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Актуальність досліджуваної проблеми

Булінг відрізняється від
ситуативних протиріч між
дітьми тим, що школярі
навмисно намагаються
створити тривалий статус

обраної “жертви” та не дати
змінити його.  

Шкільне цькування ніколи не минає безслідно: приниження може тривати
кілька років, і навіть після закінчення школи приносити багато проблем. 



Для дослідження феномену булінгу існує ряд труднощів, як
теоретичного, так і практичного характерів.

• У теоретичному плані, існує мало наукових напрацювань, які б
могли пояснити феномен булінгу. 

• З точки зору вікової психології та педагогіки складність пояснення
феномену полягає у тому, що навіть на рівні понять немає чіткого
розуміння, що є агресією, що є конфліктом, хто є жертвою, а хто
кривдником.

• Проблема практичного характеру полягає у тому, що буллінг
складно виявити та відділити від звичайних підліткових конфліктів. 

Через це існують складнощі діагностичного характеру. 



Перше системне дослідження було проведено
скандинавськими вченими, такими як Дан Олвеус, Анатоль
Пікас та Петер-Пауль Хайнеманн.

Вони розробили наукову концепцію буллінгу та визначили це
поняття, як утиск, дискримінацію та травлю.

Також у подальших дослідженнях зазначеної
проблеми, науковці охарактеризували в загальних
рисах проблему булінгу, але незалежно від
формулювань висунутих понять вони усі описували
наявність великої групи соціальних, психологічних та
педагогічних проблем, які супроводжують фізичне,

психологічне насилля по відношенню до конкретної
особи, або групи осіб і відрізняється тривалістю та
нездатністю людини захиститися перед агресором.



Стосовно ситуації буллінгу в Україні, необхідно зазначити що, 19

січня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
буллінгу». Цей закон передбачає чіткий алгоритм дій на випадок
цькування. У законі визначені типові ознаки буллінгу.

Українські реалії в боротьбі з буллінгом

ознаки буллінгу

систематичність (повторюваність

наявність сторін – кривдник (буллер), 

потерпілий (жертва буллінгу), спостерігачі (за наявності); 

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або
фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого
інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 



Також законом визначено, що соціально-педагогічний
патронаж у системі освіти забезпечує профілактику та
запобігання буллінгу, надання консультативної допомоги
батькам, психологічний супровід учнів, які постраждали від
буллінгу, стали його свідками або вчинили.

Як зазначається в пояснювальній записці до
законопроекту, за даними опитувань, майже
чверть українських школярів вважають себе
жертвами буллінгу, а близько 40% із тих
дітей, хто стикався з випадками буллінгу,
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 страх піддатися аналогічному
знущанню.



Об’єктом дослідження є підлітки як
соціально-демографічна група.

Предметом виступає буллінг у
шкільному середовищі як соціальний
феномен.

Метою соціологічного дослідження є
вивчення шкільного боулінгу у
підлітковому середовищі школярів м.

Києва.

Вивчення проблем буллінгу в сучасній українській школі



Гіпотези дослідження

Перша гіпотеза: Проблема буллінгу в Українських школах стоїть
гостро. Багато учнів стикалися з таким явищем як буллінг, були його
свідками та/або були об’єктами.

Друга гіпотеза: Проблема буллінгу в Українських школах не є
важливою. Захист фізичного та психологічного стану учнив
здійснюеться в повній мірі.

Третя гіпотеза: Проблема буллінгу в Українських школах стоїть гостро, 

але не має достатньої кількості ресурсів для її вирішення.



Метод збору соціологічної інформації

Освоєння методологічних і практичних прийомів збору соціологічної
інформації - важливий етап, що передує проведенню дослідження будь-якого
соціального явища.

В даному соціологічному дослідженні було прийнято рішення застосовувати
кількісний метод збору інформації: опитування в інтернет-просторі.
Метод опитування, а саме анкетування, був обраний тому що він

передбачає письмове або усне звернення дослідника до певної сукупності
людей з питаннями, зміст яких, по-перше, розкриває досліджувану проблему,
по-друге, дозволяє провести статистичну обробку отриманих результатів.
Анкетування було проведено в формі інтернет-опитування, на яке учні

конкретних класів отримали посилання через свої класні бесіди в
мессенжерах. Анкети були анонімними та існували в мережі інтернет.



Так
59%

Ні
34%

Важко
відповісти

7%

Порівняння отриманних результатів анкет батьків та підлітків

Результати анкет підлітків Результати анкет батьків

Чи знаєте Ви, що буллінг - це тривале, навмисне фізичне або психічне цькування з боку

однієї людини по відношенню до іншої, яка не здатна захистити себе в даній ситуації?



Так 72%

Ні 17%

Важко
відповіст

и 11%

Чи знаєте Ви, що насильство може бути емоційне і / або фізичне?

Результати анкет підлітків Результати анкет батьків



Так
34%

Ні
23%

Іноді
43%

Чи відчували ви емоційне напруження, страх або

тривогу через думки про своє шкільне середовище? Результати анкет підлітків



Так
58%

Ні
12%

Важко
відповісти

30%

Спираючись на ваш особистий досвід, чи можете ви стверджувати про

наявність ситуацій буллінгу в вашому класі / школі?

Результати анкет підлітків



Агрессора
9%

Жертви
27%

Спостерігача
49%

Захисника
15%

Якщо ви були учасником буллінгу, то якої

ролі притримувались?

Результати анкет підлітків



Якщо ви були учасником буллінгу, то якої ролі притримувались?

Молодші діти мають вищій рівень агресії, ніж старші учні, тому частіше в рольовій моделі буллінгу

виступають агресорами. Жертв в молодших класах опинилося теж більше, ніж в старших. Можна зробити

висновок, що чим молодше дитина, тим складніше їй постояти за себе. Динаміка ролі спостерігачів

навпаки зростає в процесі дорослішання.

Дитяча анкета

Отже в процесі дорослішання підлітки стають менш

конфліктними, та починають розуміти важливість

дотримання особистих кордонів інших. Частіше

намагаються будувати взаємовідносини за

допомогою поваги та емпатії, а не встановлювання

уявного авторитету.



Яку стратегію поведінки у разі опинення в ролі

жертви ви вважаєте найвдалішою?



ВИСНОВКИ

Наразі відстежується динаміка зростання буллінгу, або цькування серед підлітків
шкіл міста Київа. Даній проблемі має бути приділена особлива увага, як до проблеми
довготривалої травлі жертви, що має значний вплив на те, як буде виглядати майбутнє
суспільство.

Школярі свідомо та навмисно намагаються
створити тривалий статус обраної «жертви»,
прагнуть не дати змінити його. А почуття влади та
переваги над іншими, через відсутність дієвих
механизмів виявлення та протидії буллінгу,
фіксують у агрессора почуття безкарності,
розмивають моральні межі по відношенню до
інших, та у цілому, мають соціально-небезпечний
характер.



гіпотеза№1, яка підтримує думку, що проблема буллінгу в Українських школах стоїть гостро підтверджується. 

Гіпотеза№2, яка підтримує думку що проблема буллінгу не є досить важливою та розповсюдженою в
українських школах, після обробки отриманих результатів опитування не підтвердилась. 

Гіпотеза№ 3, яка наголошує на тому що проблема буллінгу в українських школах існує, стоїть достатньо гостро та
не може бути вирішена через економічні негаразди країни, підтвердилася.

Вивчення громадської думки на тему проблеми буллінгу у шкільному середовищі по
місту Києву, підтвердження та спростування трьох наведених гіпотез було виконано
за допомогою кількісного методу збору інформації шляхом анкетування. Проведене
соціологічне дослідження мало розвідувальний характер та підтвердило декілька
гіпотез, відповідно до яких в структурі анкети були виведені спеціальні запитання, що
дозволило виявити оціночні судження стосовно теми буллінгу в школах м. Києва,

який присутній у кількості 76%.

Підсумувавши результати дослідження можна зробити висновок, що:


