
СТОП БУЛІНГ! 

Явище булінгу надзвичайно поширене в сучасній школі, але цю проблему з тих чи тих 

причин замовчують, не афішують випадки знущань, її не прийнято обговорювати. З одного 

боку, педагогічний колектив, дбаючи про власну репутацію, ігнорує її, а з іншого – батьки, які 

або вважають ситуацію цькування хорошою школою життя, або, хвилюючись за власних 

дітей, переводять їх до іншого навчального закладу. За таких умов проблему не усувають, а 

навпаки, вона набуває більших обсягів і жорстокості. 
За даними U-Report, 49 % підтвердили, що вони піддавалися булінґу, а саме через: 

зовнішність, стать, орієнтацію, етнічну належність. 
Вірогідність постраждати від булінгу в Україні є приблизно однаковою для всіх вікових груп, 

серед 15-19-річних вона трохи знижується, а серед молоді старше 20 років знову зростає. Крім 

того, у хлопців та чоловіків ця вірогідність приблизно на 10% вища, ніж у дівчат і жінок. 
70 

% знущань відбуваються словесно: принизливі обзивання, глузування, жорстока критик

а, висміювання та ін. 
Фізичне насильство найбільш помітне, однак становить менше третини випадків булінґу (нане

сення ударів, штовхання, підніжки, пошкодження або крадіжка особистих речей жертви та ін.)

. 
Найскладніше зовні помітити соціальне знущання — систематичне приниження почуття гідно

сті потерпілого через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення. 
Нині набирає обертів кібербулінґ. . В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами 

онлайн-булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття. 
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ПОРАДИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ БАТЬКІВ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ 

1. Пам’ятайте: дитина не може впоратися з булінгом самостійно! Діти зазвичай не розповідають 

про насилля батькам, тому важливо навчитися розпізнавати ознаки булінгу. 

2. Щодня розмовляти з дитиною про її справи в школі. Це кілька хвилин на день про те, як і з 

ким дитина проводить час у школі, що відбувається дорогою додому тощо. За розмовою 

спостерігати за настроєм дитини. За можливості відвідувати дитину у школі, зустрічати її зі 

школи. 

3. Розвивати здорову звичку боротьби з хуліганством і нетерпимість до залякувань. Ваші діти 

повинні знати, що це ненормально залякувати чи стояти осторонь, коли ображають іншого. 

Навчити дитину просити про допомогу дорослих і не боятися розповідати про знущання. 

Пояснити, що вам (батькам) можна довіряти і ви допоможете у будь-якій ситуації. 

4. Навчити дитину правильно користуватися Інтернетом, соціальними мережами. Пояснити, що 

таке кібербезпека і як протистояти кіберзалякуванню. Установити ліміт часу роботи в мережі. 

5. Бути прикладом доброти і лідерства для своєї дитини. Кожного разу, коли ви говорите з 

іншою особою образливим тоном, ви вчите дитину знущанню. Важливо вчити дитину робити 
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добро і проявляти співчуття. Це запорука хороших стосунків з однолітками. 

6. Якщо ваша дитина вже стала жертвою шкільного булінгу, за жодних умов не можна 

ігнорувати чи замовчувати виявлені факти жорстокої поведінки над дитиною. Рекомендовано 

повідомити в усній чи письмовій формі про насилля адміністрацію навчального закладу. 

 

 


