


Булінг (цькування) -

• – 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.



Булінг – різновидність насилля

• До 10 % дітей 
регулярно (раз на 
тиждень) та 55 % 
епізодично 
піддаються тим чи 
іншим формам 
жорстокого 
відношення з боку 
однокласників





ВИДИ БУЛІНГУ

- • ФІЗИЧНИЙ

- • ПСИХОЛОГІЧНИЙ

- • ЕКОНОМІЧНИЙ

- • СЕКСУАЛЬНИЙ

- • КІБЕРБУЛІНГ





• Особливості особистості: потреба 
підкоряти, лідерство, імпульсивність. 

• Особливості поведінки: демонстративна. 
Девіантна поведінка (що відхиляється від 
прийнятих соціальних і правових норм). 

• Безцільне проведення часу. 
• Вандалізм. 
• Ранні сексуальні контакти. 
• Фізичний статус: фізично сильніше 

інших. 
• Особливості виховання: спотворені стилі 

виховання в сім'ї.

Типові риси  агресора



• Фізична агресія

• Словесний булінг

• Залякування

• Ізоляція 

• Вимагання

• Пошкодження майна

ТИПОВА ПОВЕДІНКА АГРЕСОРА



Жертвами булінгу становляться діти, 

що мають:
–фізичні вади або ті хто не взмозі 

захищати себе;
– особливості поведінки - замкнуті, 

чутливі, сором'язливі, тривожні діти 
або діти з імпульсивною поведінкою, 
не впевнені в собі, нещасні і мають 
низьку самоповагу;

- особливості зовнішності - руде 
волосся, веснянки, відстовбурчені 
вуха, криві ноги, особлива форма 
голови, вага тіла (повнота або 
худорба) і т.д .;



- нерозвинені соціальні навички - не мають  
близького друга,  успішніше спілкуються з 
дорослими, ніж з однолітками; 

- - страх перед школою, неуспішність у 
навчанні  - негативне ставлення до школи, 
страх відвідування окремих предметів, що 
сприймається оточуючими іноді як підвищена 
тривожність, невпевненість, провокуючи 
агресію; 

– відсутність досвіду життя в колективі; 
- хвороби - епілепсію, тики, заїкання, енурез, 

енкопрез, порушення мови – дислалія, 
дисграфія, дислексія, дискалькулія і т. д.



Байдуже  ставлення 
однокласників може 

призвести до булінгу!!!



Якщо ваша дитина стала жертвою 
булінгу:

• Подайте керівнику закладу освіти заяву про 

випадки булінгу (цькування) щодо вашої 

дитини;

• Поясніть дитині, до кого вона може звернутися 

за допомогою у разі цькування (вчителі, 

керівництво школи, психолог, старші учні, 

батьки інших дітей, охорона).

• Якщо вирішити ситуацію з булінгом на рівні 

школи не вдається – зверніться в поліцію!

• Захистіть свою дитину від цькування!



ВІДПОВІДАЛЬНВСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ БУЛІНГУ

Булінг (цькування) неповнолітньої чи малолітньої особи - штраф 
від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

• Такі діяння, вчинені повторно протягом року після або групою 
осіб - штраф від 1700 до 3400 грн або громадські роботи на строк 

від 40 до 60 годин.
• Якщо булінг (цькування) вчинить дитина до 16 років –

відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють. До них 
будуть застосовані штраф від 850 до 1700 грн або громадські 

роботи на строк від 20 до 40 годин.
• Якщо керівник закладу освіти не повідомить органи 

Національної поліції України про відомі йому випадки цькування 
серед учнів, до нього буде застосоване покарання у вигляді штрафу 

від 850 до 1700 грн або виправних робіт до одного місяця з 
відрахуванням до 20 % заробітку.

18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон 
№2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню)», яким закріплено 

відповідальність за вчинення булінгу.



Якщо ваша дитина агресор:
- Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається,

з’ясуйте мотивацію її поведінки;

- Поясніть дитині, що за вчинення булінгу (цькування) наступає

адміністративна відповідальність;

- Чітко і наполегливо попросіть дитину припинити таку

поведінку; повідомте їй, що будете спостерігати за її

поведінкою;

- Зверніться до шкільного психолога і проконсультуйтеся щодо

поведінки своєї дитини під час занять;

- Дотримуйтесь рекомендацій комісії з розгляду випадків

булінгу, щодо вашої дитини

Пам’ятайте, дитина-агресор не зміниться відразу! Це 

тривалийпроцес, який потребує витримки і терпіння!



ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ 
БУЛІНГУ

Організації, які займаються
проблемами булінгу в Україні

Тематика

UNICEF інформування батьків та дітей про 
булінг та протидія йому

Благодійний фонд "Kiddo" протидія булінгу

Громадська організація "Студена" недискримінаційне навчання

Український інститут дослідження
екстремізму

дитяче насилля

ЖІНОЧИЙ КОНСОРЦІУМ УКРАЇНИ Попередження та подолання
насильства в дитячому середовищі

Український фонд "Благополуччя 
дітей"

Вчить дитину захищати себе

Міжнародний жіночий правозахисний
центр "Ла Страда-Україна"

протидія насильству в сім'ї та школі

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/
http://www.kiddo.ua/ru/
http://studena.org/
http://uire.org.ua/
https://wcu-network.org.ua/
https://childfund.org.ua/
http://la-strada.org.ua/


Куди звернутися?
• До: поліції;

• Центру соціальних служб для сім’ї 
дітей та молоді;

• Громадських організацій, які надають 
допомогу жертвам насильства;

• Управління сім’ї та молоді міської чи 
обласної держадміністрації;

• Соціального педагога, психолога, 
класного керівника тощо;

• Близької людини;

• «гарячих ліній».



Телефони «гарячих» ліній:
• З попередження домашнього 

насильства  - 0 800 50 03 35; 11 61 
23; 386 (Київстар, Водафон)

• Система надання безплатної правової 
допомоги: 0 800 21 31 03

• Омбудсмен з прав дитини в Україні 
Микола Миколайович Кулеба:             
0 44 255 64 50

Інформаційна, психологічна 
консультація, правова допомога.


