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Песоцька Юлія 

 

БУЛІНГ ЯК ФЕНОМЕН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Булінг або цькування є однією з нагальних проблем сьогодення 

українських шкіл. Втрата авторитету сімейного виховання та знецінення 

культу сім’ї, пропаганда насильства засобами масової інформації, 

доступність будь-якої інформації, вплив негативної референтної групи, 

знецінення освіти, культури особистості та естетичного виховання тощо 

призвели до формування серед підлітків з одного боку агресорів, а з 

іншого – жертв. Формування відповідальної та свідомої особистості 

підлітка вимагає чималих зусиль і залежить від багатьох факторів впливу. 

Аналізуючи основні фактори впливу на особистість, варто сказати, що у 

процесі соціалізації та становленні особистості виокремити або/та 

виділити один неможливо, адже індивідуально-психологічні, психофізіо-

логічні та соціальні фактори взаємопов’язані між собою і доповнюють 

один одного. Тому у процесі формування особистості слід буде 

враховувати усі фактори, що впливають на особистість підлітка [3].  

Аналізуючи наукові праці вчених слід акцентувати увагу на тому, що 

найголовнішим середовищем впливу та формування особистості дитини 

була, є і буде сім’я. Шаблонність поведінки більшості підлітків форму-

ється через копіювання або/та наслідування поведінки своїх батьків, або ж 

повної її протилежності. Та у підлітковому віці більший вплив має 

референтна група, яка в більшості випадків створюється у шкільному 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 159 - 

середовищі, і в меншості поза межами школи [1]. Тому у подоланні 

проблеми цькування, сім’я та заклад освіти повинні співпрацювати, а не 

вирішувати проблему окремо та перекладати відповідальність один на одного.  

Проте під час прогресивного розвитку інформаційно-цифрового 

середовища ситуація у формуванні особистості значно ускладнюється. 

Доступність інформації, популяризація соціальних мереж, безцензурність 

засобів масової інформації унеможливлюють контроль надходження та 

сприймання інформації підітками. Тому сьогодні для суспільства постає 

ще одна проблема – безмежний потік інформації з навколишнього 

середовища. Інформаційне середовище несе в собі різноманітну 

інформацію та головною проблемою є розповсюдження та пропаганда 

агресивності та жорстокості, що найбільший вплив має на підлітків [2]. 

Тому у період інформаційно-цифрового розвитку суспільства слід надати 

значну увагу у вмінні критично мислити та аналізувати інформацію, що 

надходить з навколишнього середовища до дитини. 

Отже, булінг – це соціальне явище, яке в своїй основі має чимало 

факторів для формування поведінки усіх членів його процесу. І щоб 

уникнути його більшого розповсюдження та знизити рівень його прояву, 

варто знати його витоки і ліквідувати не лише проблему, а й чинники, які 

створили дану проблему. 
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Пивовар Лілія 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЇЇ ПЕДАГОГІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ  

У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Однією із складних і ключових завдань педагогічної теорії і 

практики є виховання особистості, в якій органічно поєднуються духовне 

багатство, висока моральність, самобутня індивідуальність та здатність до 

саморозвитку. Виховувати підростаюче покоління покликані навчальні 

заклади освіти, які реалізують цей процес системно та цілеспрямовано. 


