
Протидія булінгу 

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, цькування) — це діяння (дії або 

бездіяльність) 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 та (або) такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 

психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Ознаки булінгу 

Типовими ознаками булінгу є: 

 систематичність (повторюваність) діяння; 

 наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі; 

 наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, 

підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення 

соціальної ізоляції потерпілого. 

Види булінгу 

Людину, яку вибрали жертвою, намагаються принизити, залякати, ізолювати від 

інших різними способами. Найпоширенішими видами булінґу є: 

 фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення 

тілесних пошкоджень); 

 психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, 

поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, 

шантаж); 

 економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих 

речей, вимагання грошей); 

 сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та 

образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих 

чуток, сексуальні погрози, жарти); 

 кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших 

електронних пристроїв). 

Як відрізнити звичайний конфлікт від булінгу 



Варто пам’ятати, що не кожен конфлікт є булінгом. Цькування — це тривалі, 

повторювані дії, а одинична сутичка між учасниками таким не може вважатися. 

Наприклад, якщо друзі посварилися та побилися чи діти разом весело 

штовхалися, але одна із них впала і забилася — це не вважається булінгом. Проте, 

якщо однолітки на чолі з булером регулярно насміхалися, принижували або 

ховали та кидали речі дитини, штовхали, не вперше нецензурно обзивали та били, 

викладали в соцмережі непристойні чи відфотошоплені знімки дитини — 

потрібно негайно діяти. 

Що робити, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу 

Зберігайте спокій, будьте терплячими, не потрібно тиснути на дитину. Поговоріть 

з нею, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася, готові 

її вислухати і допомогти. 

Запитайте, яка саме допомога може знадобитися дитині, запропонуйте свій 

варіант вирішення ситуації. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за 

допомогою у разі цькування (психолог, вчителі, керівництво школи, старші учні, 

батьки інших дітей, охорона). 

Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і 

вимагайте належного її урегулювання. Підтримайте дитину в налагодженні 

стосунків з однолітками та підготуйте її до того, що вирішення проблеми булінгу 

може потребувати певного часу. 

Що робити, якщо ви стали свідком булінгу: 

1. Втрутитися і припинити цькування — булінг не слід ігнорувати. 

2. Зайняти нейтральну позицію в суперечці — обидві сторони конфлікту 

потребують допомоги. 

3. Пояснити, які саме дії вважаєте булінгом і чому їх варто припинити. 

4. Уникати в спілкуванні слів «жертва» та «агресор», аби запобігти тавруванню і 

розподілу ролей. 

5. Повідомити керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і 

вимагати вжити заходів щодо припинення цькування. 

Ситуації з фізичним насильством потребують негайного втручання. 

Що робити, якщо ваша дитина агресор: 



1. Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте мотивацію її 

поведінки. 

2. Уважно вислухайте дитину, з повагою поставтеся до її слів. 

3. Поясніть дитині, що її дії можуть бути визнані насильством, за вчинення якого 

настає відповідальність. 

4. Чітко і наполегливо попросіть дитину припинити таку поведінку, але не 

погрожуйте обмеженнями і покараннями. Повідомте їй, що будете спостерігати за 

її поведінкою. 

5. Зверніться до шкільного психолога і проконсультуйтеся щодо поведінки своєї 

дитини під час занять — агресивна поведінка і прояви насильства можуть бути 

ознакою серйозних емоційних проблем. 

Відповідальність за булінг 

За вчинення булінгу передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 

штрафу, громадських робіт або виправних робіт. 

При цьому за вчинення булінгу малолітними особами або неповнолітніми 

особами віком від 14 до 16 років несуть відповідальність батьки/законні 

представники винного. 

Чому булять? 

Причепитись і висміювати можна будь-кого з різних причин: руде волосся, 

ластовиння, занадто високий або занадто низький зріст, вага тіла, особлива форма 

голови, носа, очей, рота, національність, фізичні обмеження. Успіхи у навчанні, 

матеріальні можливості та навіть особливості характеру можуть стати основою 

для булінгу. Крім того, жертвою булінгу може стати також той, кому складно 

спілкуватися з однолітками, хто поводиться відлюдкувато чи, навпаки, 

провокативно. 

1. Вважають, що це смішно і в цьому немає великої проблеми чи трагедії. Діти, які 

булять, не надто переймаються почуттями тих, кого вони ображають. 

2. Вважають, що дорослі не будуть звертати на це уваги. 

3. Вважають, що хтось заслуговує на таке ставлення. Або так себе заспокоюють. 

4. Вважають, що така поведінка є нормою 

5. Самі зазнали булінгу. 



6. Хочуть відчути силу та вплив. Прагнуть уваги та лідерства у групі. 

7. Інколи — через почуття самотності і невпевненості. 

Що робити, якщо тебе булять? 

Немає універсального та швидкого рішення, проте є п’ять кроків, які точно варто 

зробити, щоб впоратись із булінгом.Якщо ти у ситуації булінгу: 

1. У жодному разі не тримай це в секреті. Виріши, кому ти довіряєш і можеш про це 

розповісти: батькам чи іншим родичам, другу або подрузі, вчителю, психологу, 

тренеру або навіть друзям своїх батьків. 

2. Не бійся просити про допомогу — вона тобі необхідна. 

3. Припини звинувачувати себе чи виправдовувати дії інших. Ніхто не має права 

порушувати твої кордони, примушувати робити щось, принижувати чи ображати 

тебе. Така поведінка не прийнятна. 

4. Якщо трапилась будь-яка небезпечна для тебе ситуація, звертайся за допомогою 

до адміністрації школи, вчителів, старших учнів, батьків. 

5. Проконсультуйся зі шкільним психологом, щоб відновити відчуття впевненості у 

своїх силах та зрозуміти, як діяти далі. 

  

Що робити якщо ти бачиш, як булять іншого? 

Діти, які піддаються булінгу в школі, починають вигадувати приводи, щоб не 

ходити на заняття, прикидаються хворими. Стають замкнутими, втрачають смак 

до життя і перестають вчитися. Що робити, якщо ти бачиш, як булять іншого, і 

хочеш йому допомогти: 

1. Ти можеш бути тим, хто нарешті почне про це говорити. 

2. Якщо бачиш ситуацію булінгу, одразу клич на допомогу дорослих, які є поруч. 

3. Якщо тобі пропонують приєднатися до булінгу або дивитися на те, що 

відбувається, рішуче відмовляйся. 

4. Якщо твій друг чи подруга поділилися з тобою, що вони потрапили у ситуацію 

булінгу, обов’язково говори з ними про це — вони потребують твоєї підтримки. 

Порадь звернутися по допомогу до дорослих, яким ви довіряєте. 

Якщо ти поводишся як той, хто булить… 



Що робити якщо ти несподівано для себе зрозумів, що поводишся як той, хто 

булить: 

1. Зрозумій, булінг – це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними керувати та 

змінювати на краще. 

2. Дорослі дійсно переймаються тим, що відбувається. Навіть, якщо здається, що це 

не так. 

3. Булінг завдає фізичного та емоційного болю іншому. Подумай, ти дійсно цього 

прагнеш? 

4. Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, проте вони можуть завдати 

шкоди іншій людині. 

Викресли булінг зі свого життя! 

Важливі поради для кожного:  

 Маєте усвідомити, хто ви насправді. Упевнити вас у протилежному не зможе 

ніхто. 

 Візьміть на себе відповідальність за свою поведінку та щастя. Інші не мають 

влади над цим. 

 Вибудуйте таку систему цінностей, яку ніхто не зможе розхитати. 

 Створіть внутрішню зону безпеки й черпайте в потрібний момент силу й розраду 

саме звідти. 

 У вас є дуже близька людина, якій ви довіряєте? Чудово. Створіть із цією 

близькою по духу людиною міцний і надійний зв’язок, який допоможе побороти 

цькування. 

 Навчіться відстежувати свої емоційні реакції та контролювати їх. 

 Використовуйте можливість вчитися на гіркому досвіді – своєму та інших 

людей – і ставайте завдяки цьому сильнішим, мудрішим, впевненішим. Так ви 

здолаєте будь-яку перешкоду та зможете продуктивно вирішувати інші життєві 

проблеми. 

 Виробіть захисну стратегію боротьби з “хижаками-переслідувачами” будь-якого 

штибу. 

 Будьте співчутливими, щоб серце вміло відчувати біль інших та за необхідності 

допомагати їм боротись із жорстокістю. 


