В рамках проведення Всеукраїнського тижня протидії булінгу
Разом проти булінгу
Cеред сучасної учнівської молоді останнім часом надзвичайно
загострилася проблема насильства, довготривалих агресивних проявів та
третирування у міжособистісних стосунках підлітків, здійснюваних самими
дітьми одне до одного. За своєю сутністю третирування - це специфічна
форма агресивної поведінки, при якій сильніший (авторитетний) студент (або
студенти) систематично переслідує іншого (слабкого, аутсайдера). Ситуація
третирування не обмежується лише ролями «агресора» та «жертви», вона
залучає інших студентів, роблячи їх активними або пасивними учасниками
цих відносин. Такі стосунки отримали назву булінг, розповсюдження якого
впродовж останніх років визнано в освітній практиці та є соціальною
проблемою.
Явище булінгу надзвичайно поширене у закладах освіти, педагоги
багато роблять для того, щоб запобігати знущанню та своєчасно усувати
його, але цю проблему іноді замовчують, не афішують випадки знущань, її не
прийнято обговорювати. За таких умов проблема не усувається, навпаки,
вона набуває більших обсягів і жорстокіших проявів. Запобігання та
профілактика випадків насильства є найважливішим завданням педагогів та
психологів, оскільки жорстоке ставлення до дитини неминуче призводить до
низки руйнівних наслідків, а саме:

педагогічних наслідків: дезадаптація, академічна неуспішність;

психологічних наслідків: психологічні розлади, закріплення в
свідомості негативних уявлень про себе, зниження самооцінки, порушення
соціалізації, соціальна дезадаптація;

медичних наслідків: травматизація або суїцид.
Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» ст. 173 Булінг
(цькування), тобто діяння 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 або такою особою стосовно
інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на
строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб
або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на

строк від сорока до шістдесяти годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене
малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до
шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх
замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою
або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх
замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Неповідомлення
керівником
закладу
освіти
уповноваженим
підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу
(цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк
до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку";
Булінг характеризують чотири головні компоненти:
- це агресивна і негативна поведінка;
- булінг здійснюється систематично;
- булінг відбувається у взаємостосунках, учасники яких мають неоднакову
владу та фізичні можливості;
- булінгова поведінка є навмисною.
Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні
до жертви, прагнення підкорювати собі, боротьба за лідерство, потреба у
підпорядкуванні лідерові або нейтралізації суперника; зіткнення різних
субкультур, цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них;
агресивність і віктимність; наявність у жертви психічних і фізичних вад;
відсутність предметного дозвілля; бажання принизити заради задоволення,
розваги чи самоствердження; потреба у самоствердженні та навіть у
задоволенні садистських потреб окремих осіб. Булінг також може виникати
як компенсація за невдачі у навчанні, суспільному житті, а також від тиску та
жорстокого поводження батьків чи інших дорослих, при недостатній увазі з
боку дорослих тощо; як крайня міра, коли учень вичерпав всі інші
можливості для задоволення своїх потреб, і у випадках, коли студенти
протестують проти певних правил, виражаючи невдоволення, прагнучи
зруйнувати дещо в своєму оточенні. Булінг у закладах освіти може виникати
і тоді, коли відбувається боротьба між студентами за вищий статус у
груповій ієрархії, задоволення своїх соціальних потреб та як інструмент
маніпулювання та контролю студентом свого мікросоціуму.

Рольова структура булінгу має три елементи:




булер, або булі: переслідувач, агрессор;
жертва;
спостерігачі.

форми булінгу:
1.
Фізичний булінг - умисні поштовхи, удари, стусани, побої
нанесення інших тілесних ушкоджень, різного виду знущання, образливі
жести або дії, пошкодження особистих речей та інші дії з майном (крадіжка,
грабіж, ховання особистих речей жертви), фізичні приниження та ін.
Сексуальний булінг є підвидом фізичного та означає дії сексуального
характеру. Його важко розпізнати, тому що жертва сексуального булінгу
панічно боїться розповісти про це дорослим, замикається у собі, постійно
плаче насамоті, категорично відмовляється надавати будь-яку інформацію,
може вчиняти спроби суїциду.
2.
Психологічний булінг - насильство, пов'язане з дією на психіку,
що завдає дитині психологічного травмування шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування, якими навмисно заподіюється емоційна
невпевненість жертви. До цієї форми можна віднести:

вербальний булінг: образливе ім'я, з яким постійно звертаються
до жертви, обзивання, поширення образливих чуток, словесне приниження,
бойкот та ігнорування, залякування, використання агресивних жестів та
інтонацій голосу.

вимагання (грошей, коштовних або інших речей, їжі, примус
що-небудь вкрасти);

кібербулінг - новітній спосіб знущання з використанням
електронних засобів комунікації, який включає: приниження та цькування за
допомогою мобільних телефонів, гаджетів, Інтернету (пересилання
неоднозначних зображень і фотографій, обзивання, поширення чуток,
знімання на відео бійок чи інших принижень і викладання відео в мережу
інтернет, цькування через соціальні мережі та ін.).
Рекомендації куратору у випадку, якщо цькування в групі вже
почалося:
Важливо оголосити студентам, як ви до цього ставитеся. Говоріть не
про жертву, а про кривдників, фокусуйтеся на їх неприпустимих якостях.
Наголосіть, що ви будете дуже засмучені, якщо дізнаєтеся, що у вашій групі є
студенти, яким приємно когось ображати і мучити. Твердо акцентуйте, що
така поведінка неприпустима, і ви в своїй групі цього терпіти не маєте
наміру. Зазвичай цього буває достатньо, щоб кривдники принишкли (вони
часто боязливі). На тлі затишшя можна приймати заходи по підвищенню
статусу дитини-жертви і знайти для нього комфортне місце у колективі.
Перш за все поговоріть з дитиною, що постраждала та виступає в ролі

жертви. Поясніть їй, що ви не зможете захищати її, якщо не будете твердо
впевнені, що сама вона не провокує булерів. Скажіть, що вам дуже важливо
бути справедливим куратором і нікого не карати марно; візьміть з дитини
слово, що вона не буде переходити до помсти, навіть якщо її дражнять. Подруге, підкажіть студенту, як краще поводитися, щоб булери швидше
припинили третирування. Кривдники отримують задоволення не від самого
процесу виголошення образливих слів, а від ефекту, якого досягають. Коли
жертва плаче, сердиться, намагається заперечувати, тікає, вони відчувають
свою владу над нею. Якщо ж колишня жертва відповідає сама весело і
технічно, її перестають цькувати.
Поведінка дорослих у спілкуванні з жертвами третирування має
відповідати певним вимогам, оскільки від їхнього ставлення до проблеми та
уміння контактувати з дитиною залежить вирішення ситуації. Дорослі, коли
дитина повідомила, що вона є жертвою боулінгу, мають говорити:

Я вірю тобі. Це допоможе студенту зрозуміти, що ви готові
допомогти йому вирішити цю проблему;

Мені дуже шкода, що це вібдбулося з тобою. Дитина
відчуватиме, що ви намагаєтеся зрозуміти її почуття.

У цому немає твоєї провини. Дитина розуміє, що вона не
самотня в подібній ситуації, що деяким її одноліткам також доводиться
відчувати або спостерігати різні варіанти залякувань, цькувань та агресії
протягом навчання. Головне на цьому єтапі – спрямувати зусилля на
подолання проблеми.

Добре, що ти зумів сказати мені про це. Це впевнить студента в
тому, що він правильно вчинив, звернувшись по допомогу та підтримку.

Я люблю тебе і намагатимусь зробити так, щоб тобі більше не
загрожувала небезпека. Це допоможе підлітку відчути допомогу, захист та
дасть надію на покращення ситуації.

Пам'ятка для батьків
Як припинити третирування підлітка у технікумі
та допомогти йому?
1.
Перш за все необхідно вдома ліквідувати атмосферу, що сприяє
перетворенню дитини на «жертву». Ніякої надмірної опіки чи, навпаки
деспотизму, покарань та побиття за провину.
2.
Окрім того необхідно обов'язково питати дитину, як справи у неї
у технікумі, маючи на увазі не тільки оцінки, а й відносини з
одногрупниками. Обережно задавайте питання, оскільки цькування може
бути не тільки відкритим, а й прихованим, пасивним, наприклад: небажання
сидіти за одним столом, ігнорування тощо. Якщо ви відчули певні негаразди,
поговоріть з дитиною та її куратором
3.
Якщо булінг уже відбувся, зважте його масштаби. Якщо це
проблема між двома студентами, яка може бути залагоджена власними
силами, краще надати дитині можливість самостійно розібратись та
навчитись відстоювати власні інтереси.
4.
Якщо ж третирування набуло вже великих розмірів,
проаналізуйте разом з дитиною, чи зможе вона сама захистити себе та
відновити свій авторитет у групі. Наприклад, якщо дитину дражнять з-за
надмірної ваги варто записатися до спортивної секції.
5.
Якщо ваша дитина дуже скромна та невпевнена у собі –
допоможіть їй стати більш впевненою, адже підвищення самооцінки робить
людину більш врівноваженою та терпимою до цькувань оточуючих. З'ясуйте,
які гуртки відвідують її одногрупники, чим займаються у позаурочний час.
Заохочуйте дитину до активної участі у заходах технікуму, які зближують
підлітків та допомагають ім набути впевненості у собі.
6.
У особливо важких випадках, якщо ваша дитина, з певних
причин, стала ізгоєм у групі, приверніть увагу куратора та практисного
психолога до проблеми.
7.
І пам'ятайте: ваша любов та підтримка допоможуть дитині
впоратися зі складною ситуацією.
Дії батьків при вербальному булінгу: перш за все, вчіть своїх дітей
поваги. На прикладі власної моделі поведінки зміцнюйте їхню думку про те,
що кожний заслуговує доброго ставлення: дякуйте викладачам, хваліть
дитину та її друзів, виявляйте добре ставлення до працівників магазинів,
бібліотек, транспорту, будь-яких закладів. Розвивайте самоповагу дітей і
вчіть їх цінувати свої сильні сторони. Найкращий захист, який можуть
запропонувати батьки, – це зміцнення почуття власної гідності й
незалежності своєї дитини та її готовності вжити заходи в разі потреби.

Обговорюйте і практикуйте безпечні, конструктивні способи реагування
вашої дитини на слова або дії булера. Разом придумуйте основні фрази, які
дитина може сказати своєму кривднику переконливим, але не ворожим
тоном, наприклад: «Твої слова неприємні», «Дай мені спокій» або
«Відчепись», «Ти робиш мені боляче, я можу зробити тобі так само», «Я не
буду терпіти знущання».
Дії батьків при фізичному булінгу: якщо ви підозрюєте, що вашу
дитину піддають фізичному насильству, почніть випадкову розмову –
спитайте, як справи у технікумі, що відбувалось під час обіду чи на перерві,
по дорозі додому. На основі відповідей з'ясуйте в дитини, чи вів хто-небудь
себе образливо у ставленні до неї. Намагайтеся стримувати емоції.
Підкресліть важливість відкритого, постійного зв’язку дитини з вами,
куратором або психологом технікуму. Документуйте дати й час інцидентів,
пов’язаних зі знущаннями, відповідну реакцію залучених осіб та їх дії. Не
звертайтесь до батьків розбишак, щоб розв’язати проблему самостійно. Якщо
фізичне насильство над вашою дитиною продовжується й вам потрібна
додаткова допомога за межами закладу освіти, зверніться до місцевих
правоохоронних органів. Існують закони про боротьбу із залякуванням і
домаганнями, які передбачають оперативні коригувальні дії.
Дії батьків при примусовій ізоляції дитини: тактика ізоляції
припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи або
заняттях спортом тощо. Використовуйте вечірній час, щоби порозмовляти з
дітьми про те, як пройшов їхній день. Допомагайте їм у всьому шукати
позитивні моменти, звертайте увагу на позитивні якості підлітків і
переконайтеся, що вони знають, що є люди, які їх люблять і завжди готові
подбати про них. Зосередьтесь на розвитку їхніх талантів та інтересів до
музики, мистецтва, спорту, щоб ваші діти могли будувати взаємини поза
технікумом.
Дії батьків при кібербулінгу: повідомлення образливого характеру
можуть поширюватись анонімно і швидко, що призводить до цілодобового
кіберзалякування, тому спочатку встановіть домашні правила користування
Інтернетом. Домовтеся з дитиною про тимчасові обмеження. Будьте
обізнаними щодо популярних і потенційно образливих сайтів, додатків і
цифрових пристроїв, перш ніж ваша дитина почне використовувати їх. Дайте
дитині знати, що ви маєте намір відстежувати її діяльність в Інтернеті.
Скажіть їй про те, що коли вона піддається кіберзалякуванню, то не повинна
втягуватись, реагувати або провокувати кривдника. Замість цього їй
необхідно повідомити про все вам, щоб ви змогли роздрукувати провокаційні
повідомлення, включаючи дати та час їх отримання. Повідомляйте про це у
технікум та Інтернет-провайдера. Якщо кіберзалякування загострюється й
містить погрози та повідомлення явного сексуального характеру, зверніться
до правоохоронних органів.
Якщо дитина повідомляє вам, що вона або ще хтось піддається

знущанням, булінгу, підтримайте її, похваліть за те, що вона набралася
сміливості й розповіла вам про це, зберіть інформацію (при цьому не варто
сердитись і звинувачувати саму дитину). Підкресліть різницю між доносом з
метою просто завдати комусь неприємностей та відвертою розмовою з
дорослою людиною, яка може допомогти. Завжди вживайте заходи проти
знущань, булінгу, особливо якщо насильство набуває важкі форми або
постійний характер, зв’яжіться з учителем, соціальним педагогом,
психологом або директором технікуму вашої дитини, щоб контролювати
ситуацію доти, доки вона не припиниться.
П А М ' Я Т К А студенту
Від самого народження ти маєш право:
на життя: ніхто не може позбавити тебе життя і здоров’я, життя і
здоров’я інших людей від протиправних посягань;
на охорону здоров’я: ти можеш звернутися за безкоштовною
кваліфікованою правовою або медичною допомогою до закладів охорони
здоров’я;
на свободу та особисту недоторканість: тебе ніхто не може
заарештувати або тримати під вартою інакше як за рішенням суду. Однак,
якщо тобі вже виповнилося 14 років і має місце тяжкий злочин, відносно тебе
може застосовуватися утримання під вартою як тимчасовий запобіжний
захід. Якщо протягом 3 діб з моменту затримання тобі не надано рішення
суду про тримання під вартою, тебе повинні негайно звільнити;
на освіту: ти маєш право безкоштовно отримувати освіту у
дошкільному,
загальноосвітньому,
професійно-технічному,
вищих
навчальних закладах державної і комунальної форм власності, а також на
отримання державної стипендії;
на майно: майно, яке тобі придбали батьки для навчання, виховання
(одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є
твоєю власністю. Якщо тобі від 10 до 14 років, належним тобі майном
управляють батьки. Якщо тобі від 14 до 18 років, ти маєш право вчиняти
будь-які угоди, навіть купівлі-продажу транспортного засобу і нерухомого
майна, але за письмовою нотаріально посвідченою згодою батьків або з
дозволу органу опіки і піклування;
на працю: якщо тобі вже виповнилось 14 років, ти за згодою одного з
батьків можеш працювати у вільний від навчання час (наприклад на
канікулах), але лише після попереднього медичного огляду. Якщо тобі вже
виповнилось 15 років та коли ти маєш згоду одного із батьків, тебе також
можуть прийняти на роботу. Самостійно ти можеш влаштуватись на роботу,
якщо тобі уже виповнилось 16 років. Ти маєш право на належні, безпечні і
здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом;

на відпочинок: ти маєш можливість у вільний від навчання або роботи
(якщо ти вже працюєш) час відпочивати, тобто займатись своїми
улюбленими справами (грати в футбол, ходити в кіно). Якщо ти вже
працюєш, тобі повинна бути надана щорічна відпустка в літній час або за
твоїм бажанням у будь-яку іншу пору року;
на повагу до своєї гідності та захист від усіх форм насильства: будьяка людина, ким би вона не була (одним із твоїх батьків, однолітків,
викладачів, сусідів) не має права поводитись з тобою жорстоко, принижувати
твою гідність, експлуатувати, включаючи сексуальні зловживання, втягнення
у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних
засобів і психотропних речовин; використання для створення та
розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції,
жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо. Стаття 16
Конвенції ООН про права дитини визначає, що жодна дитина не може бути
об'єктом незаконного посягання на її честь і гідність.
Захист прав дитини – це, перш за все, завдання держави!
У разі, якщо до тебе вчинено насильство, ти маєш право звернутись до
державних органів за допомогою! Дитина має право на захист від втручання
або посягання.
Ти – людина!
Ніхто і нічим не може виправдати жорстоке поводження з тобою,
наприклад, побиття, знущання. Навіть якщо таким чином тебе виховують
батьки, викладачі чи старші студенти. Жорстоке, нелюдське, таке, що
принижує твою гідність, поводження чи покарання – це порушення твоїх
прав. Статтями 28 та 52 Конституції України встановлено, що ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що
принижує його гідність поводженню чи покаранню.
Ти маєш право на свободу, особисту недоторканність: стаття 10
Закону України «Про охорону дитинства» гарантує кожній дитині право на
свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у
сім’ї, навчальних та інших закладах освіти мають забезпечуватися на
принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають
приниження честі та гідності дитини.
Ти можеш вільно виражати свої думки та погляди, не боячись бути
покараним за це. Разом з тим, ти маєш пам'ятати, що твої відносини з
батьками, викладачами, однолітками мають ґрунтуватися на взаємоповазі і
справедливості, виключаючи приниження честі та гідності.
Держава зобов'язана захищати твої права:
Якщо хтось (студенти, викладачі або навіть батьки) вчиняє над тобою
будь-яке насильство, принижує тебе чи ображає, ти повинен звернутися зі
скаргою про порушення твоїх прав до органу опіки і піклування; служби у

справах дітей; центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; закладів
охорони здоров'я; органів та установ освіти; відділів поліції, а також через
представників – до суду стаття 10 Закону України «Про охорону дитинства».
Рекомендації студентам щодо уникнення булінгу:
Намагайся підтримувати стосунки з усіма учасниками колективу. Не
розпускай плітки, а почувши плітку, не переказуй її іншим. Відстоюй свою
думку, не дозволяй принижувати себе. Підтримуй традиції колективу. Бери
участь у спільних колективних заходах. Якщо виникають проблеми у
стосунках з однолітками або викладачами, звернися до дорослих яким
довіряєш (до куратора, психолога, соціального педагога).
Уникай агресора та перебувай у товаристві друзів.
Постійно
перебувай у товаристві приятеля, щоб не залишатись наодинці з недругом.
Перебувай в оточенні приятелів у коридорах або на перерві – скрізь, де
можна зустріти булера, по дорозі додому, у транспорті. Запропонуй те ж саме
своєму другу.
Стримуй гнів. Розхвилюватись у зв'язку зі знущанням природно, але
саме цього й домагаються булери. Це дає їм змогу відчувати себе
сильнішими. Намагайся не реагувати плачем, не червоній і не переймайся. Це
вимагає великої кількості тренувань, але це корисна навичка дати відсіч
агресору. Іноді корисно практикувати стратегію приведення себе в повну
рівновагу, наприклад, рахувати до десяти, записувати свої гнівні слова на
аркуші паперу, робити глибокий вдих або просто уходити. Іноді треба
навчитися робити непроникний вираз обличчя, поки ти не позбудешся
небезпеки (посмішка або сміх можуть провокувати агресора на нові
третирування).
Дій хоробро, уходь та ігноруй агресора. Твердо й чітко скажи йому,
щоб він припинив, а потім розвернись та піди. Намагайся ігнорувати
образливі зауваження, наприклад, демонструй байдужість чи вдавай, що ти
захоплений бесідою по мобільному телефону. Ігноруючи булера, ти
показуєш, що він тобі байдужий. Зрештою, він, імовірно, утомиться діставати
тебе.
Усунь провокаційні фактори. Якщо булер вимагає від тебе грошей на
обід, приноси обід із собою, кажи, що батьки не дають тобі грошей. Якщо
він намагається відібрати твій айфон, планшет - не бери його до закладу
освіти.
Розкажи дорослим про знущання. Викладачі, психолог, соціальний
педагог, куратор, адміністрація закладу освіти, батьки допоможуть
припинити знущання, а в разі її систематичного характеру – звернуться до
компетентних органів захисту прав дитини.

Поговори з кимось, кому ти довіряєш: із працівниками закладу
освіти, братом, сестрою або другом. Вони можуть запропонувати деякі
корисні поради та виправити ситуацію, також це допоможе тобі відчути себе
менш самотнім.
Пам'ятка для жертви булінгу
1.
Не протиставляй себе колективу. Намагайся бути
доброзичливою людиною, навіть із агресивно налаштованими до тебе
членами колективу.
2.
Не принижуй інших: не обзивайся, не дерись, не погрожуй.
3.
Захищайся: твердо, не переходячи в атаку, не дозволяй
принижувати себе, показуй, що можеш постояти за себе.
4.
Наберись терпіння: те, що відбулося, не триватиме довго.
5.
Розбирайся у причинах, але не займайся самознищенням, не
звинувачуй себе ні в чому.
6.
Говори впевнено, але тактовно, коли розмовляєш із булером,
стій прямо, поводься спокійно, не бійся, не кричи та тим більше не счиняй
бійку.
7.
Кажи «НІ» і не почувай себе винним.
8.
Шукай підтримки у працівників закладу освіти, друзів,
батьків. Вони допоможуть тобі вистояти.
9.
Не мовчи! Розповідай про знущання та насильство над собою. Це
допоможе швидше припинити протиправні дії.
10. Звертайся до компетентних органів, що мають захищати твої
права, отримуй інформацію щодо власного захисту .

ГАРЯЧА телефонна лінія щодо булінгу 116 000

Практичний психолог технікуму

