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Булінг – stop: як не стати жертвою : реком. анотов.
список літератури для учнів 5 – 9 кл. / Миколаївська обл. бка для дітей ім. В. О. Лягіна ; уклад. В. Є. Щербак. –
Миколаїв, 2020. – 20 с.
У списку представлена художня література українських і зарубіжних
письменників, які піднімають у своїх творах актуальні і складні питання
сьогодення, описують проблеми суспільства, з якими щодня зіштовхуються
наші діти і підлітки.
Розрахований на учнів 5 – 9 класів.
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Друзі!
Будь-хто з вас, несподівано для себе, може опинитися у ситуації, коли
вас, або ваших друзів ображають, висміюють, принижують, б’ють, цькують, чи
бойкотують. Або ж, навпаки, ви самі приєднуєтесь до тих, хто знущається над
іншими. Добре, якщо це один раз, а якщо це роблять постійно?
Це явище останнім часом стало настільки поширеним, що навіть
отримало свою назву – БУЛІНГ. Все частіше доводиться чути про булінг в
українських школах, про випадки жорстоких бійок між школярами, а іноді до
цькування долучаються ще й дорослі. Отож, що таке булінг?
В перекладі з англійської (bullying, bully — хуліган, забіяка, цькування) —
це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити,
залякати, і часто супроводжується фізичним насиллям. Така поведінка має
на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм
інтересам, або заслужити собі загальний авторитет.
Стати жертвою шкільних агресій може будь-хто, і частіше за все булінг не
має причин — кривдники просто прагнуть конфлікту. Цькувати можуть через
зовнішність, рівень розумового розвитку, успіхи в навчанні, особливості
характеру, соціальний статус, расову приналежність, фізичні вади,
приналежність до певної субкультури тощо. Жертвами можуть стати діти,
яким важко спілкуватися з однолітками, або, навпаки, ті, які поводяться
провокаційно. Від булінгу не
застрахований ніхто, тож у тому
разі, якщо ви стали жертвою
булінгу, не варто замикатися у собі
та
намагатися
вирішувати
проблему самостійно.
За останні роки серед підлітків
набирає обертів кібербулінг приниження
за
допомогою
мобільних телефонів, Інтернету.
Діти реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, блоги, на яких
вільно спілкуються, ображаючи інших. Вони поширюють плітки про своїх
однокласників, розміщують особисті фотографії, зроблені в роздягальнях чи
вбиральнях, надсилають повідомлення з погрозами. Коли знущання
відбувається в Інтернеті, це може призвести до небажаної уваги з боку
широкого кола людей, включаючи і незнайомих. Якщо вам погано,
неприємно, немає сил більше терпіти, і це не припиняється, тоді варто
звернутися за допомогою. Повідомте керівництво навчального закладу,
класного керівника, батьків про ситуацію, що склалася, й вимагайте вжити
заходів щодо припинення цькування. Для того, щоб зупинити кібербулінг,
потрібно не лише закликати кривдників більше так не робити. Необхідно
також усвідомити, що будь-яка особа заслуговує на повагу: як в Інтернеті, так
і в реальному житті.
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Бути жертвою цькування нестерпно. Адже ви не знаєте, куди іти, що
робити, у кого просити допомоги. Інколи здається, що залишаєшся один на
один з проблемою і ніхто в цілому світі тобі не здатний допомогти.
А бувають і інші ситуації. Цькують не вас, а вашого однокласника, друга,
або доброго знайомого. І це теж, не просто! Перше і безперечне бажання –
допомогти йому, але дуже не хочеться опинитися на його місці і набути ім’я
ябеди. Крім того, ви побоюєтеся, чи не нашкодять ваші дії ще більше. Ось і
знаходиться такий спостерігач в розгубленості, і ця безпорадність
перетворює його в жертву.
А тепер уявіть кривдника: здається у нього найкраща позиція. Хіба стане
людина, у якої все гаразд, нападати на беззахисного? Хіба щасливі люди так
роблять? Ось і виходить, що кривдниками стають теж не від хорошого життя.
У булінзі нема переможців. Нема тих, хто отримує користь від цього
явища. Страждають від нього всі: і жертва, і кривдник, і спостерігач. Так що ж
робити? Готової відповіді на це запитання немає. Кожна історія
індивідуальна. Але цілком зрозуміло, що не можна пускати цю ситуацію на
самоплив, споглядати, як вона вирішиться. Адже бездіяльність може
призвести до великої трагедії.
Ми не будемо повчати, або радити вам звернутися до батьків, або
вчителів. Ви можете вибрати самі, як краще вчинити. Але, запам’ятайте дві
речі: що б не відбувалося — не втрачайте упевненості у собі та пам’ятайте,
що ви унікальні та варті поваги, що проблема не у вас, а у середовищі, в
якому ви опинилися, і ви з цим впораєтесь. А другий важливий момент —
булери бояться розголошення, а це
означає, що ви завжди можете
звернутися до шкільного психолога,
улюбленого вчителя за порадою, або
попросити допомоги в батьків. І не
потрібно соромитися. Повірте, у цьому
немає нічого соромливого, не бійтеся
про це говорити, адже ми не повинні
боятися сказати про те, що нам
некомфортно поряд із собакою без
намордника, чи про те, що нам хтось став на ногу в транспорті і продовжує
на ній стояти.
Тема боулінгу за останні роки широко висвітлюється у художній
літературі. Письменники піднімають у своїх творах актуальні і складні
питання, описують проблеми суспільства, з якими щодня зіштовхуються діти і
підлітки. Герої творів, з якими ви познайомитесь, зазнали переслідування,
онлайн погрози, цькування та знущання з боку своїх однолітків, вчителів,
батьків, але вони знайшли вихід у складних ситуаціях. Книжки із захопливим
сюжетом, у них багато подій і переживань, герої рухаються від пригод у
вигаданих світах до цілком конкретних переживань у реальності. Вони дають
водночас можливість уважніше придивитися до проблем, усвідомити всю
серйозність можливих наслідків і свою відповідальність за них.
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Познайомитися з цими книжками допоможе рекомендаційний анотований
список літератури «БУЛІНГ – stop: як не стати жертвою». До списку включена
художня література українських і зарубіжних письменників, він розрахований
на учнів 5 – 9 класів.
Література, представлена у списку, розташована за алфавітом авторів,
або назв книг.

Література для учнів 5 – 6 класів
Желєзников В. К. Опудало : повість / В. К. Желєзников ; пер. з рос.
Г. М. Пашко. - Київ : Веселка, 1985. - 151 с. : іл.
Повість розповідає про складні взаємини головної героїні - Лєни
Бессольцевої з однокласниками. Дівчинка приїжджає в провінційне
містечко до свого дідуся Миколи Миколайовича, йде до школи в 6-й
клас. Наче і відношення з однокласниками у неї складаються
нормально, всі вони їй посміхаються в обличчя, але дають зрозуміти що
ставляться до неї з презирством. Вона дуже хоче завоювати симпатію і
повагу однокласників, тому у відповідь на їх презирство відповідає
усмішкою. Дітям її поведінка здається дивною, і вони дають їй
прізвисько «Опудало». Дівчинці прийшлося багато пережити, а головне
- вистояти в складній ситуації, тому що вона щира, сильна і віддана. Це
ті риси, яких не вистачало її однокласникам. Автор у повісті передав
атмосферу травлі і бойкоту. А ще ця книжка про доброту, чесність і
моральні принципи.
Колінько О. Шпалереон : повість-казка
/ О. Колінько. - Київ : Фонтан казок, 2018. 120 с. : іл. - (Добрі пригоди).
Якщо уважно придивитися до
нових шпалер у класі й «увімкнути»
уяву, то в їхніх візерунках залюбки
можна розгледіти чудернацьких істот.
Скажімо,
кумедного
динозавра
Хвильку, кенгуру з валізою, метеликаофіціанта, чи навіть чубатого однокласника в образі «гавайського
носорога». Усе це дуже цікаво й кумедно на нудному уроці — але не
тоді, коли потрапляєш до Шпалереону, де всі ці істоти виявляються
живими, але їхньому чудернацькому світові загрожує страшна
небезпека через твою-таки незґрабність… Цю чарівну повість для учнів
молодшого шкільного віку можна було б і не включати в цей перегляд,
якби одного з її другорядних персонажів не цькували у школі. Після
повернення з-за шпалер у дітей з’явилася кнопка «Вимкнути булінг».
Але хіба так буває?
Паласіо Р. Дж. Диво : роман / Р. Дж. Паласіо. - Харків : Віват, 2016. - 368
с. - (Світовий бестселер).
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Книжка розповідає про десятирічного хлопчика Огеста Пуллмана,
якого всі довкола сприймають з подивом. Він називає себе
«особливим», тому що його обличчя відрізняється від облич інших
членів його родини. Він добре розуміє, що він не такий, як вони.
Хлопчик переносить двадцять сім операцій та йде до звичайної школи,
де і починають з’являтися проблеми… Його рідні страшенно
переживають з цього приводу, та й він страждає не менше. Йому не раз
доводилося ставати жертвою насмішок дітей його ж віку. Врешті Огест
долає труднощі і знаходить своє місце у світі.
Скажи булінгу «Ні!» : 5 мультфільмів, які навчають цінувати кожного
[Електронний ресурс] // На урок : освітній проект. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/post/skazhi-bulingu-ni-5-multfilmiv-yaki-navchayut-cinuvatikozhnogo (дата звернення: 20.04.2020 р.). – Назва з екрана.
Добірка змістовних мультфільмів про події з життя тих, хто
відрізняється від більшості у спільноті, їхній емоційний стан та способи
вирішення конфліктних ситуацій.
Казьміна С. В. Нестрашна енциклопедія безпеки для дорослих та дітей.
Як навчити дитину правильної поведінки без залякувань і погроз /
С. В. Казьміна, В. В. Баланова. - Харків : Основа, 2019. - 96 с. : іл.
Книжка для спільного читання батьків з дітьми. Вона містить
максимум практичних порад та рекомендацій із власного досвіду
авторів. З книги ви дізнаєтеся про те… Як захистити свою дитину від
викрадача в реальному житті? Як зрозуміти, що дитина готова до
самостійних прогулянок і походів до школи? Як навчити її розпізнавати
й уникати небезпеку? Як убезпечити
дітей удома, в парку, на вулиці? У
першій
частині
книги
подано
інформацію для батьків: методи,
принципи, факти та історії із досвіду
авторів щодо виховання безпечної
поведінки. Друга частина — для
спільного читання із дітьми. У ній
описано 6 ситуацій, у яких діти
ризикують опинятися найчастіше, у яких їм слід застосовувати
щонайбільшу кількість навичок безпечної поведінки.
Малетич Н. Щоденник Ельфа / Н.Малетич. – Львів : Вид-во Старого Лева,
2016. – 175 с. : іл.
Всі герої оповідань цієї книги ходять вулицями різних міст, вчаться в
різних школах і попадають вони в різні ситуації – хороші, а часом і в
справжнісінькі халепи, вибратись з яких зовсім не легко. В багатьох
оповіданнях ви зіткнетеся із неабиякою жорстокістю, агресивністю, яку
виливають з тих чи інших причин підлітки, а то й дорослі один на
одного.
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Малярчук Т. В. MOX NOX : повість / Т. В. Малярчук. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2018. - 120 с. : іл.
«Mox nox» — це історія химерної цивілізації рукокрилих істот, які
заселили зруйновані міста після того, як звідти із невідомих причин
щезли люди. Головна героїня, птеропус Тереза, здібна учениця з
бездоганною репутацією. З нею відбуваються всі ті трансформації, які
бувають у людей у підлітковому віці: перша закоханість, недовіра до
авторитетів, пошуки правди, бунт. Однокласники знущаються з неї
через її зухвалість, цькують. Вона закохується й переживає найбільше
приниження в житті, моральне й фізичне знущання. Цькування
припиняється лише тоді, коли
все заходить надто далеко і
проливається кров. Тереза так і не «вливається в колектив», не стає
«своєю», перед нею не вибачаються, вона вчиться розпізнавати
справжніх друзів і боротися за правду, в яку вірить. Тож давайте
поринемо разом з героями повісті у постапокаліптичний світ, у якому
головують кажани (птеропуси).
Рачицкас В. Хлопчаки танцюють брейк / В. Рачицкас ; пер. з лит.
Д. Чередниченка. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 232 с. : іл.
Книжка про шкільне та позашкільне життя хлопчика Йокубеліса.
Разом із Йокубелісом ви станете свідками таємного побачення пари
вчителів у шкільному гардеробі, опинитеся в епіцентрі скандалу
стосовно крадіжки та зануритесь в інші історії. Зокрема, автор порушує
проблему шкільного булінгу, а також акцентує увагу на вирішальній ролі
дорослого у цій ситуації.

Ролінг Дж. Серія книг про Гаррі Поттера
Гаррі Поттер і філософський камінь : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова. - Вид. 34-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 316 с.
Гаррі Поттер і таємна кімната : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова. - Вид. 30-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. - 344 с.
Гаррі Поттер і в'язень Азкабану : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова. - Вид. 28-е. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 382 с.
Гаррі Поттер і келих вогню : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова та С. Андруховича. - Вид. 26-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2018. - 682 с.
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Гаррі Поттер і Орден Фенікса : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова. - Вид. 24-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 816 с.
Гаррі Поттер і напівкровний принц : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В. Морозова. - Вид. 17-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 576 с.
Гаррі Поттер і смертельні реліквії : роман / Дж. К. Ролінґ ; пер. з англ.
В.Морозов. - Вид. 20-е. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 638 с.
Книги цієї серії мають багато сцен, де двоюрідний брат Гаррі
Поттера – Дадлі разом із приятелями знущаються над ним. Конфлікти з
учнями з інших факультетів – звичне явище для Гаррі та його друзів –
Рона й Герміони, але саме так вони здобувають те, про що й не
здогадувалися.
Сульберґ А. Аудгільд. Серія книг про дівчинку-альбіноса Анне Беа
Хто проти суперкрутих : повість / А. А. Сульберґ ; пер. з норв.
Н.Р.Іваничук. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2016. – 208 с. : іл.
Суперкруті догралися : повість / А. А. Сульберґ ; пер. з норв.
Н.Р.Іваничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 192 с.
Привиди проти суперкрутих : повість / А. А. Сульберґ ; пер. з норв.
Н.Р.Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 200 с.
Таємниця суперкрутих : повість / А. А.Сульберґ ; пер. з норв.
Н.Р.Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 184 с.
Всі оповіді в цих книжках відбуваються навколо дівчинки-школярки
Анни Беа. Вона ходить до школи, любить уроки, та кожного дня чує у
свою адресу образливі слова. Чому її однокласниці постійно з неї
насміхаються і глузують? Чому добрі старшокласниці їй співчувають, а
хлопці не звертають на неї жодної уваги?! А справа в тому, що дівчинка
не така, як всі. Вона - альбіноска, а точніше, має вроджений частковий
альбінізм. Через це її волосся біле, мов сніг, обличчя бліде, а вії світлі
та майже непомітні. А додати ще до цього кепський зір та товстенні
окуляри і ви зрозумієте, як живеться дівчинці у школі! Чи зможе вона
змінити своє життя та статус у класі? І, головне, чи повірить дівчинка
сама у власні сили та таланти? Про все це ви дізнаєтеся, коли
прочитаєте цікаві, оптимістичні історії про віру у себе та силу дружби
головної героїні Анне Беа.
Чарська Л. О. Князівна Джаваха : романтичні повісті / Л. О. Чарська; пер.
з рос. О. В. Ушкалової. - Харків : Ранок, 2012. - 496 с. : іл. – (Дівочі історії).
Головній героїні Ніні одинадцять років. Вона смілива, чесна і добра.
Її мама померла, тому дитину виховують тато й бабуся. Коли дівчинка
вступає до жіночої гімназії, вона зіштовхується з низкою проблем – клас
не сприймає новеньку, ображає, знущається. Дівчинка шукає довіри,
взаєморозуміння, вона повинна прийняти рішення – підкоритися
правилам коллективу, чи діяти за власними принципами. Ніна
переживає те, що переживають більшість дівчат її віку — і нерозуміння,
і образи, але незабаром знаходить справжніх друзів на все життя.
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Єдине, що її вирізняє з-поміж інших, – це гаряча кров, адже Ніна
Джаваха – грузинська князівна.
Чарська Л. О. Записки маленької гімназистки : повість / Л. Чарська ; пер. з
рос. М. Радчик. – Київ : Форс Україна, 2017. – 200 с. : іл.
Чарська Л. Нотатки маленької гімназистки : повісті / Л. Чарська. - Київ :
Зелений пес, 2008. - 416 с.
Це захоплива і повчальна історія про дев’ятирічну Оленку Іконіну, на
долю якої випали непрості випробування. Залишившись сиротою,
дівчинка потрапляє до заможної родини рідного дядька-генерала.
Маленькій гімназистці складно у новому оточенні, але завдяки доброті,
співчуттю та самопожертві дівчинка долає всі труднощі, знаходить
спільну мову з однокласниками й родичами. Адже ці справжні людські
чесноти здатні змінити світ на краще.

Література для учнів 7 – 9 класів
Ґолдінґ В. Володар мух : роман / В. Ґолдінґ ; пер. з англ. та передм.
С. Павличко. - Харків : КК «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. - 304 с.
Дуже жорстока історія, і жорстокості
додає те, що головні герої тут - діти.
Історія про хлопчаків, що опинилися на
безлюдному острові після падіння літака.
Наслідуючи дорослих, вони створюють
свою ієрархію, зі своїми правилами і
обов’язками, обирають лідера. На перший
погляд, ніби все налагоджується, але як це
часто буває, знаходяться ті, хто не хоче
підпорядковуватися загальному устрою,
хто не вміє нести відповідальність за свої вчинки, хто хоче влади лише
заради влади. Починаються сварки, протистояння, війни і вбивство.
Загадковий Звір, якого так бояться діти, насправді є страхом, який з
самого початку був частиною їх душ.
Гридін С. Не такий : повість для підлітків, які шукають себе / С.Гридін. –
Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 175 с. : іл. – (Майже дорослі).
Ця книга про школу, родину, суспільство, полишених на самих себе
дітей, і, взагалі, про життя, яким воно є – без прикрас, сповнене суворих
реалій, насильства і випробувань. Може хтось вважає, що бути
дитиною, тим паче підлітком – просто. Але якщо ти відрізняєшся від
решти, скажімо, надмірною вагою, як головний герой книги Денис, тобі
не оминути зневаги, насилля і жорстоких знущань підлітків і навіть
дорослих. Однак, у житті завжди залишається шанс знайти в собі силу
піднятися над своїми образами, зусиллям волі змусити себе стати
таким, який порятує не лише себе, а й простягне руку допомоги
слабшому.
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Заґґ З. Дівчина Онлайн : роман / З. Заґґ ; пер. з англ. Н. Ясіновська. Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 424 с.
Пенні — шістнадцять, тож, як і в багатьох підлітків, її життя не таке
просте,
як
видається. Вона захоплюється
фотографією,
має
найкращого друга Елліота, та не може порозумітися з однолітками. Про
свої розчарування, конфузи, стосунки з хлопцями та панічні атаки вона
чесно й відверто розповідає у своєму блозі під ніком «Дівчина Онлайн».
На новорічні канікули Пенні разом із сім'єю мандрує до Нью-Йорку і там,
за
всіма
канонами
казково-романтичних
історій,
зустрічає...
Прекрасного симпатичного хлопця на ім'я Ной, який бачить у Пенні не
незграбну сором'язливу дівчинку, як її однокласники, а цікаву
особистість та вродливу дівчину! З цього ї починається їхня романтична
історія.
Кідрук М. Не озирайся і мовчи : роман / М. Кідрук. - Харків : КК «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2018. - 512 с.
Чотирнадцятирічні Марк і Соня цілими днями пропадають у
локальній паралельній реальності, ховаючись від підліткової
жорстокості і родинних негараздів. І такий їх спосіб вирішення проблем
обертається фатально. Одного дня Марк знайомиться із Сонею,
дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про існування
такого світу і про можливість туди потрапити… просто скориставшись
ліфтом у їхньому будинку. Хлопець не розуміє, навіщо Соня вигадує
нісенітниці, які легко спростувати, але зрештою вирушає за нею. Він не
підозрює, що звичайна мандрівка на десятий поверх загрожує чимось
набагато гіршим за руйнування уявлень про реальний світ.
Кінг С. Керрі : роман / С. Кінг ; пер. з англ. В. Ракуленка. - Харків : КК
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. - 224 с.
Керрі була з тих, кого називають аутсайдерами, «непопулярними»
підлітками. Цькування однокласників, глузування та знущання стали
частиною її життя. Покинута всіма, вона несвідомо виплекала в собі
силу, здатну знищити кривдників. Силу, яка одного дня змусить всіх
назавжди запам’ятати її ім’я. «Керрі» — останнє, що вони встигнуть
сказати перед смертю… «Керрі» - неймовірна книга: гостра, цікава,
динамічна, покликана показати приховану сторону булінгу і до чого це
може призвести.
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Книжка заборон і таємниць : [антол. сучас. літ. для підлітків] / уклад.,
авт. передм. В. Арєнєв ; пер. з пол. Ю.В. Гордієнко ; пер. з рос. А.А. Пітек,
К.М.Грицайчук, І.М. Тумко, М.С. Жученко. - Харків : Віват, 2016. - 368с. (Teens only!).
Книжка історій різних авторів, присвячених проблемам підліткового
життя. Твори, зібрані у збірці, дуже і дуже різні, так само, як різні
всі ми у будь-якому віці. Теми творів – теж різні. Дружба і зрада,
кохання, пошук себе, спроба зрозуміти іншого. Це історії про перші
справжні вчинки. Про відповідальність. Про розпач і про надію, про
помилки та перемоги.
Корнієнко Т. Г. Недоторка : психологічна казка / Т. Г. Корнієнко ; пер. з
рос. І. М. Андрусяка ; худож. В. Борігард. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 104 с. :
іл. - (Перше кохання).
Головна героїня повісті – восьмикласниця Алевтина Диряєва
страждає від панічного страху перед брудом та бактеріями, через що з
неї знущаються однокласники. Все змінюється одного дня, коли Аля
закохується в Івана Романова. До речі, саме цей хлопець має план, як
вилікувати Алю. Книга має неочікувано щасливу розв’язку.

Нестлінґер К. Обзивають мене Мурахоїдом : повість / К. Нестлінґер. Вінниця : Теза, 2016. - 222 с. : іл.
У багатьох дітей виникають психологічні проблеми в школі, але
багато тих прикрощів не йдуть ні в яке порівняння з тим, що доводилося
переживати головній героїні цієї книги протягом багатьох років. МаріяТерезія не гарна. Вона потворна - великий ніс, мишачі очиці і крихітне
підборіддя. Бачити себе у дзеркалі для неї нестерпно. Тому не дивно,
що у класі її починають обзивати «мурахоїдом». На противагу, у Тезі є
надзвичайно вродлива сестра. Не дивно, що матір любить красуню
Софію, вони й зовні схожі, а на іншу доньку не звертає уваги. Тезі з
дитинства вивчила, що все у житті дістається гарненьким: починаючи
від цукерок і закінчуючи всім спектром позитивних емоцій. Через це Тезі
вважає своє життя пропащим. Та попри все, ця історія, в якій є зниклі
фото, сусід-ненажера, пятеро котів, дивна бабуся, чорні ворони, гнилі
помідори і побитий однокласник, — ця історія закінчиться просто
чудово.
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Нікуліна А. О. Зграя : роман-виклик / А. О. Нікуліна. - Харків : Віват, 2018.
- 320 с. - (Книжкова полиця підлітка).
Львівська спека плавить асфальт. Їм — майже вісімнадцять, і в
кожного є що приховувати. П’ятеро хлопців щодня кидають виклик
міським висоткам і самим собі. Паркур — це стиль життя, челендж —
постійно робити неможливе. Адже, коли ти трейсер, меж не існує: є
лише перешкоди. Загадкова незнайомка Таша — новий друг чи ще одне
випробування? Чи зможуть вони протистояти небезпеці й подолати
власні страхи? Без команди їм буде важко, але разом вони завжди
сильніші, разом вони — «Зграя».
Нікуліна А. О.Сіль для моря, або Білий кит : роман-буря / А. Нікуліна. Харків : Віват, 2019. - 224 с.
Чотирнадцятирічна Ліза не знаходить спільної мови ані з батьками,
ані з однокласниками. Здається, єдині, хто її розуміють, — це море і
хлопець під загадковим ніком Білий Кит. А ще дивна Анна, яка вчить:
«Головне не те, що зовні, і не ті, хто навколо. Головне, що в тебе
всередині». Чи випадкова їхня зустріч? Чи зустрінуться Ліза і Білий
Кит? І хто кого порятує, коли настане час відплати? Ця історія про
довіру, зневіру і про любов. Вона про нас із вами — дорослих і юних,
розумних і наївних, романтиків і прагматиків. Зрештою, ця книжка про
те, що сенс життя не в тому, що є смерть.

Рижко О. Дівчина з міста : повість / О. Рижко. – Київ : ВЦ «Академія»,
2018. – 144 с.
Головна героїня повісті Тіна не має повноцінної сім'ї, але є друзі, які
її розуміють. Проте, доля робить крутий віраж і закидає її в незвичні
обставини. Вона змушена переїхати в село до бабусі. Дівчині складно,
бо там майже все не так, як звикла: нова школа, чужі люди. Жорстоко
випробовують нові однокласники, серед яких є свої авторитети й ті, хто
їм догоджає. Не вистачає Тіні відчуття захищеності та потрібності.
Незвичні спостереження, враження і конфлікти супроводжують її на
кожному кроці. Перед нею постає необхідність вибору: сховатися в
самотність чи перемогти страх і жорстоку реальність, а відтак знайти
нових друзів і першу любов.
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Сайко О. Новенька та інші історії / О.Сайко ; іл. Н.Гайда. – Львів : Вид-во
Старого Лева, 2015. – 185 с. – (Класні історії).
Оповідання про підлітків, яким, можливо, вперше в житті і часто в
ситуаціях доводиться зробити рішучий вибір або на користь добра, або
зла. Так вони пізнають себе і цей світ, часто такий жорстокий. Які
методи годяться в боротьбі за перемогу на конкурсі краси? Що робити,
коли товариш в біді – бігти за дорослими чи намагатися рятуватися
самому? Чим «віддячити не надто доброзичливому учителеві – осудом,
а чи співчуттям? Отож, дорослість приходить із випробуваннями на
міцність дружби, чесність стосунків, вірність і доброту.
Скреттінґ Ґ. Антон та інші зі зграї : повість / Ґ.Скреттінґ ; пер. з норв.
Н. Іваничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 256 с.
Антон переходить у старшу школу і планує тихенько й непомітно
влитися у новий клас. Через помилку він опиняється в одній компанії з
крутими хлопцями і тепер змушений демонструвати лідерські якості.
Правда, на душі Антонові якось незатишно, адже від його вдаваної
крутизни страждають слабші, і, здається, він опинився зовсім не в тій
зграї, до якої справді хотів би належати.
Соломун К. Виставлю тебе на Фейсбук! / К. Соломун ; пер. з хорват.
В. Криницький. — Київ: Рідна Мова, 2019. — 192 с.
Повість розповідає про двох подруг, Хану й Тесу. Одна розкішна
старшокласниця-садистка, інша, порядна непримітна дівчина – хто
переможе у цьому протистоянні, якщо у все це вплутаний ще й хлопець,
який подобається обом? А що як війна вестиметься на фейсбукпросторі, де перевагу завжди має той, хто отримує більше лайків? Що
станеться, коли однокласникам доведеться обирати між ними? Ця
сучасна, легка і цікава книжка про проблеми, спільні для підлітків в
усьому світі, про ганебні вчинки, які роблять чи не всі молоді хлопці й
дівчата, і про те, як потім складно буває розгребти їхні неприємні
наслідки – і про те, що зрештою все закінчиться щасливо.
Чернієнко Ю. Помста : повість / Ю. Чернієнко. - Київ : ВЦ «Академія»,
2019. - 160 с.
Повість про старшокласницю Міру, яка одного дня зважується
відплатити кривдникам за роки знущання. Вона мріяла знайти друзів. Її
серце шукало кохання. А її дні були переповнені сльозами від
пережитих знущань. Однокласники день за днем знищували в ній
упевненість, відчуття важливості й потрібності для когось, що не могло
пройти безслідно для її самоусвідомлення. І настала мить, коли Міра
наважилася помститися тим, хто не давав їй змоги бути собою. За
кілька днів до випускного Міра прийшла в клас зовсім іншою – рішучою
й безкомпромісною, якою її не звик бачити ніхто. Усе закінчилося дуже
драматично. Із гіркими уроками. І правом на життя.
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Література за темою, яку можна знайти в інших
бібліотеках міста
Акерлі І. Ларс. LOL / І. Акерлі ; пер. з норв.Н. Іліщук ; худ. А. Стефарук. –
Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 197 с.
Ця повість щира і водночас дуже непроста. Багатогранна історія про
інклюзивність і про її виклики для довколишніх, про булінг та його
наслідки, про складний вибір і відповідальність за свої вчинки, і про
дивовижну внутрішню силу, якою володіють, на перший погляд, цілком
звичайні підлітки.
Андерсон Л. Говори : роман / Л. Андерсон ; пер. з англ.О. Голуб. – Харків
: Віват, 2019. – С. 192.
Роман написаний у формі щоденника тринадцятирічної дівчинки. У
ньому показане звичайне шкільне життя американського підлітка, який
не надто добре комунікує з учителями, батьками й друзями. Перед
читачами постає страшна реальність, у якій панує лицемірство,
байдужість, егоїзм, емоційне й фізичне насильство. У школі інколи
відбувається будь-що — і оточенню байдуже. А в складному
підлітковому віці так важко віднайти в собі впевненість, щоб домогтися
уваги, навчитися говорити й не боятися. Ця книжка допоможе юнакам та
дівчатам розібратися в собі та уникнути помилок, а батькам —
зрозуміти власну дитину.
Бакман Ф. Моя бабуся просить її вибачити : роман / Ф. Бакман ; пер. з
англ. О. Захарченко. - Київ : Книголав, 2017. - 416 с. - (Полиця бестселер).
Автор створив чудову, сумну та водночас казкову історію про
дівчинку Ельзу. Їй сім років, і вона не така, як інші. Вона без тями
любить «Гаррі Поттера», начитана і завжди каже те, що думає. Її Бабусі
– сімдесят сім, і вона просто неймовірна. Стоячи на балконі, вона
обстрілювала перехожих із рушниці для пейнтболу, або штурмувала
зоопарк серед ночі, бо тільки так можна було зарадити сумним думкам
семирічної дівчинки, яка потерпала від булінгу у школі. Саме бабуся
для Ельзи найкращий і єдиний друг, тому що однолітки дівчинку
недолюблюють. І щоночі Ельза ховається від усього навколишнього
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світу в бабусиних казкових історіях про Країну-Спросоння та
Королівство Міамас, де ніхто не мусить бути «нормальним», де існують
свої правила, де є пригоди та дива. Та коли Бабуся помирає й
залишається жити лише в листах, написаних до тих, перед ким вона
відчувала провину, – ось тоді й починається найбільша Ельзина
пригода.
Бурлака О. Поцілунок був не останній : повість / О. Бурлака. — Київ :
ВЦ «Академія», 2019. — 160 с.
Через неприємні обставини в сім’ї Льоля змушена перейти з
престижного ліцею у звичайну школу на окраїні міста. Дуже складно в
новій школі. Учителі наче не знають і не здогадуються, як тут
нестерпно. Клас зустрів її непривітно, а зграя зухвалих хлопців, від яких
усі потерпають, жорстоко знущається з неї. Миритися з цим Льоля не
може й оголошує їм «війну». Єдина відрада — втеча на дах
десятиповерхівки. Цю схованку під небом показав їй Стас —
однокласник, який тусується в тій хамовитій компанії. Та на свою голову
вона закохується в нього.
Гридін С. Не-ангел : повість / С.Гридін. – Київ : Академія, 2016. – 144 с.
Герою повісті Олесю випало пройти через важкі випробування, але
вони не зламали його. Якийсь час йому навіть щастило – мама була
справжнім другом. Але так тривало недовго. Хвороба матері та
непорозуміння з батьком виштовхали його на вулицю. Він опиняється
на дні жорстокого світу людей. Олесь здружується з бездомним
однолітком і відкриває для себе той світ. Разом вони потрапляють у
дуже драматичні ситуації і, хоч як не було складно, вибираються звідти.
Тут він здобуває досвід виживання, розраховуючи тільки на власні сили.
Лущевська О. Скелет без шафи / О. Лущевська. — Харків : Видво «Ранок», 2019. — 96 с.
У житті підлітків бувають моменти, коли вони почуваються так
самотньо…Друзів у Ані фактично немає. Її часто обзивають і ображають
однокласники, найкраща подруга Кіра переїхала в інше місто… Єдина
відрада дівчинки — це наука. Зокрема, анатомія. Аня мріє стати
експерткою з медицини та веде анатомічний блог. А ще має особливого
таємного друга. Він завжди підтримає, зрозуміє й розрадить. І, можливо,
допоможе дівчинці стати впевненішою та популярнішою серед
однокласників.
Мацко І. Кава по-дорослому : повість / І. Мацко. – Київ : Академія, 2018. –
128 с.
Героїня повісті Катя — дівчина непроста. То тільки може здатися, що
вона така, як усі дівчата. Особливо — коли не знати її переживань і що
вона шукає. У неї не ладиться з батьками: вона ігнорує їх, вважає
невдахами. У школі її справи так собі, з дівчатами — протистояння,
конфлікти і нещира дружба. Каті хочеться багато що спробувати подорослому. Її бентежить власне тіло, дивні бажання. І манить кохання.
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Якась сила жене пізнати все і заставляє побачити себе на слизькій
межі. Відчути драйв, небезпеку, страх, приниження і свою
використаність. Жахнутися життю навиворіт, де алкоголь, наркотики,
секс із примусу чи просто так, наруга над собою і кимось. Каті вдається
вирватися із ситуацій, де ніщо нормальне вже не можливе. Вона
знайшла порозуміння з мамою і дівочу дружбу. Усвідомила себе
потрібною. Піднялася до любові. Забула те, що не треба брати в життя.
І побачила світ іншими очима.
Патерсон К. Неперевершена Гіллі Гопкінз : роман / К.Патерсон. – Харків :
Віват, 2017. – 144 с. – (Світовий бестселер).
Головній героїні Гіллі одинадцять років, і вона по суті нічийна
дитина. Якби ж вона могла знайти свою маму і жити з нею, а не в оцій
прийомній родині. Безстрашна Гіллі будує плани проти нових родичів та
й усіх, хто спробує з нею подружитися. Але ця добра в душі дівчинка,
намагається впоратися з непереборним бажанням зустрітися з матір'ю і
страхом назавжди залишитися прийомною дитиною.
Пиколт Д. Девятнадцать минут : роман / Д. Пиколт ; пер. с англ.
О. Бершадский. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга,
2010. - 624 с.
Одного ранку один із учнів старшої школи прийшов на уроки з двома
обрізами й двома пістолетами і почав стріляти… Постійні знущання в
школі змусили сімнадцятирічного хлопця взятися за зброю. Хто він –
нещасна жертва чи холоднокровний убивця? Про це ви дізнаєтесь, коли
прочитаєте книжку.
Рижко О. Мишоловка : повість / О. Рижко. — Київ : ВЦ «Академія», 2019.
— 160 с.
Книжка про підлітків, які тікають від випробувань реальністю і
заглиблюються у віртуальний світ. Головна героїня Торі емоційно
переживає зраду Гліба. А може зради як такої і не було? Дівчинка шукає
розради у спілкуванні у віртуальному світі. Привабливі ніки,
відфотошоплені фотографії, круті статуси – той вигаданий простір, в
якому, здавалося б, можна забутися і бути такими, якими хочемо, щоб
сприймали нас інші. Бути ідеальними, красивими, бажаними і
щасливими. Торі теж прагнула чогось світлого, романтичного, нового і
дорослого. Їй здавалося, що за ніком Фенікс - саме той юнак чи чоловік,
який зробить її щасливою. Однак реальність виявилася іншою.
Шавлач А. Пампуха : повість / А. Шавлач. – Київ : Академія, 2018. – 144 с.
Ця повість - про сучасне життя тінейджерів, де булінг стає звичним
явищем. Школярку Ганю прозвали Пампухою - її шкільне життя стало
схожим на серіал жахів. На неї посипалися насмішки. Її затролили в
мережі. Мама, погрузнувши в роботі, не бачила її проблем. Та ще й
учителька неправильно повелася. Жорстокою до Гані була й вулиця. А
«красень» Сашко, до якого відчувала щось бентежне, спокійно
спостерігав, як над нею глумилися. Дуже багато неприємностей ламало
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її. Але Ганя не змирилася з таким ставленням до себе. Зрозуміла, що
може стати іншою. Вона зайнялася собою, знайшла цікаві справи. І
зустріла Ярика…
Додаток 1

Цитати відомих людей
 Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не
заслуговуєш називатися людиною. (Сааді)
 Без честі нема людини. (Ю. Вассиян)
 Байдужість – це найвища жорстокість. (М. Уілсон)
 Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу. (Г. Кониський)
 Жорстокість і боязкість – одного поля ягоди. (І. Шевелев)
 Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом.
(Л. Костенко)
 Немає величі там, де нема простоти, добра і правди. (Л. Толстой)
 Кожного разу, коли тобі чогось-небудь дуже хочеться, спинись і
поміркуй: чи добре те, чого тобі так хочеться. (Л. Толстой)
 Ніяка мета не настільки висока, щоб виправдовувала негідні засоби для
її досягнення. (А. Ейнштейн)
 Доля людини визначається тим, що відбувається в її голові, коли вона
вступає в протиріччя з зовнішнім світом. (Е. Берн)
 Цікавий парадокс полягає в тому, що, коли я сприймаю самого себе
таким, який я є, я набуваю можливість змінитися. (К. Роджерс )
 Чим бездоганніша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині.
(З. Фрейд )
 Кожна грубість починається зі слабкості. (Сенека)
 Хоч якою темною була би ніч, неодмінно настане ранок. (Нізамі)
 Нам ніщо так не хочеться змінити, як звички інших. (М. Твен)
Додаток 2

Пам’ятка «БУЛІНГ – стоп!»
Ми хочемо підказати тобі, як діяти коли тебе ображають,
цькують інші діти. Або коли коїться щось схоже на це.
1. Не протиставляй себе колективу. Намагайся бути
доброзичливою людиною, навіть із агресивно налаштованими до тебе
членами колективу.
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2. Не принижуй інших: не обзивай, не задирайся, 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 самоїдством, 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 зчиняй бійку.
7. Кажи «НІ» і не почувай себе винним.
8. Шукай підтримки у працівників школи, 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.
І пам’ятай, що насильство над тобою не є нормою життя. Насилля –
неприпустима річ у стосунках людей.
Додаток 3

Твої правила безпеки в ІНТЕРНЕТІ
1. Не розголошуй адресу, номер телефону, школи, місце
роботи батьків без їх згоди.
2. В Інтернеті намагайся спілкуватися лише з тими, кого
знаєш в реальному житті.
3. Нікому не давай свій пароль, за виключенням дорослих вашої родини.
4. Пам’ятай, що віртуальні знайомі не завжди говорять правду про себе.
Якщо вирішиш зустрітися зі своїм Інтернет-знайомим, попередь про це
батьків чи близьких. Для зустрічі обери людне місце і не іди сам.
5. Не розміщуй свої відверті фото в Інтернеті, знай що їх можуть побачити
всі та використати без твоєї згоди.
6. Пам’ятай: твоїм друзям слід питати дозволу, перш ніж завантажувати
фотографії з тобою, або позначати тебе на світлинах в соціальних мережах.
Не бійся сказати їм про це, і сам теж дотримуйся цього правила.
7. Ніколи не відповідай на листи чи прохання, які викликають почуття
дискомфорту або сорому. Не намагайся розібратися в цьому самостійно.
Звернись до батьків або вчителів - вони знають, що треба робити.
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8. Не ховайся за анонімністю екрану комп'ютера. Не кажи того, що не міг
би сказати людині в обличчя.
9. Завжди будь ввічливим у електронному
кореспонденти будуть ввічливими з тобою.

листуванні,

і

твої

10. Завжди поводься у мережі так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою.
Додаток 4

Телефони довіри
Дитяча лінія: 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00)
Гаряча телефонна лінія щодо булінгу:
Гаряча лінія з питань запобігання насильству:
116 123

116 000
0 800 500 335

або

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: 0 800 501 720
Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба:
044 255 76 75
https://www.facebook.com/KulebaMykola/
e-mail: children@apu.gov.ua
Центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103
Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації:
zpsd@ssd.mk.gov.ua, opika@ssd.mk.gov.ua
Служба у справах дітей Миколаївської міської ради:

37-32-20

mykolayiv@ssd.mk.gov.ua, mykolayiv.ssd@mkrada.gov.ua
Національна поліція України :

102
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