
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ознаки, на які потрібно звертати увагу: 

•        Діти, які страждають від булінгу, можуть не хотіти йти до школи або 

ж можуть плакати чи почуватися хворими у шкільні дні. 

•        Вони можуть не хотіти брати участь у спільній діяльності чи 

соціальних заходах з іншими учнями. 

•        Вони можуть поводитися інакше, не так, як звичайно. 

•        Вони можуть раптом почати губити гроші чи особисті речі, або ж 

приходити додому у порваному одязі чи з поламаними речами і при цьому 

дають неймовірні пояснення. 

•        Підлітки, які є жертвами булінгу і/або приставань, можуть також 

почати говорити про те, щоб кинути школу, і починають пропускати заходи, 

в яких приймають участь інші учні. 

Учень є жертвою булінгу. Що мені робити? 
•        Вислухайте дитину і запевніть її, що вона має право бути у безпеці. 

•        Докладно з’ясуйте факти. Занотуйте, що і коли трапилося. 

•        Допоможіть дитині зрозуміти, що є різниця між “донести”, 

“пліткувати” чи “розповісти” і доповісти. Щоб доповісти, потрібна 

сміливість. Доповідають не для того, щоб створити проблеми для іншого 

учня, а для того, що захистити всіх учнів. 

•          Хоча це й важко, намагайтеся зберігати спокій, щоб ви могли 

підтримати дитину і запланувати разом з нею порядок дій. 

•        Дотримуйтеся свого плану. Слідкуйте за поведінкою учня. Якщо 

ваша робота не допомогли зупинити булінг, поговоріть з директором. 

Виконуйте ті кроки, що були узгоджені на зустрічі. 

•        Поговоріть тренером, якщо булінг має місце під час позашкільної 

діяльності чи спортивних заходів. 

•        Зверніться до поліції, якщо булінг містить кримінальну поведінку, 

таку як напад із сексуальною метою або застосування зброї, або якщо загроза 

безпеці вашому учню знаходиться у самій громаді, а не у школі. 

Як я можу допомогти учневі справитися із булінгом? 

Щоб допомогти дитині чи підлітку подолати проблему булінгу, ви 

показуєте власним прикладом і відкрито заявляєте, що булінг – це погано. 

Незалежно від віку, ви можете допомогти, заохочуючи дитину говорити з 

вами про булінг і даючи такі поради: 

•        Зберігай спокій і обійди ситуацію. 

•        Розкажи дорослому, якому ти довіряєш – вчителю, директору чи 

бібліотекарю про те, що трапилося, або повідом про це анонімно. 

•        Поговори про це із своїми братами чи сестрами, або з друзями, щоб 

тобі не здавалося, що ти одинокий. 

Що повинна робити школа, якщо виявлено дитину, яка є жертвою 

булінгу? 
Школа повинна мати методику, що дозволяє учням та іншим людям 

анонімно повідомляти про інциденти булінгу. (написати листа до «Скриньки 

довіри» в психологічну службу, або на адресу школи) 



Кожен страждає у разі булінгу, і кожен може допомогти йому запобігти. 

У 85 відсотках випадків булінг відбувається у присутності свідків. Те, що 

вони бачать, впливає на свідків. Хоча свідки можуть боятися і не бажають 

вплутуватися, тому що самі бояться стати мішенню або ще більше погіршити 

ситуацію для жертви булінгу, вони можуть повідомити про булінг анонімно.  

Ви можете допомогти учню зрозуміти, що булінг є неприпустимим, і що 

він може допомогти його зупинити, коли повідомить про нього дорослому 

або зробить це анонімно. 

Виховання здорових стосунків може допомогти зупинити булінг. 

Попередження булінгу та втручання у разі такого інциденту – це більше, 

ніж просто його припинення. 
Це сприяє також розвитку здорових стосунків. Здорові стосунки передбачають 

взаємодію між людьми на основі взаємної поваги, чи то особисто, чи через Інтернет. 

Метою є надання допомоги у забезпеченні того, щоб усі учні мали здорові, безпечні, 

засновані на взаємній повазі і доброзичливі стосунки з усіма людьми в їх житті. 

Дії адміністрації навчального закладу 

в разі отримання повідомлення про жорстоке поводження з дитиною 
У разі звернення дитини, її батьків (осіб, які їх замінюють) до 

представника адміністрації навчального закладу щодо жорстокого 

поводження з нею адміністратор зобов’язаний, якщо звернення 

(повідомлення) усне, оформити це повідомлення письмово, зазначивши, від 

кого та коли (дата, час) воно отримано. Звернення має бути оформлене 

належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення 

громадян» (має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання 

громадянина, викладено суть порушеного питання; письмове звернення 

повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

Необхідно терміново (протягом однієї доби) передати цей документ до 

територіального підрозділу служби у справах дітей за місцем проживання 

дитини. 

Служба у справах дітей має належним чином зареєструвати це 

повідомлення відповідно до вимог законодавства України. 

Чого не слід робити 
За жодних умов не треба замовчувати виявлені факти жорстокого 

поводження з дитиною або реальної загрози вчинення насильства над нею. 

По-перше, нехтування проблемою призводить до погіршення ситуації 

та може причинити в набагато гірші наслідки. 

По-друге, навчальний заклад несе відповідальність за дотримання норм 

законодавства щодо захисту прав дитини, а тому керівник навчального 

закладу може притягнути педагогічних працівників у зв’язку з порушенням 

правових норм навчально-виховного процесу до дисциплінарної 

відповідальності. 

Також не слід намагатися самотужки вирішити проблему, оскільки це 

може призвести до порушення законодавства та може бути небезпечним. 

Далі справа є компетенцією установ, організацій і посадових осіб, до яких 

було передано звернення чи повідомлення. 



Законодавством передбачено інформування заявника (особи, яка 

здійснила повідомлення або звернення), а також у самому зверненні може 

бути зазначено, що заявник бажає бути поінформованим про подальший 

перебіг справи, бути присутнім під час розгляду звернення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


