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Насміхатися, демонструвати свою зверхність, ігнорувати, 

принижувати... Погодьтесь, таке ставлення як у дитячо-підлітковому, так і в 

дорослому товаристві, на жаль, не рідкість.  

Булінг і мобінг – поняття, які позначають психологічне насильство 

серед підлітків чи дорослих, – є не тільки у всіх на вустах. З проявами такого 

ставлення, ймовірно, стикався кожен. Що є причинами виникнення агресивної 

поведінки, чому це настільки поширено? 

Останнім часом багато говорять про те, як подолати булінг у сучасній 

школі. А чи існують способи попередження цього явища, які дозволять 

викорінити першопричину, а не боротися із наслідками? Чому людина 

проявляє байдужість до оточення? Чому демонструє нетерпимість і агресію? 

Ці емоції не існують відокремлено, вони обов'язково обумовлені певними 

причинами. Однією з таких причин є формально динамічна особливість 

організму, тобто   темперамент людини.  

Візуалізація реакцій людини на ситуацію залежно від  типів темпераменту 
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Однак не тільки. Чи звертали ви увагу на те, як на одну і ту ж ситуацію реагує 

людина, перебуваючи в різних емоційних станах? А чи бачили ви тих, хто, 

відчуваючи себе задоволеним чи щасливим, кривдив би інших? Ймовірно, ні! 

Поведінка кривдника обумовлена певними психологічними причинами:  

 негативний досвід – доводилося бути жертвою цькування, тому 

пережитий страх, відчуття беззахисності не дозволяє особистості бути 

собою, а вимагає наслідування певного обраного «безпечного» образу; 

 непорозуміння з іншими – з певних причин не вдається знайти спільну 

мову з оточенням, а демонстративна поведінка – це виклик або спосіб 

привернути до себе додаткову увагу всіма можливими способами; 

 власні комплекси – низька самооцінка через несприйняття власної 

зовнішності чи заздрощі до інших через недооцінку своїх умінь тощо. 

Щоб викорінити прояви агресії один до одного як у дорослому, так і дитячо-

підлітковому середовищі, потрібно навчитися, перш за все, розуміти емоції 

інших, ставити себе на їхнє місце із запитанням: «А що він/вона відчуває 

зараз?». Це вміння називають емпатією. 

Емпатія (з грец. empathia – співпереживання) – це здатність розуміти та 

відчувати емоційні стани іншої людини, бачити світ «її очима» і скеровувати 

власну поведінку відповідно до цього. 

Незалежно від темпераменту, характеру та уподобань, кожен прагне 

відчувати свою приналежність до чогось більшого, ніж він є сам – до певної 

групи чи спільноти, яку щось єднає. Відповідно, кожен потребує розуміння та 

підтримки інших. Розвиток у дитини навичок емпатії допомагає запобігти 

булінгу, тому що дані навички вчать дітей ставитися до однолітків по-

людськи, а не як до засобу здобуття популярності в класі. Розвиток емпатії 

допомагає дітям розуміти, як думають і що відчувають їх однолітки. У фільмі 

режисера Станіслава Ростоцького «Доживемо до понеділка» звучить одна з 

ключових фраз: «Щастя  – це коли тебе розуміють!». Тому в глобальному сенсі 

можна говорити про те, що, розвиваючи емпатію у своїх учнів, ми 



допомагаємо їм навчитися швидко знаходити спільну мову з оточенням. А там, 

де панує порозуміння і взаємоповага, немає місця цькуванню! 

Для забезпечення здорового середовища навчання педагоги мають 

протистояти спробам залякування дітей у своїх класах і натомість сприяти 

розвитку емпатії – здатності бачити світ з позиції іншої людини. Ось деякі 

підходи, рекомендовані «Булінг Проектом» – національною американською 

кампанією проти булінгу. 

Конфіденційність 

Зробіть так, щоб ваші учні мали можливість розказати про знущання та 

залякування конфіденційно. Учні, особливо свідки, часто не розповідають про 

залякування, адже бояться відплати. Якщо ви визначите місце, де кожен учень 

зможе розповісти про залякування його або інших, ви зможете дещо 

пом’якшити цей страх. 

Спробуйте поставити спеціальну коробку, в яку наприкінці кожного тижня 

учні зможуть класти записки, повідомляючи про атмосферу в класі. Це також 

можна робити, проводячи анкетування через онлайн-форму Google або 

застосувати якийсь інший метод, який спрацює з вашою віковою групою дітей. 

Зміна дисциплінарного підходу 

На учня, який залякує інших, набагато сильніше враження може 

справити емпатія замість покарання. Можливі такі варіанти: хуліганам можна 

запропонувати написати листа своїм жертвам з описанням випадків, коли їх 

самих ображали або провести дослідження про вплив хуліганства у школі. 

Максимальне залучення 

Формуйте збалансовані і різноманітні команди для всіх класних занять замість 

того, щоб дозволити вашим учням обирати самим, з ким бути в групі. Ви – 

доросла людина, яка достатньо усвідомлює сильні і слабкі сторони своїх 

учнів,  і ви маєте достатній вплив, щоб допомогти кожному відчути залучення. 

В різних видах діяльності (навіть у спорті), окрім основної, можна визначити 

ще декілька ролей для того, щоб кожен учень зміг почуватися комфортно: це 

може бути група журналістів, секретарів, ілюстраторів тощо. 



Акцент на позитив 

Ваш клас повинен бути не тільки анти-булінговим – він має бути 

пропозитивним! Зробіть так, щоб ваші учні змогли публічно висловити 

вдячність своїм однокласникам за добру та чуйну поведінку. Регулярно 

проводьте заходи по формуванню навичок колективної роботи (тім-білдінг) з 

метою розвитку емпатії і спільної роботи. Заохочуйте учнів до використання 

мови підтримки. 

«Комітет добра» 

Зберіть найбільш завзятих учнів і допоможіть їм сформувати добровольчий 

комітет, присвячений зміцненню позитивної, чуйної атмосфери в класі. 

Комітет може зустрічатися щотижня та працювати в масштабах класу або 

школи. 

Вправи та ігри для розвитку емпатії 

Як стверджують результати досліджень, 98% людей мають вроджені 

задатки до емпатії. Тому ці здібності можна розвивати. Пропонуємо кілька 

цікавих творчих вправ та ігор. 

Вправа «Що  трапилось з  героєм?» 

Принцип виконання: Перегляньте разом з учнями світлини людей, які 

переживають певні емоції, та обговоріть, що могло їх викликати, поставивши 

запитання, наприклад: «Як  ви думаєте, що відчуває в цей момент людина, яка 

зображена на світлині?», «Про що «говорить» обличчя та поза персонажа (його 

руки, плечі, вираз обличчя тощо)?». 

Запропонуйте школярам  скласти розповідь про  події, що викликали 

зображену ситуацію. 

Вправа «Як вчинити» 

Заздалегідь підготуйте декілька сюжетних зображень конфліктного змісту. 

Наприклад: 

 Усі  навколо працюють, а одна дитина сидить без діла. 

 Діти  граються, а одна дитина стоїть осторонь з похмурим обличчям. 

 Хтось плаче, а поряд однолітки сміються. 



Принцип виконання: Розкладіть картки на столі зображенням униз. 

Запропонуйте учням узяти будь-яку картку навмання, описати подію, яку 

відтворено на малюнку, та запропонувати свій вихід із конфліктної ситуації. 

Така вправа вчить школярів бути більш спостережливими, уважними та 

піклуватись про інших. 

Вправа «Знайди причину» 

Принцип виконання: Під час класної години перегляньте з учнями фільм або 

мультфільм, персонажі якого конфліктують або кривдять одне 

одного,  запропонуйте разом поміркувати та обговорити, чому таке 

відбувається. 

Для школярів молодших класів можна використати історію однієї з казок, 

наприклад, «Попелюшка». Після перегляду організуйте обговорення, 

запропонуйте школярам разом висловити свої припущення, чому саме зведені 

сестри знущаються над Попелюшкою. 

Вправа-гра «Уяви себе на місці...» 

Для цієї ігрової вправи знадобляться картки з назвами явищ природи і 

різноманітних предметів. Наприклад: веселка, промінь, бур'ян, стіл, річка 

тощо. 

Картки роздаються у довільному порядку. Головна умова – ніхто в групі не 

повинен бачити, кому які картки дісталися. 

Принцип виконання: Завдання кожного учасника – вигадати невеличку 

емоційну розповідь від імені предмета (явища), передавши найбільш точно 

певні особливості, притаманні явищу чи предмету, не називаючи його. Інші 

учасники повинні відгадати, про що саме йдеться. 

Формат розповіді може бути таким: «Я сумний (щасливий), коли …», «Я 

відчуваю особливе натхнення тоді...». 

Переможець гри – той, кому вдасться найбільш точно і водночас завуальовано 

розповісти про свого персонажа. 



Цю вправу краще проводити зі старшокласниками. Вона розвиває творче 

мислення, дозволяє учням «вживатися» в ролі інших та навчитися аналізувати 

різні емоційні стани. 

Гра «Відгадай емоцію» 

Перш ніж проводити цю гру, необхідно підготувати маленькі шматочки 

аркушів, де попередньо написати назву емоцій, які треба буде відтворити 

окремим гравцям. 

Хід гри: Обирається ведучий, він виходить із кабінету. У цей час учитель 

пропонує учням обрати будь-який аркушик з емоцією, яку в подальшому 

доведеться зобразити жестами і мімікою.   

Після того, як ведучий повертається до кабінету, всі приймають пози і вираз 

обличчя у відповідності до  обраного кожним членом групи емоційним станом. 

Ведучий має відгадати, яку саме емоцію виражає кожен з гравців. Той, чию 

пантоміму не відгадали, стає ведучим. 

Навчіть своїх учнів дивитися на світ очима інших! Це допоможе їм 

швидко знаходити спільну мову з оточенням, цінувати спілкування та 

відчувати себе щасливішими! 
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