
ЯК ЗУПИНИТИ БУЛІНГ: ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ 

 

Булінг (цькування) - дія або бездіяльність, що вчиняються стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого була або могла бути заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

ВИДИ БУЛІНГУ: 

- фізичний; 

- психологічний; 

- економічний; 

- сексуальний, 

- із застосуванням засобів електронних комунікацій (кібербулінг). 

ОЗНАКИ БУЛІНГУ: 

- систематичність (повторюваність); 

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 

спостерігачі; 

- наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, 

тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення 

соціальної ізоляції потерпілого. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 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 СТАЛА ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ? 

Діти часто соромляться розповідати дорослим, що вони є жертвами 

булінґу. Проте якщо дитина все-таки підтвердила в розмові, що вона стала 

жертвою булінґу, то скажіть їй: 

- Я тобі вірю (це допоможе дитині зрозуміти, що Ви повністю на її боці). 

- Мені шкода, що з тобою це сталося (це допоможе дитині зрозуміти, що 

Ви переживаєте за неї і співчуваєте їй). 

- Це не твоя провина (це допоможе дитині зрозуміти, що її не 

звинувачують у тому, що сталося). 



- Таке може трапитися з кожним (це допоможе дитині зрозуміти, що вона 

не самотня: багатьом її одноліткам доводиться переживати залякування 

та агресію в той чи той момент свого життя). 

- Добре, що ти сказав мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, що вона 

правильно вчинила, звернувшись по допомогу). 

- Я люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не 

загрожувала небезпека (це допоможе дитині з надією подивитись у 

майбутнє та відчути захист). 

- 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 ВИ СТАЛИ СВІДКОМ БУЛІНГУ? 

- Втрутитися і припинити цькування – булінг не слід ігнорувати; 

- Обов’язково повідомте педагогів або керівництво закладу освіти про 

ситуацію, що склалася; 

- У разі бездіяльності керівництва закладу освіти – зверніться із заявою в 

поліцію! 

 

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, якщо 

щодо вашої дитини 

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

який потребує витримки і терпіння! 

 

ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ? 

Якщо Вам необхідна правова допомога (юридична консультація, 

складання заяви, інших документів) – зверніться до Єдиного контакт-центру 

безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103*. 

ВАЖЛИВО: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката 

(складання заяв, представництво в суді). 

Якщо дитині необхідна психологічна допомога – зверніться на 

Національну дитячу «гарячу лінію» для дітей та батьків з питань захисту прав 

дітей за номером 116-111 . 
*цілодобово та безкоштовно в межах України 

 


