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  Допомогти жертві булінгу інко-

ли досить просто. Перше, що ти 

можеш зробити, — не підтриму-

вати тих, хто знущається. Твоє 

ставлення має бути таким, щоб 

ініціатори булінгу відчули, що ти 

не погоджуєшся з тим, що відбу-

вається. Якщо бачиш, що з когось 

насміхаються, допоможи йому 

вийти з цієї ситуації, покажи 

свою підтримку, скажи, що він чи 

вона не заслуговує на таке став-

лення. Люди, яких ображають, 

часто почуваються самотніми — 

допоможи їм відчути, що вони не 

одні . 

STOP-булінг! 

5-Б клас про булінг 

 

 «Гаряча лінія» з питань наси-
льства та захисту прав дітей  

0 800 500 225.  

  Пам’ятайте: ваша мета припинити на-
сильство, а не покарати винних! Не вар-
то забувати, що всі сторони потребують 
деякого часу, щоб скорегувати свою по-
ведінку.  
  Дитині, яка булить інших, увага та до-
помога потрібна не менше, ніж тій, яка 
страждає від булінгу.  
  Швидка та доречна реакція дорослих 
(батьків і вчителів) на ситуацію булінгу 
повертає дітям відчуття безпеки та захи-
щеності, демонструє, що насилля не 
прийнятне.  

  Основним правовим документом, що 
захищає дитину від жорстокої поведі-
нки з боку інших осіб, є Конвенція 
ООН «Про права дитини» . 



 

Як зрозуміти, що  дитина  

піддається булінгу? 

1. У дитини мало або взагалі немає друзів, з яки-

ми вона проводить час. 

2. Боїться ходити до школи або брати участь у 

заходах з однолітками (гуртки, спорт). 

3. Ходить до школи довгим «нелогічним» шля-

хом. 

4. Втрачає ін-

терес до на-

вчання або ра-

птом починає 

погано вчити-

ся. 

5. Приходить 

додому сумна, похмура, зі сльозами. 

6. Постійно відмовляється йти до школи, поси-

лаючись на головний біль, біль у животі, погане 

самопочуття. 

7. Має розлади сну або часті погані сни. 

8. Втрачає апетит, проявляє тривожність, страж-

дає від низької самооцінки. 

9. Якщо дитину шантажують у школі, вона мо-

же почати просити додаткові гроші на кишень-

кові витрати, щоб відкупитися від агресора. 

Що таке булінг? 

5-Б клас, КЗШ № 92 

Передбачена відповідальність за 
знущання. 

  Інколи діти стають жертвами бу-
лінгу. Вони соромляться про це 
говорити і часто звинувачують 
себе. Можуть відчувати себе без-
порадними та вважати, що з ни-
ми щось не так. Придивіться до 
поведінки та настрою своєї дити-
ни.  
  За даними різних досліджень, 
майже кожен третій учень в 
Україні так чи інакше зазнавав 
булінгу в школі, потерпав від 
принижень і насмішок. Жертви 
булінгу переживають важкі емо-
ції — почуття приниження та со-
ром, страх, розпач і злість. Такі 
учні іноді просто бояться ходити 
до школи.  


