертатися у школі: до 

шкільного психолога, вчителів, адміністрації, дорослих учнів, батьків 

інших дітей; 

• важливо усвідомити, чому саме дитина потрапила у ситуацію булінгу;  

• підтримайте свою дитину у налагодженні дружніх стосунків з 

однолітками; 

• поясніть дитині, що зміни будуть відбуватися поступово, проте весь цей 

час вона може розраховувати на вашу підтримку. 

 

 

 

2. 5 Стратегія захисту: 

• не бігти одразу до школи. Спершу дізнатися, у дитини, що вона думає 

про цю ситуацію і підтримати. Якщо вона не зможе впоратися, тоді йти 

до школи. Лише коли застосовується фізична сила — в такому разі, як 

би соромно не було дитині, що б вона не казала (агресори зазвичай 

присоромлюють дітей, яких захищають батьки) треба йти до школи! 

• порадити проводити більше часу зі старшими. За можливістю не 

відходити надовго від учителя, щоб не допускати насилля; 

• не вкладати своъ ідеї в голову Коли щось радите — запитуйте, чи зможе 

дитина так учинити. Якщо відповідь буде — мені незручно, соромно, я 

так не зможу — шукайте інші варіанти. Головне не присоромлювати — 

«чому ти не можеш дати відпір?!!»; 
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• не можна злитися на дитину за те, що вона не здатна на дорослі вчинки. 

Стежте за собою, завдання батьків — допомогти; 

• з юридичної точки зору ви не можете прийти і поговорити 

безпосередньо з дитиною, яка ображає вашу. Це можна ініціювати лише 

через класного керівника, адміністрацію або психолога. Інакше можна 

отримати судовий позов за залякування чужої дитини. Якщо ви хочете 

говорити з ним, то робіть це з посередником – хтось з адміністрації 

школи чи психолог. У разі фізичного насилля – звертайтесь до 

правоохоронних органів; 

• підтримувати «незвичну» рису в характері або зовнішності дитини, 

якщо саме через це з неї насміхаються. Перетворіть її на сильний бік 

дитини. Якщо йдеться про особливості зовнішності — зробіть 

фотосесію, щоб показати яка дитина гарна, і кожен день говорити про 

це.  Якщо ж про замкнутість — знайти діяльність, де саме ці якості 

будуть найнеобхіднішими. Залучити до позашкільних гуртків, секцій, 

адже часто будучи непомітним у класі, в іншій сфері дитина може 

розкритися та знайти друзів по спільним інтересам; 

• говоріть про це. Станьте ближче до дітини, розкажіть про цькування, 

яке могло бути у вашому минулому. Якщо після вашої відвертості 

дитина відкрилась і поділилась проблемою, не забудьте її похвалити, 

адже така дія потребує сміливості. Поговоріть і з класним керівником, 

аби з'ясувати, яким чином навчальний заклад може вплинути на 

ситуацію; 

• продумайте захисні слова. Придумайте декілька фраз, типу: 

«Відчепися», «Дай мені спокій», або більш влучні; 

• нейтралізуйте приманку. Якщо існує певний фактор, який привертає 

увагу агресорів, спробуйте, по можливості, прибрати подразник; 

Наприклад, якщо у дитини забирають гроші, запакуйте їй з собою обід; 

• порадьте зібрати однодумців. Нагадайте, що компанію з двох чи трьох 

підлітків чіпатимуть з меншою вірогідністю, ніж тих, хто тримаються 

одинаками. Коли є проблемна ситуація, краще триматися разом; 

• зберігайте спокій та бережіть себе. Якщо хуліган образить, інколи 

кращий захист – зберігати спокій. Подіяти може ігнорування, бо це та 

реакція, на яку менш за все чекають. 
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Що сказати дитині? 

• «Я тобі вірю" (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви повністю на 

її боці); 

• «Мені шкода, що з тобою це сталося» (це допоможе дитині 

зрозуміти, що Ви переживаєте за неї і співчуваєте їй); 

• «Це не твоя провина» (це допоможе дитині зрозуміти, що її не 

звинувачують у тому, що сталося); 

• «Таке може трапитися з кожним» (це допоможе дитині зрозуміти, 

що вона не самотня: багатьом її одноліткам доводиться 

переживати залякування та агресію в той чи той момент свого 

життя); 

• «Добре, що ти сказав мені про це» (це допоможе дитині зрозуміти, 

що вона правильно вчинила, звернувшись по допомогу); 

• «Я люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не 

загрожувала небезпека» (це допоможе дитині з надією подивитись 

у майбутнє та відчути захист). 

    Найважливіше - це спілкування з дитиною! Спостерігайте за настроєм, 

фразами дитини! Відкладіть всі справи та спокійно поговоріть з нею (не 

фразами «як справи?» , отримаєте відповідь «норм» і все. А задавати питання 

«Який настрій в тебе сьогодні, з ким спілкувалася у школі, з ким посварилася, 

яка поведінка однокласника тебе стурбувала або розсмішила тощо. Тобто 

ставити питання, які вимагають розгорнуті відповіді. 

 

    Слідкуйте за активністю дитини у соціальних мережах! У дітей по 2-3 

акаунти! Чим вони цікавляться, в яких групах перебувають, які фото 

виставляють тощо. Запам’ятайте, якщо ви не будете цікавитися життям вашої 

дитини та не будете спілкуватися з нею – хтось інший буде її вислуховувати, 

хтось у соцмережі з аватаркою гарної дівчини чи юнака, але насправді 

дізнатися хто саме знаходиться за тим чи іншим ніком фактично неможливо. 

Станьте для вашої дитини кращим другом! Збудуйте із дитиною довірливі 

відносини!  
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2.6 Що можуть зробити дорослі? 

    У роботі з жертвами цькування та з переслідувачем мають бути застосовані 

індивідуальні підходи, звичайно, із залученням психолога. Батьки дошкільнят, 

школярів та студентів мають право отримувати інформацію про надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг жертвам цькування, свідків 

булінгу чи самих агресорів. Вони можуть подавати керівництву або 

засновнику закладу освіти заяву про випадки цькування стосовно своєї дитини 

або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. А також вимагати 

повного та неупередженого розслідування випадків булінгу. 

Але при цьому батьки зобов’язані сприяти у проведенні розслідування щодо 

випадків цькування і виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду 

випадків булінгу в закладі освіти. 

 

2.7 Хто має контролювати ситуацію? 

    Виконання плану заходів щодо запобігання та протидії цькуванню у закладі 

освіти має засновник закладу або уповноважена ним людина – директор чи 

заступник. Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує усі обставин 

булінгу. Надалі він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та 

окреслює подальші дії. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не 

одноразовий конфлікт, то очільник закладу зобов’язаний повідомити 

уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у 

справах дітей. До складу такої комісії можуть входити педагоги, психолог, 

соціальний педагог, батьки постраждалого та «булера», керівник закладу та 

інші заінтересовані особи. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як 

булінг, а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до 

органів Національної поліції України. Але за будь-якого рішення комісії 

керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку. 
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Радимо прочитати! 

1.Заключні зауваження та рекомендації комітету 

ООН з прав дитини. Україна. 2011 : версія адаптована 

для дітей та підлітків. – Київ, 2011. – 38 с. 

   Цей документ є важливим для дітей та підлітків України, 

оскільки впливає на дотримання прав кожної дитини. В 

ньому Комітет ООН з прав дитини визначає основні 

порушення прав в Україні та висловлює своє бачення того, 

яким чином можна ці порушення усунути. На цей документ 

мають орієнтуватися всі без винятку установи і служби, які 

працюють з дітьми та для дітей. 

 

 

2. Конституція України : чинна редакція від 

01.01.2020 р. із змінами. – Київ : Центр навчальної 

літератури, 2020. – 64 с. 

 

 

 

 

 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу(цькуванню): закон України, 18 груд. 2018 р. // Голос України. – 2019. 

– 18 січ. 
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4. Про охорону дитинства. Конвенція про права 

дитини : чинне законодавство зі змін. та допов. 

станом на 25 лют. 2015 р. : офіц. текст / Україна. 

Закони. – Київ : Видавництво Паливода А. В., 2015. 

– 52 с. 

 

 

 

 

 

5. Сімейний Кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 10 

березня 2020 року : офіційний текст. – Київ : «Правова єдність» редакціія 

юридичних видань : Аллерта, 2020. – 82 с. – (Законодавство України).  

 

6. Аудмайер, К. Все на одного. Как защитить 

ребенка от травли в школе / Кристин Аудмайер. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 152 с.   

    Цькування - проблема не тільки окремо взятої 

школи, а й усього суспільства в цілому. Ми повинні 

усвідомити це і перестати звинувачувати у всьому 

шкільну адміністрацію. Одне мудре африканське 

прислів'я говорить: «Щоб виростити дитину, 

потрібне ціле село». У Норвегії виховання дітей 

традиційно відноситься до особистої сфери, але я 

переконана: ключем до створення умов безпечного 

розвитку і дорослішання кожної дитини є бажання 

всього суспільства - села. 
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7. Булінг. Управлінський аспект / В. Кириченко, К. 

Безрук, Г. Ковганич, Л. Калуга-Семенкова. – Київ : 

Шкільний світ, 2019. – 120 с. – (Б-ка «Шкільного 

світу»).  

    Майже в кожному класі будь-якого пересічного 

закладу освіти України є діти, які стають об’єктами 

глузувань чи знущань. У цій складній ситуації завдання 

педагога — не шукати винних, а, насамперед, 

допомогти дітям навчитися проявляти турботу й 

любов одне до одного. Утім те саме стосується й 

дорослих. Книжка містить діагностику, семінари-

тренінги для педагогів, батьків, заступників 

директорів ЗЗСО з виховної роботи, лідерів учнівського самоврядування; 

методичні конструктори — корисні та сучасні матеріали, що допоможуть 

запобігти та подолати проблеми булінгу в закладі освіти. 

 

 

8. Дорожко, І. І. Насильство. Булінг. Проблема в 

запитаннях та відповідях / І. І. Дорожко, О. Є. 

Малихіна, Л. В. Туріщева. – Харків : ВГ «Основа», 2019. 

– 144 с. : іл., табл. – (Серія «Виховна робота»). 

    У посібнику у формі запитань та відповідей 

розглянуто найактуальніші аспекти насильства над 

дітьми. Акцентовано увагу на найбільш складних 

проявах домашнього насильства, зокрема сексуального. 

Пояснюються особливості, відмінності, причини та 

наслідки шкільного насильства. Докладно 

проаналізовано явище булінгу та його модифікації — 

кібербулінгу. Надано практичні поради та розробки 

занять для допомоги дітям, які зазнали насильства. 
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9. Жекулина, Т. М. Травля в школе. Нерративный 

подход к работе с проблемой / Т. М. Жекулина. – 

Москва: ООО «Издательство Генезис», 2018. – 184 с. 

    Проблема шкільного цькування, агресивної 

поведінки дітей в школі набуває все більшої 

актуальності в даний час, не дивлячись  на те, що її 

намагаються не афішувати. Важливо 

усвідомлювати різноманіття причин і непростий 

характер цього явища. Цькування в школі може 

викликати довгострокові негативні наслідки, тому 

необхідно якомога раніше віявити їх  і вжити заходів 

для усунення цієї прроблеми.Автор описує роботу з 

проблемою цькування  неративного підходу — пропонує програму 

психологічної роботи в школі і показує її в дії на прикладі роботи з одним з 

класів і з окремими учнями звичайної середньої школи. 

 

 

10. Запорожець, А. К. Булінг в Україні – 

кримінологічна характеристика та запобігання : 

монографія / А. К. Запорожець, Т. В. Миронюк, Ю. О. 

Левченко. – Київ : Національна академія внутрішніх 

справ, 2020. – 136 с. 

    У монографії розкрито кримінологічну 

характеристику «булінгу» як одну з форм насильства 

серед дітей, з’ясовано його причини та негативні 

наслідки. 

За результатами вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду запобігання булінгу, розроблені 

відповідні рекомендації щодо практики його 

застосування та створення ефективного правового 

механізму запобігання булінгу в Україні. 
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11. Казьміна, С. Нестрашна енциклопедія безпеки 

для дорослих і дітей. Як навчити дитину 

правильної поведінки без залякувань і погроз / 

Світлана Казьміна, Валентина Баланова ; іл. Т. Ю. 

Сорудейкіної. – Київ : Основа, 2019. – 96 с. ; іл.  

    Безпека життя дітей турбує кожного. Як 

зробити так, щоб малюки скрізь і завжди почувалися 

повністю захищеними від будь-яких неприємностей? 

Ця книга — своєрідна пігулка для батьків від 

переживань за безпеку дітей. З книги ви дізнаєтеся 

про те, як захистити свою дитину від викрадача в 

реальному житті, від педофіла — у віртуальному; як 

зрозуміти, що дитина готова до самостійних 

прогулянок і походів до школи, як навчити її розпізнавати небезпеку й уникати 

її; як забезпечити безпеку дітей удома, в парку, на вулиці. 

 

12. Кравцова, М. Отверженные. Честная книга о 

детской жестокости / Марина Кравцова. – Москва : 

Феникс, 2014. – 240 с. 

    Чому одні діти стають мішенню знущань з боку 

однолітків, а інші охоче беруть на себе роль 

кривдників? Проблема цькування (булінг) актуальна 

сьогодні у всьому світі. Ця книга розповідає про те, 

що таке буллінг, чому він виникає і чи можливо його 

уникнути. Автор також пояснює, чк дитячо-

батьківські відносини впливають на статус дитини 

в колективі, і що батьки можуть зробити, щоб 

допомогти дитині не стати жертвою 

переслідувань, подолати неприйняття однолітків і 

не поповнити ряди переслідувачів самому. 
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13. Кривцова, С. В. Буллинг в классе. Как избежать 

беды? / С. В. Кривцова; ред. Е. Ю. Петухова. – Москва : 

Русское слово, 2018. – 648 с. – (Мир без агрессии). 

    У посібнику для батьків наводяться поради щодо 

протидії булінгу (цькуванню) в дитячому та 

підлітковому середовищі. У ньому містяться відповіді 

на хвилюючі батьків питання: як не пропустити перші 

ознаки знущання над дитиною в класі? Як діяти, якщо 

дитина стала жертвою цькування? Як не погіршити 

ситуацію неправильними діями? Читач отримує 

розуміння самого феномена булінга як явища, яке в тій 

чи іншій мірі стосується кожного і викорінення якого є 

спільною проблемою школи і сім’ї. 

 

14. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової 

бази з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею / 

Авт.: Брижик В. О., Журавель Т. В., Кочемировська О. О., Нікітіна О. М., 

Христова Г. О. ; за заг. ред. Т. В. Журавель, Г. О. Христової. – Київ: ТОВ 

«К.І.С.», 2010 – 238 с. 

    Ця збірка зацікавить перш за все спеціалістів відділів у справах сім’ї та 

молоді та служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, представників служби дільничних інпекторів міліції та 

кримінальної міліції у справах дітей, педагогів, психологів шкіл та 

представників громадських організацій та тренерів, що працюють у сфері 

попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею. 

 

15. Колорозо, Б. Травля. Как искоренить 

насилие и создать общество, где будет больше 

доброты / Барбара Колорозо; пер. с англ. Л. 

Гурбановской, Ю. Гольдберга, Е. Мягченковой. - 

Москва : Азбука ; Колибри, 2019. – 352 с. 

    Що робити, якщо вашу дитину ображають і 

принижують її однолітки? Барбара Колорозо, 

відомий дитячий психолог, експерт з вирішення 

конфліктів, запобігання насильства в школі і мати 

трьох дітей, намагається розібратися в причинах 

найнебезпечнішого явища в середовищі дітей і 

підлітків і пропонує способи вирішення проблеми. 
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16. Мартиненко, О. А. Як навчити вашу дитину 

володіти емоціями? /О. А. Мартиненко. – Харків : 

Ранок, 2009. – 144 с. – (Сімейна психологія). 

    Ви гадаєте, що дітям подобається погано 

поводитися? Насправді всі молодші школярі хочуть 

бути слухняними й поводитися зразково. Просто в них 

не завжди виходить… Ця книга допоможе зрозуміти, 

чому так відбувається. Ви дізнаєтеся, як подолати 

капризність, упертість, агресію і страхи. Завдяки 

пропонованим іграм дитина навчиться розпізнавати 

емоції та виявляти свої почуття в прийнятних формах. 

Це допоможе молодшому школяреві набути 

впевненості та здатності справлятися з життєвими труднощами. 

 

 

17. Накарева, Д. Осколки детских травм. Почему мы 

болеем и как это остановить /Донна Джексон Накарева 

; пер. с англ.  Т. Порошина. – Москва : Форс, 2019. – 336 

с. – (Практическая психотерапия). 

    Хвороби не з’являються просто так: їх джерелом 

може стати наше болюче минуле, і найчастіше – 

дитинство. У своїй книзі Донна Джексон Наказава 

вивчила численні дослідження вчених з усього світу, 

розкриває зв'язок між дитячими травмами і доросими 

захворюваннями. Автор не тільки пояснює, як стрес, 

пережитий у дитинстві, може зруйнувати здоров’я, 

але і розповідає, як допомогти собі позбавитисявід 

хвороб і інших важких наслідків – самостійно і за 

допомогою лікаря. 
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18. Петрановская, Л. Что делать, если… / Людмила 

Петрановсая. – Москва : АСТ, 2020. – 144 с. – (Вопрос-

ответ). 

    Відомий дитячий психолог в захоплюючій формі 

розповість вашій дитині, як правильно чинити в 

складних ситуаціях, з якими він стикається на 

кожному кроці, а барвисті забавні картинки 

допоможуть йому подолати страх і уникнути 

небезпеки. 

 

 

19. Поляничко, А. О. Шкільне насильство як соціальнопедагогічна та 

правова проблема / А. О. Поляничко // Насильство у соціокультурному вимірі 

сьогодення: стан, причини та механізми подолання : навч.-метод. посіб. / за 

заг. ред. : О. А. Луценко, А. О. Поляничко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. 

Макаренка. – Суми : Цьома С. П., 2016. – С. 197–213. 

 

20. Психологічна допомога в кризових ситуаціях / С. 

Г. Уварова, Н. Г. Бойченко, С. О. Гришкан, Н.М. Улько. 

– ПВНЗ «МІГП», 2016. – 248 с. 

    Теоретичні основи надання психологічної допомоги 

дітям та дорослим, що перебувають у кризових 

ситуаціях. Представлено техніки подолання кризових 

станів, практичні рекомендації батькам, соціальним 

працівникам та вчителям щодо надання психологічної 

допомоги дітям. 
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21. Руланн, Э. Как остановить травлю в школе. 

Психология моббинга / Эрлинг Руланн ; пер. с англ. Н. 

Шинкаренка. – Москва : «Издательство Генезис», 2012. – 

264 с. 

    Цькування в школі, проблема, що знайома багатьом. 

Відомо, що цькування призводить до тяжких наслідків, 

однак нерідко залишається поза увагою вчителів та 

інших дорослих. 

 

 

 

 

 

22. Цымбаленко, Н. Как остановить травлю ребенка 

/Наталья Цымбаленко; худ.-илл. А. Иорш. – Санкт-

Петербург : «Издательский дом Питер», 2019. – 160 с. – 

(Родителям о детях).  

    «Булінг»  зовсім не страшне слово – до того 

моменту, поки ваша сім’я не зіткнеться з цькуванням 

безпосередньо. Шок, гнів, образа та інші емоції часто 

заважають батькам адекватно оцінити ситуацію і 

зрозуміти, які кроки слід зробити, куди звертатися, що 

говорити дитині і як вести себе з кривдниками. 

Журналіст і мама трьох дітей Наталя Цимбаленко, 

чия історія про припинення цькування сина голосно 

прозвучала в ЗМІ і була прочитана сотнями тисяч 

чоловік, систематизувала свій досвід для книги. Як відрізнити булінг від 

рядового конфлікту, хто і чому стає жертвою цькування – тепер виз можете 

захистити свою дитину без необдуманих вчинків і зайвих емоцій. 
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23. Шмакова, С. Правила выживания в школе / 

Светлана Шмакова. – Москва : Издательство Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. – 224 с. 

    Цей чудовий графічний роман про школу, страхах, 

пошуку себе, сміливості і справжніх друзів 

сподобається і дітям, і дорослим.  

 

 

 

 

 

24. Шрагіна, Л. 15 табу для ма мусь і татусів, або 

Батьківські помилки з любові до дітей /Л. Шрагіна. 

– Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 144 с. – 

(Школа мудрих батьків). 

    Чому діти не завжди поводяться, як нам хочеться? 

Чому їхня поведінка нас дратує?Чому вони часто 

чинять нам на зло? Чи цілком усвідомлююють такі 

свої вчинки? Якими внутрішніми мотивами і 

причинами керуються? Відповіді на ці запитання – чи 

не найболючіші для нас, батьків. Але варто памятати, 

що вони, наші діти, не народжуються зухвалими, 

деспотичними, егоїстичними. Вони стають такі, 

якщо ці риси за певних обставин у спілкуванні з іншими людьми допомогають 

їм домогтися бажаного. Про те, як уникнути помилок у вихованні, про табу 

для батьків у спілкуванні зі своїми дітьми йтиметься у цій книжці. 
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 *** 

25. Байвидович, О. Плати или уходи / Ольга Байвидович. – Корреспондент. 

– 2018. –  № 21. – С. 34–38.   

Дуже часто скандали і небажання батьків здавати гроші виливаються в 

булінг – шельмування дітей з приводу таких відмов. 

26. Байвидович, О. Школьный ад: дети издеваются друг над другом и над 

учителями. Учителя не остаются в долгу  / Ольга Байвидович // 

Корреспондент. – 2019. –  № 3. – С. 28–31. 

Новий закон про протибулінгові заходи не працює, судячи з того, що 

відбувається після його вступу в силу. 

27. Беляєва, О. Булінг зсередини: причини та наслідки /О. Беляєва // 

Психолог. – 2019. – № 1. –  С. 2–19. 

28. Берзіня, О.О. Профілактика виникнення та подоланння виявів 

булінгу в дитячому середовищі /О. О. Берзіня // Основи здоров’я. – 2018. – 

№ 7. – С. 2–8. 

29. Бугайчук, А. Групи підтримки та мобільні додатки: як борються зі 

шкільним  булінгом у США та Канаді /А. Бугайчук // Психолог. – 2019. –  № 

1. – С. 20–25. 

30. Бугайчук, А. «Дідівщина» у школі, або булінг: проблема, яку не варто 

замовчувати / А. Бугайчук // Директор школи. – 2019. – № 1. – С. 16–23. 

31. Буллинг – stop! // Лиза. – 2019. –  № 2 (1138). – С. 24–25 : фото. – (Семья. 

Дети). 

В Україні кожна четверта дитина стикається з цькуванням в школах, і 

майже половина з нічого і нікому не розповідає, залишаючись зі своїми 

проблемами один на один.  

32. Веленко, А. Протидія булінгу : цикл практичних занять для підлітків /А. 

Веленко // Психолог. – 2019. – № 1. – С.60–73. 

33. Вечірко, Н. Профілактика насильницької, жорстокої й агресивної 

поведінки : заняття з елементами тренінгу / Н. Вечірко // Психолог. – 2016. – 

№ 9–10. – С.16–25. 

34. Гаврилова, Ю. Буллинг по-запорожски : «Черный состав» держит в 

страхе целый район / Ю. Гаврилова // КП в Украине. – 2019. – 18 окт. (№ 160). 

– С. 7 : фото. – (Особый случай). 
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35. Галата, С. Щоб школа стала безпечніщою: громадські актиісти й 

освітяни обєднують зусилля з попередження насильства щодо дітей / С. Галата 

// Освіта України. – 2018. – 8 жовт. – С.12. 

36. Гордеева, Е. За что ненавидят школу /Е. Гордеева. – Кореспондент. – 

2017. – № 44–45. – С. 38–42. 

37. Данько, Г. Як боротися з мобінгом і булінгом / Г. Данько // Охорона 

праці. – 2016. – № 4. – С. 18–20. 

38. Дружити, не можна булити // Пізнайко. – 2020.  – № 2(282). – С.10–11: іл. 

– (Тест). 

Хочеш дізнатися, який ти друг? Тоді мерщій пройди тест! 

39. Жданова, О. Попереджння булінгу : профілактичний захід для дітей 7-

го класу з порушенням слуху / О. Жданова, Н. В. Тарасенко. – Дитина з 

особливими потребами : науково-методичний журнал. – 2020. –  № 9. – С. 9–

10 : іл. 

У статті розповідається про те, як підвищити толерантність та 

профілактику конфліктів у міжособистісних відносинах учнів; як розвивати 

їх чутливість та повагу до культурних і психологічних відмінностей; як 
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3. Кібербулінг або агресія в Інтернеті 

    Кібербулінг — це новітня форма агресії, що 

відбиває жорстокі дії з метою дошкулити, 

нашкодити, принизити людину з 

використанням інформаційно-комунікаційних 

засобів: мобільних телефонів, електронної 

пошти, соціальних мереж тощо. Цим поняттям 

позначається процес лютого завзятого нападу, 

який в українській мові передається 

дієсловами роз’ятрювати, задирати, 

прискіпуватися, провокувати, дошкуляти, 

тероризувати, цькувати тощо. 

Отже, кібербулінг — це напади з метою завдання психологічної шкоди, які 

здійснюються через електронну пошту, миттєві повідомлення в чатах, на веб-

сайтах, в соціальних мережах; текстові повідомлення або зображення (фото, 

відео); до кібербулінгу відносять також терор за допомогою мобільного 

телефонного зв’язку. Він начебто і віртуальний (такий, що не має фізичного 

втілення), але, на жаль, шкода, якої він завдає, цілком реальна. 

    За даними дослідження, проведеного дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) у 2018 році, серед 10-17-річних українців кожен п’ятий 

підліток визнає себе жертвою онлайн-знущань. У нашому законодавстві 

є визначення поняття «булінг» та передбачено адміністративну 

відповідальність за це. Але діти залишаються вразливими в ситуації 

кібербулінгу. Тобто, єдиного рішення, як протидіяти кібербулінгу, поки 

немає. Хоча створення безпечного інформаційного простору для дітей є 

в пріоритетах Державної соціальної програми конвенції ООН про права 

дитини на період до 2021 року. 

    Від кібербулінгу неможливо сховатися, оскільки інформаційні технології є 

невід’ємною частиною життя сучасних дітей і підлітків. На відміну від 

реального цькування, для кібербулінгу не потрібно мати перевагу в силі чи 

соціальному статусі — достатньо мобільного телефона чи комп’ютера плюс 

бажання тероризувати. 
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3.1. Типи кібербулінгу 

Можна виокремити кілька типів кібербулінгу: 

Перепалки, або флеймінг — обмін короткими 

гнівними і запальними репліками між двома чи 

більше учасниками. Частіше за все флеймінг 

розгортається в «публічних» місцях Інтернету — 

в чатах, на форумах, у дискусійних групах, інколи 

він перетворюється на справжню затяжну війну. 

На перший погляд, флеймінг — це боротьба 

рівних, але за певних умов він може перетворитися на нерівноправний 

психологічний терор. Так, неочікуваний випад може викликати в жертви 

сильні емоційні переживання, особливо на тому відтинку часу, коли вона не 

знає, хто з учасників яку позицію займе. 

Нападки, постійні виснажливі атаки — залучення повторюваних 

образливих повідомлень, спрямованих на жертву (наприклад, сотні 

повідомлень на мобільний, постійні дзвінки), з перевантаженням 

персональних каналів комунікації. На відміну від перепалок нападки більш 

тривалі та односторонні. У чатах чи на форумах нападки теж трапляються, а в 

онлайн-іграх їх найчастіше використовують гріфери — група гравців, які за 

мету ставлять не перемогу в певній грі, а руйнацію ігрового досвіду інших 

учасників. 

Обмовлення, зведення наклепів — розповсюдження неправдивої 

принизливої інформації. Це можуть бути і текстові повідомлення, і фото, і 

пісні, що змальовують жертву в непривабливому вигляді. Жертвами можуть 

ставати не тільки окремі підлітки, трапляється розсилка списків (наприклад, 

«хто є хто» або «хто з ким спить» у класі, школі), створюються спеціальні 

«книги для критики», в яких розміщуються не лише жарти, а й наклепи на 

однокласників, перетворюючи гумор на поле тренування власної злоби, 

«зливання» роздратування, перенесення агресії на інших тощо. 

Самозванство, втілення у певну особу (імперсоналізація) — переслідувач 

позиціонує себе як жертву, використовуючи її пароль у соціальних мережах, а 

потім здійснює негативну комунікацію. Організація «хвилі зворотних 

зв’язків» відбувається, коли з адреси жертви без її відома відправляються 

ганебні провокаційні листи її друзям і близьким за адресною книгою, а потім 

розгублена жертва неочікувано отримує гнівні відповіді.  

Особливо небезпечним є використання імперсонації проти людей, включених 

до так званого «списку груп ненависті», адже це наражає на реальну небезпеку 

їхнє життя. 
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Ошуканство, видурювання конфіденційної інформації та її 

розповсюдження — отримання персональної інформації в міжособовій 

комунікації та передача її (текстів, фото, відео) у публічну зону Інтернету або 

поштою тим, кому вона не призначалася. 

 

3.2 Причини та різновиди кібербулінгу 

    Причин у агресії безліч, вона може бути 

вмотивованою чи непередбачуваною. У 

реальності чи в інтернеті практично однаково 

розкриваються стосунки «агресор-жертва». 

Механізм їх взаємодії фактично ідентичний. 

Так само часто ворожнеча з реального світу 

переходить у віртуальний. Булінг сьогодні все 

частіше стає кібербулінгом. Але найстрашніше 

те, що нападати можуть незнайомці, які 

переслідують свої мерзенні цілі. В інтернеті дуже просто бути анонімним, що 

підвищує шанси стати жертвою знущання, бо анонімність передбачає 

безкарність. Залякування може відбуватися у будь-яку годину доби та у будь-

якому місці. Найгірший сценарій, коли це трапилось у момент самотності 

особи. Адже може здатися, що виходу немає. 

    Використання особистої інформації – викрадання паролів від приватних 

сторінок, електронної пошти для подальших погроз чи розповсюдження 

спаму: 

• Анонімні погрози – анонім надсилає листи пханняогрозливого змісту 

довільного або цілеспрямованого характеру, наявність ненормативної 

лексики та груба мова; 

• Телефонні дзвінки з мовчанням. Не тільки погрози лякають. 

Мовчання та жахання в слухавку бентежать, і  головне, не зрозуміло від 

чого потрібно захищатись; 

• Переслідування – це може бути елемент фізичного переслідування, 

залякування, яке досягається шляхом розсилки повідомлень на 

електронну пошту чи телефон. Шкідники можуть збирати інформацію 

про жертву, слідкуючи за її повідомленнями в соцмережах – фото, селфі 

з місця подій, розповіді про своє життя; 

• Тролінг – розміщення провокаційних повідомлень в мережі для 

привернення уваги та збудження активності, що може спричинити 

конфлікт (флемінг); 
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• Хепі-слепінг-   насильство заради розваги, актуальне здебільшого для 

фізичного цькування, проте в інтернеті також актуально, коли мова йде 

про моральне насильство. Яскрава особливість – звичка знімати  

насильство на камеру для подальшого розповсюдження в мережі; 

• Сексуальні посягання – з появою інтернету сексуальні збочення 

вийшли на новий рівень. Педофіл, замаскувавшись під фейковим імям 

чи прикинувшись другом батьків, може запросити на зустріч чи вивідати 

час та місце, коли ви будете самі.  

 

 Будьте уважні, якщо ваша дитина: 

• проводить незвично багато часу в інтернеті, особливо вночі;  

• раптово вимикає комп’ютер, коли ви заходите у кімнату; 

• відповідає на телефонні дзвінки від людей, яких ви не знаєте; 

• нервує, коли отримує нові повідомлення; 

• втрачає інтерес до використання всіх гаджетів; 

• отримує подарунки поштою невідомо від кого; 

• втрачає інтерес до школи, нервує або турбується, коли туди потрібно йти; 

• менше спілкується з друзями і родиною та стає потайною. 
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3.3 Кроки щодо захисту від кібербулінгу: 

• поясніть дитині, що це не її вина. Що ви підтримаєте її в будь-якому разі, 

що ви – на її боці та вам можна довіряти; 

• збережіть все листування, зробивши скріншоти; 

• заблокуйте акаунти, з яких пише агресор – поставте в чорний список та 

ігноруйте. Іноді кривдник відступає, коли не отримує реакції; 

• поміняйте номер телефону дитини і на деякий час видаліть всі сторінки 

у соцмережах. Якщо дитина буде відчувати себе таким чином 

«відрізаною» від світу його друзів – створіть нові, секретні сторінки для 

дитини з іншим ім’ям і без фото, щоб тільки сім’я і друзі знали про них; 

• з’ясуйте, чи знайома дитина з агресором у реальному житті або чи 

планує зустрітися. Дізнайтесь, що йому відомо про дитину (реальне ім’я, 

прізвище, адресу, телефон, номер школи); 

• запропонуйте свою допомогу – обговоріть, як можна знешкодити, 

заблокувати агресора. Поясніть, якій небезпеці може піддатися дитина 

при зустрічі з незнайомцями, особливо без свідків; 

• зверніться в поліцію. Якщо погрози є досить серйозними, стосуються 

життя або здоров’я дитини, а також членів вашої родини, то ви маєте 

право на захист з боку правоохоронних органів; 

• якщо ви не впевнені в своїй оцінці того, наскільки серйозно те, що 

сталося здитиною, або дитина недостатньо відверта з вами і не готова 

йти на контакт, зверніться до психолога. 
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Радимо прочитати! 

62. Кваша, Р. С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: 

роль електронних засобів комунікації / Р. С. Кваша // Держава і право: збірник 

наукових праць. Юридичні науки. Вип. 83. – Київ : Видавництво «Юридична 

думка», 2019. – С. 331–342. 

63. Мэтью, Э. Как остановить травлю? Помогите 

ребенку справится с обидчиками в интернете / Эндрю 

Метьюз ; пер. с англ. Д.А. Куликова. – Москва : 

ЭКСМО. – 2020. – 272 с. 

    Ця книга адресована підліткам та їхнім батькам. 

Проблема, якій вона присвячена, може налякати і 

шокувати, проте її неможливо обійти стороною. Це 

проблема знущань, принижень і образ в підлітковому 

середовищі, які призводять часом до фатальних 

наслідків. Найчастіше батьки навіть не здогадуються, 

що відбувається з їхніми дітьми за стінами будинку, а 

діти, в свою чергу, соромляться або не наважуються 

ділитися проблемами. 

У книзі детально розповідається, що потрібно робити підліткам та їхнім 

батькам у різних ситуаціям – від «невинних» образ до переслідувань, які 

загрожують здоров’ю та життю дитини. Книга вчить дітей і дорослих 

довіряти один одному, вчитися разом вирішувати проблеми і кінцевому 

рахунку зупиняти будь-яке зло. Як завжди – чудові малюнки, легка мова і 

ніякого моралізаторства, тільки відверта розмова про те, що хвилює всіх. 

64. Найдьонова, Л. А. Кібербулінг або віртуальна 

агресія: способи розпізнавання і захист дитини /Л. А. 

Найдьонова ; упоряд. В. О. Снігульська. – Київ : 

Редакція загальнопедагогічних газет, 2014. – 96 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

    Автор висвітлює проблему виявлення в дитячому 

колективі явища кібербулінгу, порівнює його з 

ситуаціями фізичного та психологічного цькування. 

Проаналізовано причини виникнення цих негативних 

явищ, запропоновано способи подолання і 

профілактики. Приділено увагу роботі з батьками 

тих дітей, які стали жертвами, переслідувачами або 

свідками. 
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65. Стовелл, Л. Життя онлайн: Як уберегтися від 

кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті / Луї 

Стовелл; пер. з англ. Т. Кузьменко ; іл. Н. Лешнікофф. 

-  Київ : #книголав, 2020. – 144 с. – (Дитяча полиця). 

    Прочитавши книжку, ви навчитеся правильно 

реагувати на «тролів», підібрати надійний пароль та 

безпечно знаходити друзів у мережі. Розуміючи, як 

працює інтернет та як його можна 

використовувати, щоб нашкодити іншим, дитина 

зможе захистити свої дані в мережі та дізнатися, а 

головне – знати, до кого можна звернутися по 

допомогу, якщо раптом втрапите в халепу в 

інтернеті. 

    Книжка стане в пригоді дітям, які активно починають користуватися 

інтернетом, а також їхнім батькам, котрі хочуть знати, як правильно 

пояснити дитині правила поведінки в мережі. 

 

*** 

66. Волошенюк, Р. Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія / Р. 

Волошенюк // Шкільний світ. – 2019. – № 2 – С. 28–34.  

67. Габенко, Л. Обережно: кібербулінг / Л. Габенко // Психолог. – 2017. – № 

23-24. – С. 40. 

68. Кібербулінг. Шкільна «дідівщина» у мережі // Школа. – 2014. – № 3. – 

С. 8–9.  

    У статті розглянуто новий різновид шкільного булінгу – кібербулінг, коли 

жертва отримує образливі послання на свою електронну адресу в Інтернеті або 

через інші електронні пристрої. Подано поради, як не стати жертвою шкільного 

булінгу та підвищити власний авторитет серед ровесників. 

69. Крикуненко, И. Сети зла / Ирина Крикуненко // Новое время страны. –

2019. – № 39 (263). – С. 58–61 : фото. – (Кибербуллинг). 

    Кожен третій український школяр страждає через цькування в Інтернеті. 

70. Терн, Г. Кібербезпека: пам’ятка для батьків / Ганна Терн // Жінка. – 

2018. –  № 11(листопад). – С. 38 : фото. – (Наші діти). 

    Як захистити дитину від загроз в Інтернеті? 
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71. Тищенко, А. Кібербулінг - загроза ХХІ століття / А. Тищенко // Безпека 

життєдіяльності. – 2019. – № 2. – С. 25. 

72. Як подолати кібербулінг? // Шкільний світ. – 2018. – № 23. – С. 18–20. 

 

4. Мобінг: поняття, різновиди, причини і наслідки 

 

    Сьогодні досить широкого поширення 

набуло не дотримання загальноприйнятих 

норм взаємовідносин у трудових колективах, 

що супроводжується моральним 

переслідуванням на робочому місці. У 

більшості країн світу, а також в Україні, 

поступово покращуються умови праці та 

зростає заробітна платня. Ці два фактори разом 

з не дуже стабільною економічною ситуацією 

призводять до страху втратити робоче місце. Така ситуація часто викликає 

некоректну поведінку по відношенню до своїх колег. 

    Мобінг – це будь-яка форма гоніння, переслідування на робочому місці. 

Тобто під терміном мобінг розуміють вороже, неетичне ставлення однієї 

людини або групи людей, яке прямо спрямоване і систематично повторюється 

по відношенню головним чином до однієї особи, на якій дане переслідування 

відбивається негативно. Регулярні випадки негідних чи неприятельських дій 

по відношенню до деяких працівників принижують честь і гідність особи 

настільки, що часто провокують звільнення людини з місця її роботи, важку 

депресію або й самогубство. Назва терміну походить від англійського «mob» 

– натовп, банда, «своя компанія»; «to mob» – нападати групою. Термін 

«мобінг» відносно недовго користується попитом в українській психології та 

педагогіці, але вже прижився наслідок того, що в нас немає аналогу, який би 

так влучно передавав суть цього явища. 

Термін «мобінг» є загальним терміном, що описує декілька варіантів 

психологічної агресії на робочому місці. 
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Науковці розрізняють: 

• вертикальний мобінг – вид психологічної агресії, що здійснюється у 

площині «керівник – трудовий колектив», може проявлятися у двох 

видах: колективному тискові на керівника з боку підлеглих або ж 

тискові керівника на весь колектив або окремого його члена; 

• горизонтальний мобінг – це вид психологічної агресії, що полягає у 

колективному тискові на одного з колег, ігнорування та цькування його; 

• босинг (від англійського boss) – вид 

психологічної агресії, що полягає у зловживанні 

керівника владою, постійній, часто несправедливій 

критиці співробітників зі вказівкою на їх службову 

невідповідність; 

• булінг (від англ. bully – задирака, забіяка, 

хуліган) – вид психологічної агресії, що полягає у 

приниженні одного члена робочого колективу іншим; 

• «сендвіч-мобінг» – вид психологічної агресії, 

що полягає у тискові на одного з працівників як із боку 

колег, так із боку керівника. Мобінг може бути 

свідомий і неусвідомлений. 

• свідомий – цілеспрямовані дії, що мають конкретну, чітко 

сформульовану мету створити людині такі умови, щоб вона звільнилась 

з займаної посади, тобто йдеться про корисливі мотиви – зайняти чиюсь 

посаду, провести на неї когось зі «своїх», вислужитися перед 

начальством; 

• неусвідомлений – нецілеспрямовані дії, за яких людина не усвідомлює 

того, що займається цькуванням і які є наслідком не толерантного 

ставлення, постійного роздратування, що накопичується по відношенню 

до когось із колег чи колективу взагалі. 

    Мобінг може бути: латентним і відкритим; індивідуальним і груповим, а 

також хронічним. Виживши одного колегу, мобер приймається за нову жертву, 

трапляються також булери-вампіри, яких цікавить переважно процес 

цькування, а зовсім не результат у вигляді звільнення колеги або підлеглого. 
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4.1 Причини появи мобінгу та його ознаки 

    Зародком мобінгу можуть бути недоліки, пов’язані з організацією трудового 

процесу чи внутрішньою системою поінформованості колективу, керівництво 

невдоволене робочим процесом, непомірні навантаження роботою або її 

недостатність. Можливо, на робоче місце, зайняте «жертвою», претендують 

інші працівники, або політика міжперсонального спілкування, обрана 

керівництвом, не відповідає критеріям здорового колективу. Причиною 

мобінгу може бути і неадекватний тип поведінки керівника щодо найманих 

працівників. Постійні невирішені організаційні проблеми можуть у свою чергу 

стати причиною тяжкого ментального тиску в колективах, де знижений 

імунітет до стресу. Така ситуація може спровокувати пошуки винуватця – 

«жертви» – і ввімкнути поведінку відмови від спілкування і співпраці з 

деякими колегами.  

    Причини появи мобінгу можна поділити на зовнішні та внутрішні: зовнішні 

причини «на рівні соціуму загалом і групи зокрема» – це причини пов’язані з 

життєвим циклом колективу, законами існування груп, культурою, мораллю, 

тобто вони не залежать від індивідуальності особистості; – внутрішні 

причини «на рівні особистості» – це причини, які зумовлені особливостями 

психіки, життєвого досвіду, світогляду, переконань окремого індивіда.  

4.2 Форми мобінгу 

 

 

 

 

 

 

 

Мобінг може набувати таких форм 

• авторитарний мобінг – здійснюється з боку начальника, який 

застосовує деструктивний стиль керування; 

• зміщений мобінг – агресія спрямовується на третю особу, оскільки 

прояв її по відношенню до справжнього джерела є занадто небезпечним, 

а рівень розчарування ситуацією перейшов допустимі межі і рамки 

боротьби з проблемою, може бути реакцією на авторитарне знущання; 
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• мобінг «посвяти» – маємо справу з ним в ситуації, коли в колективі 

з‘являються нові члени, які піддаються спробам «тестуванню» 

старшими стажем; 

• дискримінаційний мобінг – його жертвою стають особи, які 

відрізняються від загального колективу з точки зору цінностей важливих 

для його членів або особи, які не схвалюють встановлених в колективі 

норм; 

• десигналізаційний мобінг – різновид дискримінаційного, 

застосовуваний по відношенню до особи, яка виявила негативні факти 

про своїх колег, інформуючи про них всередині організації (тобто 

керівників) або її оточення, за що у формі знущань отримує «покарання» 

від співпрацівників. 

• сексуальний мобінг – сексуальне домагання є особливою формою 

даного явища, а в випадку групи може бути різновидом 

дискримінаційного мобінгу, де проявлення зацікавленості протилежною 

статтю або тією самою, залежно від преференції, не зустрічається 

схваленням . Ця проблема є досить актуальною, адже лише в липні-

вересні 2017 р. проти співробітників ООН висунуто 31 звинувачення в 

сексуальних злочинах (насильстві, експлуатації, домаганнях) ; 

• відбірковий мобінг – його метою є позбавлення даної особи з групи, дії 

стають щораз жорстокішими, поки мета не буде досягнута. Слід 

звернути увагу, що три вище згадані форми: «посвяти», 

дискримінаційний і відбірковий пов‘язані з етапами переходу 

працівника через організацію: вхід-трансфер-вихід, а головною метою 

кожного з них є нав‘язування працівнику правил поведінки даної групи 

і примус виконання існуючих всередині норм. 
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4.3 Наслідки мобінгу 

    В яких би формах не проявлялись наслідки мобінгу, вони є тяжкими як для 

самого працівника, так і для колективу і підприємства в цілому. Серед 

наслідків психологічного переслідування, що відображаються на людині, 

виділяють наступні: зростання незадоволення, знервованості чи байдужості; 

часте порушення працівником встановлених правил, або занадто строге 

слідування їм; зниження працездатності; часті випадки стресових ситуацій 

та ослаблення імунітету на стрес, часом з травматичними нервовими 

кризами; фізіологічні патології: спочатку головний біль та безсоння, пізніше 

починає непокоїти серце і шлунок; потрапляння в залежність від 

наркотичних препаратів, алкоголю, тютюну; втрата самоповаги, 

заниження самооцінки; часом виразна агресія чи швидка втомлюваність; 

суїцидальні думки чи акти самоушкодження. 

 

 

 

4.4 Як уникнути мобінгу? 

• Шукайте порозуміння з колегами; 

• Не демонструйте роздратування. Не будьте різкими; 

• Шукайте спільні нейтральні теми для розмов (про погоду, про природу, 

про літературу);  

• Вітайте колег зі святами. Беріть участь у спільних заходах; 

• Не уникайте спілкування на перерві; 

• Не поширюйте пліток. Не беріть участі в обговоренні вчинків інших; 

• Спробуйте побудувати відносини навіть з тими, хто ставиться до вас 

недоброзичливо; 

• Намагайтеся не порівнювати себе з іншими. Крім особистого 

розчарування, це може призвести ще й до появи претензій (часто 

невиправданих) до колег; 

• Не вдавайтеся до критики без вагомих підстав. 
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4.5 Що робити, якщо ви стали жертвою мобінгу? 

• Не поспішайте звільнятися; 

• Не мовчіть. Спробуйте поговорити з колективом. Розкажіть про те, 

чого ви хочете; 

• Намагайтесь відстоювати свою позицію. Відповідайте на зауваження. 

Аргументовано пояснюйте свої вчинки; 

• Не дозволяйте принижувати себе. Якщо ви проаналізували ситуацію і 

зрозуміли, що вашої провини немає, будьте впевнені у собі. Не 

знижуйте самооцінки. Не закривайтеся; 

• Спробуйте знайти позитивні риси в людей, з якими працюєте. Або 

подумайте про те, що, можливо, ви просто необ’єктивно ставитеся до 

них; 

• Якщо справа у тому, що керівник хоче вас позбутися, відстоюйте свої 

права – вимагайте службової перевірки, пояснень, офіційно 

висловлених претензій. Проте, якщо компромісу не вдалося досягнути, 

можливо, краще звільнитися. Жодна робота, якою б цікавою і 

престижною вона не була, не варта життя і психічного здоров’я. 

 

Радимо прочитати! 

 
73. Далсегг, А. На крючке. Как разорвать круг 

нездоровых отношений / Ауд Далсегг, Ингер Вессе ; 

пер. с англ. Н. Шинкаренка. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 272 с. 

    Істеричний начальник тримає в страху весь офіс? 

Найкращий друг змушує танцювати під свою дудку? 

Чоловік-тиран?Дружина-маніпулятор? Дитина 

вимагає гроші і звинувачує вас у своїх невдачах? 

Якщо ви перебуваєте  у постійній нервовій напрузі, 

відчуваєте себе жалюгідним і нікчемним, а то й зовсім 

відчуваєте страх перед тим, з ким живете або 

працюєте, то можливо ви потрапили під вплив 

психопатичної особистості. 

З книги, написаної двома норвезькими авторами – 

журналісткою  Ауд Далсетт і юристом Інгер Вессе, що спеціалізуються на 

темах домашнього насильства і мобінгу, ви дізнаєтеся про те, хто такі 

психопати, чому вони так поводяться з іншими людьми і з якого дива їм 

багато сходить з рук. Автори наводять приклади найбільш типових віпадків 

потрапляння жертв до психопатів «на гачок» та пропонують дієві способи 

порятунку навіть із патових ситуацій. 
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74. Яцюк, М., Захарченко, Н. Мобінг. Стратегія 

психологічного захисту / М. Яцюк, Н. Захарченко. – 

Київ : Шкільний світ, 2019. – 104 с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

 

    Наявність широкого інформаційного простору не 

забезпечує якісні та комфортні умови спілкування в 

трудових колективах. Негативним соціально-

психологічним феноменам, які можуть настати й 

зашкодити, можна завчасно запобігти. Для цього 

необхідно знати основні загрози, оцінити ризики та 

розробити стратегії захисту.  

 

 

 

*** 

75. Дзюба, Т. Мобінг як чинник руйнації професійного здоров’я вчителів 

/ Т. Дзюба // Сучасна школа України : інформаційно-методичний часопис. – 

2018. – № 7. – С.10–13. 

76. Затворницька, А. Мобінг на роботі : прийоми й поради, які допоможуть 

учителю не стати жертвою мобінгу / А. Затворницька // Завуч. – 2020. –  № 1. 

– С. 54–59. – Бібліогр. в кінці ст. 

77. Чернишова, Н. Мобінг у педколективі : суть, причина виникнення та 

наслідки / Н. Чернишова // Сучасна школа України : інформаційно-

методичний часопис. – 2018. – № 7. – С. 4–9. 
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Про булінг та мобінг в художній літературі 

 

78. Андерсен, Ганс Крістіан. Гидке каченя : казка / Г. 

К. Андерсен. – Київ : Махаон-Україна, 2012. – 40 с.  

    Знамениту казку батьки починають читати дітям з 

3 років, але вона буде дуже корисна й читачеві любого 

віку. Читаючі книгу важливо акцентувати увагу не 

тільки на долі каченяти, яке перетворилося на 

прекрасного лебедя, але і на поведінці качок, які його 

дражнили, але врешті так і залишилися неосвіченими і 

дурними. Знаменитий казкар Ганс Крісиіан Андерсен 

через казку показав нам булінг з іншого боку – булінг у 

світі тварин, але це не зменшує важливість книги. 

 

 

79. Бакман, Ф. Моя бабуся просить їй вибачити : 

роман / Фредрік  Бакман ; пер. з англ. О.Захарченко. – 

Київ : Книголав, 2019. – 416 с. – (Полиця бестселер). 

    «Моя бабуся просить їй вибачити» – книжка про 

життя: сумне й смішне, болюче й захопливе водночас, 

а також про одне з найважливіших прав людини – 

право бути інакшим. 
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80. Брітт Ф. Джейн, лисиця і я : роман / Фанні Брітт. 

– Харків : Vivat, 2017. – 96 с. 

    У цій книзі чудово поєднані візуальний та текстовий 

план. Крім того, її особливістю є використання 

кольорових вставок. Тут кольорові сторінки 

виконують роль емоцій головної героїні – Елен, 

дівчинки- школярки, яка втікає від проблем цього світу 

у свою улюблену книгу «Джейн Ейр» Шарлоти Бронте. 

Елен дражнять в школі, її принижують однокласниці, 

вигадуючи нові знущання та дражнилки. Як завжди 

буває у таких книгах має відбутися якийсь поворотний 

момент, що змінює життя головного героя. Такий 

трапляється з Елен у англійському мовному таборі, де вона знайомиться з 

іншою дівчинкою, після чого сама стає іншою. Адже віртуальний друг, у 

випадку Елен – книга, це добре, але живий друг це набагато краще. Цю книгу 

варто прочитати як тим, кого ображають, так і тим, хто ображає. 

Першим вона допоможе повернути віру в себе, головне бути самим собою. 

Другим варто прочитати цю книгу для того, щоб поглянути на себе з боку та 

задуматися, чи настільки вони круті, якщо дозволяють собі принижувати 

інших. Тебе ображають у школі? Ніхто не хоче з тобою спілкуватися? Не 

переймайся! Промінь світла незабаром з’явиться і в твоєму житті. 

                                           

81.  Бурлака, О. Поцілунок був не останній : повість 

/ Оксенія Бурлака. – Київ : ВЦ «Академія», 2019. – 160 

с. 

    Льоля росла в благополучному світі, де були 

розкішна квартира, яскраві сімейні подорожі, 

брендовий одяг, дружний клас, ульотні тусовки. А 

одного дня з усім цим довелося розпрощатися й 

потрапити в зовсім іншу реальність. Її батька 

заарештували, і тепер вона й мама живуть з бабусею 

й дідусем у їхній пошарпаній квартирі. Обірвалися 

контакти з ліцейними друзями, і навіть найкраща 

подруга віддаляється. Дуже складно в новій школі. 

Учителі наче не знають і не здогадуються, як тут нестерпно. Льоля, яка не 

здатна терпіти знущання жорстоких розбишак, починає «воювати» з ни ми, 

нариваючись на гіркі неприємності. 
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82. Голдинг, В. Володар мух : роман / Вільям Годинг ; пер. 

з англ. С. Павличко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2015. – 302 с. 

    Безлюдний острів. Блакитна лагуна. Діти. Рай?.. Саме 

тут опинилась група підлітків, які внаслідок 

авіакатастрофи залишилися на самоті, без дорослих. Що 

може трапитися з людиною на порожньому острові?.. 

Усе. Діти, які загрались у жорстокість, боротьбу за 

владу, полювання, війну, дуже швидко забули, що таке 

порядність, доброта й милосердя... Втратити людську 

подобу виявилося вкрай легко. Мабуть, тому що під 

тонким шаром цивілізації в кожному з нас причаївся дикий 

Звір. Чи зможуть вони вижити? Яку жертву зажадає від них загадковий 

Володар мух?  

 

 

83. Гридін, С. Не – ангел : повість / Сергій Гридін. – 

Київ : Академія, 2016. – 144 с. 

    Багато що мучило Олеся: важко сприймав батька; 

обурювався, чому така терпляча з ним мама; пережив 

біль утрати. А потім - вулиця з усіма її загрозами і 

зовсім не схожими на шкільні колючими уроками. Нова 

повість Сергія Гридіна "Не-ангел" відкриває ще одну 

грань складного життя юної особистості у власному 

світі і на межі зі світом дорослих. 
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84. Гридін, С. Не такий : повість для підлітків, які 

шукають себе / Сергій  Гридін ; ілюстр. Н. Гайда. – 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 175 с. 

(Майже дорослі). 

    Герой книги Денис на прізвисько Потап має 

надмірну вагу. Це руйнує йому цілі роки шкільного 

життя, його зневажають та жорстоко 

знущаються ровесники і навіть дорослі. Хлопця 

постійно травлять викладачі. Хоча учень він 

розумний і старанний, з усіх предметів має відмінні 

оцінки, крім ненависної фізкультури. Саме вчителі 

найбільше кепкують з Потапа та принижують його, 

цим самим провокуючи однокласників на знущання з бідолашного хлопця. 

Аж ось після багатьох сварок з матір’ю з родини йде батько, і цей шок ніби 

пробуджує Дениса. Він дивиться по-іншому і на себе, і на оточуючих, і 

починає розуміти, хто його справжні друзі.  

Денис проживає такі ситуації, як насильство з боку місцевих гопників, швидке 

дорослішання, ігнорування з боку дівчат, спілкування з вчителями, яке включає 

в себе і хамство, і хабарі, пристрасть однолітків до пива і трави. 

Хлопець бачить усю правду навколо. Але це робить його сильнішим, і ми 

віримо, що можна бути людяним і справжнім попри всі обставини, і попри 

свої власні помилки. Денис Потапенко створив сам себе за допомогою сили 

волі, занять спортом та бажання змінитися. Випробування, через які він 

пройшов, загартовують його, змушують шукати вихід із складних життєвих 

ситуацій. 
 
 

85. Доломан, А. Невдаха, або Ласкаво прошу до мого 

світу / Анна Доломан. – Київ : Гамазин, 2016. – 104 с.  

    Головний герой часто тікає від своїх проблем і 

непорозумінь із однолітками до чарівної країни 

Мерандії, де він не просто Сашко, а принц Олександр. 
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86. Железников, В. К. Чучело : повесть для сред. и 

стар. шк. возраста / В. К. Железников ; худож. С. 

Крестовский. – Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : 

ВКТ, 2010. – 349 с. : ил. – (Мои любимые книжки). 

    Повість, що стала класикою. Вона про складні 

взаємини дівчинки з однокласниками, які цькують її 

через «зраду» та про сильний характер героїні, яка 

взяла на себе провину іншого. 

 

 

 

 

 

87. Кідрук, М. Не озирайся і мовчи : роман / Макс 

Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля», 2017. – 512 с.  

Роман Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи» – це мікс 

містики, трилеру, соціально-психологічного та 

технологічного роману. Тут і підліткова жорстокість, 

і булінг, і внутрішні терзання, і проблеми в сім'ї, і 

батьки, яким не до тебе, і домашня тиранія, і ще купа 

всього не менш важкого, що змушує здригнутися. 

Життя сім’ї Грозанів раптово змінюється. Вони 

переїжджають до нового будинку, і 

чотирнадцятирічний Марк змушений піти до нової 

школи. Хлопець начитаний, розумний, але дуже 

сором’язливий – ідеальний об’єкт для цькування. Щодень більше замикаючись в собі, 

він мріє про світ, де немає знущань і безпричинної жорстокості. Одного дня Марк 

знайомиться із Сонею, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про 

існування такого світу і про можливість туди потрапити... просто скориставшись 

ліфтом у їхньому будинку. Хлопець не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, які 

легко спростувати, але зрештою вирушає за нею. Він не підозрює, що звичайна 

мандрівка на десятий поверх загрожує чимось набагато гіршим за руйнування 

уявлень про реальний світ. 
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88. Кінг, С. Керрі : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. В. 

Ракуленка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. 

– 231 с. ; портр. 

    Керрі Вайт — шістнадцять. Сором’язлива й 

незграбна дівчинка з самого дитинства живе у 

кошмарі, змушена терпіти нещадні насмішки 

однокласників і фанатизм релігійної матері. Але все 

змінюється одного дня, коли в ній пробуджується 

забута сила – дар телекінезу. 

 

 

 

 

 

89. Книжка  заборон і таємниць : збірка оповідань / 

сост. В. Аренев. – Харків : Віват, 2016. – 368 с. 

    «Книжка заборон і таємниць» — антологія сучасної 

літератури для підлітків. У ній зібрано різні за 

жанром та темами твори: про дружбу і зраду, 

кохання і смерть, про пошук себе справжнього і навіть 

про війну, яка точиться поряд. 
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90. Корнієнко, Т. Недоторка : психологічна казка / 

Тетяна Корнієнко ; пер. з рос. Івана Андрусяка; іл. 

Віолетти Борігард. – Київ: Час майстрів, 2015. – 104 с. – 

(Перше кохання). 

    «Недоторку» означено як психологічну казку. І така 

наголошена казковість тексту й виправдовує дещо 

нереалістичне, навіть театральне закінчення. Адже сам 

сюжет доволі правдоподібний: типові проблеми 

типових підлітків у типовій школі. Дев’ятикласниця 

Алевтина Диряєва, головна героїня, є такою собі «білою 

вороною», у неї майже немає друзів, всі з неї 

насміхаються через її страх перед мікробами 

(прозиваючи Мийдодіром). Вона максимально обережна зі всім та усіма 

навколо, боїться доторків та збіговиськ. Як у більшості книжок для 

підлітків, у цій також є такі проблеми, як непорозуміння з батьками, важке 

спілкування з однокласниками (звісно, тут не обійтися без прізвиськ, без яких 

у школі обійтися неможливо), перше кохання, перший поцілунок, перші 

ревнощі та сльози.  

 

 

91. Малетич, Н. Щоденник Ельфа / Наталка 

Малетич ; ілюстр. А. Нечаєвський, Д. Нечаєвська. – 

Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 175 с. 

    Всі діти – ельфи. Принаймні такими вони 

народжуються. А коли починається їхнє школярське 

життя тут вже прозорі крила мають набути сили, 

аби політ вирізнявся прикметами висоти, 

переможності, товариської підтримки й звичайного 

порозуміння з колишніми ельфами – батьками. Герої 

оповідань Наталки Малетич ходять вулицями різних 

міст і вчаться в різних школах, і вподобання у них 

неоднакові, та все ж вони багато в чому схожі, коли 

прагнуть самостійності у вчинках чи втрапляють у халепу. І навіть якщо ви 

не вважаєте себе ельфом, книга все одно про вас. 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

92. Майрок Айджа. Чому я? Історія білої ворони / 

Айджа Майрок; переклад Марія Сухотина – Київ : 

Видавництво «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 128 с. 

– (Серія книжок «МИФ. Детство»). 

    Як вижити в шкільному середовищі, якщо ти – біла 

ворона? Зараз поширене таке явище, як буллінг. Це – 

цькування групою підлітків когось одного, хто 

відрізняється від усіх. Книга – добре керівництво, як 

мудро протистояти натовпу. Поради на різні 

випадки шкільного життя, написані самою «білою 

вороною». 

 

 

 

 

 

93. Мацко, І. Кава по-дорослому : повість / Ірина 

Мацко. – Київ : Академія, 2018. – 128 с. 

    Книга «Кава по-дорослому» – про дівчину, якій 

складно зрозуміти, чому люди не вміють ладити з 

людьми і чому потрібно собою доказувати свою 

любов. Вона шукає кохання, а наражається на грубе 

поводження з собою. Розчарування, здається, 

знищать її. Але за крок до того, щоб загубити себе в 

собі і серед тих, хто зруйнував себе, їй відкривається 

шанс для іншого життя. 
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94. Нестлінгер, К. Обзивають мене мурахоїдом : для 

серед. шк. віку / Кристина Нестлінгер ; пер. з нім. 

Олександра Мокровольського ; мал. Валентини 

Богданюк. – 3–тє вид.  – Вінниця : Теза, 2016. – 221 с. : 

іл.  

    Тезі має великий ніс, мишачі очиці й крихітне 

підборіддя. Їй важко звикнути, що всі глузливо 

обзивають її Мурахоїдом. Через це дівчинка 

замикається в собі. Однак, це не заважає їй 

втрапляти в кумедні ситуації й пригоди. 

 

 

 

 

95. Нікуліна, А. Сіль для моря : роман / Анастасія 

Нікуліна. – Харків : Vivat, 2017. – 224 с. 

    Чотирнадцятирічна Ліза не знаходить спільної мови 

ані з батьками, ані з однокласниками. Здається, єдині, 

хто її розуміють, - це море і хлопець під загадковим 

ніком Білий Кит. А ще дивна Анна, яка вчить: "Головне 

не те, що зовні, і не ті, хто навколо. Головне, що в тебе 

всередині". Чи випадкова їхня зустріч? Чи зустрінуться 

Ліза і Білий Кит? І хто кого порятує, коли настане час 

відплати? Ця історія про довіру, зневіру і про любов. 

Вона про нас із вами - дорослих і юних, розумних і 

наївних, романтиків і прагматиків. Зрештою, ця 

книжка про те, що сенс життя не в тому, щоб 

ставати сіллю для моря. 
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96. Паласіо, Р. Дж. Диво : роман / Р. Дж. Паласіо. – 

Харків : Vivat, 2017. – 368 с.  

    Повість «Диво» американської авторки Р. Дж. 

Паласіо – важливий твір для формування 

толерантності та вміння приймати в своє оточення 

«інших» дітей. Історія про хлопчика з вродженим 

генетичним захворюванням і про те, як мужність, 

почуття гумору, доброта і дружба здатні створити 

справжнє диво. Десятилітній хлопчик Огест Пуллман 

любить Зоряні Війни, костюмовані паради на Геловін, він 

багато читає і обожнює комп’ютерні ігри. Водночас, у 

малого рідкісна генетична вада, яка спотворила його 

обличчя й прирекла до вічної інакшості й рясного дощу жорстоких насмішок 

чи співчутливих поглядів. Його батьки самотужки займаються освітою сина, 

однак, зрештою, наважуються віддати хлопця до престижної середньої 

школи. Ясна річ, герой миттю опиняється в центрі уваги і пліток, хоча мріє 

просто «мати нормальне обличчя, на яке ніхто не звертає уваги». Читачі 

дізнаються, що почуття гумору й дружба можуть створити справжнє диво. 

 

97. Патерсон, К. Неперевершена Гіллі Гопкінз : 

роман / Кетрін Патерсон ; пер. А. Остапчук. – Харків : 

Віват, 2017. – 144 с. – (Світовий бестселер). 

    У свої одинадцять Ґіллі ― по суті, нічийна дитина. 

Якби ж вона могла знайти свою красуню-матір, 

Кортні, і жити з нею, а не в цій огидній прийомній 

родині, куди її щойно запхали! Як можна сподіватися 

на те, що вона, неперевершена Ґіллі Гопкінз, відома 

своєю некерованістю і кмітливістю, терпітиме 

Меймі Троттер, товсту, майже неписьменну вдову, 

яка тепер є її опікункою?Безстрашна Ґіллі зі хижою 

посмішкою будує плани проти них та й усіх, хто хоч 

спробує з нею подружитися. І поки вона намагається 

впоратися з непереборним прагненням і страхом назавжди залишитися 

прийомною дитиною, мимохіть прив’язує до себе читача. 
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98. Піколт, Дж. Дев’ятнадцать хвилин : роман / Дж. 

Піколт; рос. мовою переклад Ольги Бершадскої. – 

Белгород–Харьков : Видавництво Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга», 2010. – 624 с. 

    Тишу провінційного Стерлінга приголомшує 

надзвичайна подія – в одній зі шкіл учень відкриває 

стрілянину по своїм однокласникам. Що змусило 

несхожого на інших підлітка взяти в руки пістолет? 

 
 

 

 

 

 

99. Рожко, О. Дівчина з міста : повість / Олена Рижко. – 

Київ : Академія, 2018. – 144 с. 

    У Тіни немає повноцінної сім’ї, але є друзі, які її 

розуміють. І раптом усе летить шкереберть. Вона 

змушена переїхати в село. Їй складно, бо там майже все 

не так як звикла. Жорстоко випробовують нові 

однокласники, серед яких є свої авторитети й ті, хто їм 

догоджає. Не вистачає відчуття захищеності й 

потрібності. Бентежить спрага любові. Цікавить, що і 

як там у дорослих. Незвичні спостереження й 

переживання, враження й конфлікти супроводжують 

Тіну майже на кожному кроці. І саме тоді в її світі 

з’являється він. З ним цікаво й затишно. Завдяки йому знаходить і спілкування 

серцем. 
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100. Сайко, О. Новенька та інші історії / Оксана 

Сайко ; ілюстр. Н. Гайда. – Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2012. – 185 с. – (Класні історії). 

    13-річним героям оповідань Оксани Сайко 

доводиться – може, вперше в житті і часто в 

драматичних ситуаціях – зробити рішучий вибір на 

користь або добра, або зла. Так вони пізнають людей і 

пізнають себе. Які методи годяться в боротьбі за 

перемогу на конкурсі краси? Що робити, коли товариш 

в біді – бігти за дорослими чи намагатися рятувати 

самому? Чим «віддячити» не надто доброзичливому 

учителеві – осудом, а чи співчуттям?.. 

 

 

 

 

101. Соломун, К. Виставлю тебе на Facebook : повість 

/ Катаріна Соломун ; пер. з хорват. В. Криницького. – 

Київ : РІДНА МОВА, 2019. – 192 с. : портр. – (Світовий 

бестселер рідною мовою). 

    Хана й Теса познайомилися, коли вступили в гімназію. 

Та від самого початку в їхніх відносинах щось пішло не 

так: дві героїні йдуть у нове життя різними шляхами… 

Перше кохання, ревнощі й заборонені прийоми — ось 

ключові складові оповіді, що не дають відірватися від 

читання ні на мить. А поряд іще й батьки — із 

задавненими комплексами та різними поглядами на 

життя: подорослішати мають не лише діти. 
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102. Сульберг, А. Хто проти суперкрутих: повість для 

серед. шк. віку / Аудгільд Сульберг; пер. з норв. Н. 

Іваничук. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 

203 с. 

    Дванадцятилітня Анне Беа вважає себе потворою, та 

й у школі на неї поглядають співчутливо. А дехто, 

особливо трійко крутелиць із їхнього класу, взагалі 

відверто з неї глумляться. Тому дівчинка мало з ким 

спілкується, і якби не найкращий друг Нільс, її життя 

було б зовсім нестерпним. Але Анне Беа доведеться 

поглянути в очі своїм найбільшим страхам і дати відсіч 

суперкрутим. 

 

 

 

103. Чернієнко, Ю. Помста : повість / Юлія 

Чернієнко. – Київ : ВЦ «Академія». 2019. – 160 с. 

    Вона мріяла знайти друзів. Її серце шукало кохання. 

А її дні були переповнені сльозами від пережитих 

знущань. І настала мить, коли Міра наважилася 

помститися тим, хто не давав їй змоги бути собою. 
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104. Шавлач, А. Пампуха : повість / Алевтіна 

Шавлач. – Київ : Академія, 2018. – 144 с. 

    Звичне життя Гані враз різко змінилася. Їй 

приклеїли образливе прізвисько. На еї посипалися 

насмішки. Її затролили в мережі. Мама, що погрузлв 

в роботі, не бачила її проблем. Та ще й учителька 

неправильно повелася. Жорстокою до Гані булв й 

вулиця. А «красень» Сашко, до якого відчувала щось 

бентежне, спокійно спостерігав, як над нею 

глумилися. Дуже багато неприємностей ламало її. 

Але Ганя е змирилася з таким ставленням до себе. 

Зрозуміла, що може стати іншою. Вона зайнялася 

собою, знайшла цікаві справи. І зустріла Ярика…  
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Електронні ресурси: 

1. Булінг (цькування) як явище, його форми та учасники. Режим доступу : 

https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/deps/ps/buling/module1/buling-iak-iavische.pdf   

(перевірено 01. 11. 2020 р.). – Напис з екрану. 

2. Що таке булінг? Режим доступу : 

https://kyivobljust.gov.ua/news/direction/scho-take-buling-yak-yogo-rozpiznati-ta-yak-

diyati-storonam-konfliktu-konsultatsiya-ministerstva-yustitsii) (перерено 01. 11. 2020 р.). 

– Напис з екрану. 

3. Булінг: як з цим боротися? Режим доступу : 

https://istu.edu.ua/dostup-do-publichnoji-informaciji/ja-maju-pravo-justicija-na-kozhen-

den/buling-jak-z-cim-borotisja/  (перевірено 12. 11. 2020 р.). – Напис з екрану. 

4. Шкільне цькування. Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%B5_%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%BD%D1%8F (перевірено 12. 11. 2020 р.). – Напис з екрану. 

5. Стоп булінг! Режим доступу : 

http://sch10.at.ua/blog/stop_buling/2019-01-19-39 (перевірено 23. 11. 2020 р.). – Напис з 

екрану. 

6. Як побороти булінг: інструкція для ітей, батьків та вчителів. Режим лоступу : 

 http://mostishche.in.ua/wp-

content/uploads/2016/02/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf 

(перевірено 01. 11. 2020 р.). – Напис з екрану. 

7. Що потрібнго знати про кібербулінг усім учасникам освітнього процесу? Режим 

доступу : 

http://lzdu.zosh.zt.ua/shho-potribno-znaty-pro-kiberbuling-usim-uchasnykam-osvitnogo-

proczesu/ (перевірено 30. 11. 2020 р.). – Напис з екрану. 

8. Мобінг . Режим доступу : 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD

%D0%B3:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D1

%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8,_

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%BD%D0

%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 (перевірено 30. 11. 

2020 р.). – Напис з екрану. 
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