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Булінг (цькування) - тривожна тенденція, особливо для сучасного дитячого 
і молодіжного середовища. За результатами дослідження, проведеного Фондом 
ООН Юнісеф у 2017 році, 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з 
проблемою булінгу впродовж останніх трьох місяців, а 24% дітей стали жертвами 
цього явища.

Найбільш вразливими до булінгу є сором'язливі, зі зразковою поведінкою 
діти, а також діти, які, в силу різних життєвих обставин, «замкнуті в собі», закриті 
для спілкування.

Найчастіше діти піддаються цькуванню з боку однолітків за свій зовнішній 
вигляд, переконання, поведінку, а також через різні життєві обставини тощо).

В той же час, за даними останніх опитувань, майже чверть українських 
школярів вважають себе жертвами булінгу, а близько 40% із тих дітей, хто 
зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це своїм батькам. 
При цьому, 44% із тих, хто спостерігав, як знущаються над їхніми однолітками, не 
реагували на такі факти через острах піддатися аналогічному знущанню[2].

Сьогодні, в процесі реформування системи освіти, проблеми цькування і 
насильства в шкільному середовищі дуже часто стають перепоною для 
досягнення мети всебічного розвитку дитини. Допомога дорослих дуже потрібна 
дітям та молоді в будь-якому віці, особливо якщо дії кривдників можуть завдати 
серйозної шкоди фізичному та психічному здоров'ю.

Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями 
та ученицями знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та 
навичок, які потрібні, щоб уникнути та запобігти проявам насильства, 
безконфліктного спілкування, ненасильницької поведінки.

Для запобігання боулінгу в класі, вчитель проводить з дітьми виховні 
години, відкриті уроки, різні ігри, ранкові кола для підняття настрою. Теми даних 
заходів можуть бути різноманітними, як про дружбу так і про взаємини між 
людьми.

Педагоги та батьки вважають, що найефективнішими діями, які 
сприятимуть зниженню кількості випадків насильства в освітньому середовищі є 
проведення систематичних просвітницьких заходів з ненасильницької поведінки 
(61,7% - батьків, 89,7% - педагогів), впровадження якісних профілактичних 
програм (51,3% - батьків, 76,0% - педагогів), створення антибулінгової політики 
(51,0% - батьків, 80,8% - педагогів).

Вирішальна роль у протидії насильству і булінгу належить педагогам. 
Проте впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному 
підходу та підтримки керівництва школи, батьків, представників місцевих органів 
влади та громадських організацій, а також із залученням та участі дітей та молоді.
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