
Як діяти батькам у випадку булінгу? Поради психологів 

 

Ви підозрюєте або впевнені, що вашу дитину булять? Логічно виникає 

запитання: що ж робити? 

Але дуже важливий інший аспект цієї проблеми: як допомогти дитині 

психологічно? 

Тому пропонуємо вам добірку порад психолога. 

Спілкуйтесь з вашою дитиною та підтримуйте її. 

Ми вже акцентували, як важливо будувати довірливі стосунки з дитиною. 

Адже довіра може попередити цькування, допомогти дитині подолати булінг та 

його наслідки. 

ПОРАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ СТАТИ БАТЬКАМ У НАГОДІ 

ВЕДІТЬ ЩОДЕННИК ПОДІЙ 

Фіксуйте в ньому кожен епізод булінгу, про який ви дізнаєтеся: що саме сталося, 

хто був присутній, хто брав безпосередню участь, хто був свідком, що казали і як 

діяли ті, хто був поруч. 

Переконайтеся, що ви записуєте все, що переживає ваша дитина, а також дати 

та час інцидентів. Також записуйте, з ким ви говорили про знущання та як вони 

планують вирішити проблему. Записуйте факти ваших дій, зустрічей, їх короткий 

зміст. Такий щоденник допоможе вам утримувати лінію подій і може принести 

користь на подальших етапах боротьби за права вашої дитини. Адже булінг — це 

постійне цькування і щоденник покаже, наскільки воно є систематичним. 

 

 

 



ВЗАЄМОДІЙТЕ ІЗ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

Керівництво закладу освіти має забезпечувати безпечне, вільне від 

насильства та булінгу освітнє середовище. Також у освітньому закладі мають 

проводитися заходи для профілактики та подолання булінгу, надаватися соціальні 

та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які постраждали від булінгу, 

стали його свідками або вчинили булінг.  

Тому про проблему цькування та булінгу ви можете говорити з класним 

керівником дитини, іншими вчителями, соціальним педагогом, шкільним 

психологом, завучем з виховної роботи і директором. 

Часто постраждалі діти зневірюються, втрачають надію, що ситуація 

покращиться. Але коли їхні батьки проявляють силу, впевненість і готовність 

захистити, дитину це заспокоює. Найважливіше для дитини — ваша підтримка 

дитині, рішучість у протидії булінгу та зусилля щоб його зупинити. Ваша 

готовність продовжувати спілкування зі шкільними посадовими особами 

повідомляє дитині, що її побоювання справедливі, а її безпека важлива для вас і що 

дитина вартує вашого часу та зусиль. 

 СПІЛКУЙТЕСЯ ІЗ ВАШОЮ ДИТИНОЮ, РОЗПИТУЙТЕ ЇЇ 

На жаль, діти з різних причин не завжди повідомляють про булінг, але 

існують певні ознаки, які можуть допомогти зрозуміти, що з дитиною не все 

гаразд.  

Спілкуючись з дитиною, відкладіть власні почуття та емоції в сторону, 

сідайте і насправді слухайте те, що говорить ваша дитина. В жодному разі не 

дорікайте дитині: їй дуже важливо мати поруч близьку людину, яка її підтримує і 

вміє вислухати. Перепитуйте, щоб впевнитися, що ви правильно зрозуміли, і 

показати дитині, що ви її чуєте. 

Запевніть дитину, що булінг, жертвою якого вона стала — це не її провина. 

Стати жертвою булінгу — не слабкість, а бути кривдником – не сила. Навіть 

якщо дитина не відчуває впевненості, заохочуйте її поводитися впевнено. 

Поясніть дитині, що в деяких випадках інші говорять гидкі речі, бо хочуть 

засмутити когось. Тому, якщо ваша дитина певний час не буде звертати уваги та 

показувати, що її це не зачіпає, кривдник може зупинитися. Програйте різні 

сценарії, різні ситуації за ролями і потренуйте відповіді вашої дитини. 

Поговоріть про те, що наші голоси, тіла та обличчя надсилають іншим 

інформацію так само, як і наші слова. 

Не дозволяйте булінгу панувати у житті вашої дитини. Допоможіть 

дитині розвинути нові навички в іншій сфері. 

Наприклад, заохотьте її приєднатися до гуртків чи спортивних секцій, 

театральних чи художніх студій тощо. Це формує впевненість, допомагає 

тримати проблему в перспективі та подружитися з новими людьми. Не тисніть 



на дитину в менш важливих сферах. Наприклад, не карайте за неохайну кімнату 

чи погані оцінки. 

 РАЗОМ З ДИТИНОЮ ДОЛАЙТЕ НАСЛІДКИ БУЛІНГУ. 

Навчіть дитину протистояти знущанню. Обговоріть, як дитина може 

захиститися, якщо це повториться. Нехай дитина розвиває навички впевненості 

та налагодження більш здорових дружніх стосунків. Будь-який друг, який 

знущається над вашою дитиною, є або токсичним другом, або фальшивим другом. 

Найкраще, якщо ваша дитина знайде нових людей для спілкування. 

Також зверніться до школи, щоб повідомити про булінг. Попрацюйте з 

вчителями та адміністрацією, щоб розробити план безпеки для вашої дитини та 

попередити нові знущання. І нарешті, якщо у вашої дитини проявляються ознаки 

виснаження після булінгу: депресія, зниження оцінок чи думки про самогубство, 

обов’язково зверніться з дитиною до психолога, сімейного лікаря. 

 ВПЛИВАЙТЕ НА ДІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАДЛЯ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 

Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації для закладів 

освіти протидії булінгу. Згідно з ними, заклад освіти має розробляти план заходів, 

які запобігатимуть і будуть протидіяти булінгу. 

Педагоги, психологи та адміністрація освітнього закладу спільними 

зусиллями мають інформувати учасників освітнього процесу про форми, причини і 

наслідки булінгу, заходи запобігання та протидії булінгу, формувати нетерпиме 

ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках, 

надавати психолого-педагогічні послуги залученим у булінг. 

Отже, ви можете поцікавитися у адміністрації закладу освіти про 

подробиці плану заходів щодо попередження і протидії булінгу. Якщо у вас є 

можливості, запропонуйте допомогу в організації з дітьми заходів щодо 

попередження цькування, залучіть до цього фахівців. 

Нік Вуйчич – відомий оратор, мотиваційний тренер і меценат, людина без 

рук і ніг за підтримки Міністерства освіти і науки долучився до боротьби з 

булінгом в Україні. Він провів багато тренінгів для вчителів та учнів, у яких 

розповів про власну боротьбу з булінгом. Запрошуємо переглянути це відео спільно 

з вашими дітьми та вихованцями http://bit.ly/33uQ2LY 

Про безпечне освітнє середовище, його ознаки та принципи, батьки та 

педагоги мають змогу мають змогу прочитати у методичному посібнику “Кодекс 

безпечного освітнього середовища” http://bit.ly/2L719UZ 

 В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ НАПРЯМУ АБО ТЕЛЕФОНОМ 

СПІЛКУВАТИСЯ З БАТЬКАМИ КРИВДНИКІВ ВАШОЇ ДИТИНИ 

Зазвичай у батьків виникає таке бажання, але фахівці не радять так 

робити. Найчастіше таке спілкування несе негативні наслідки і для вас, і для 

дітей та дуже рідко розв’язує проблему. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33uQ2LY%3Ffbclid%3DIwAR28yUlQgEPP7bf_KyHTR-_gwTKhcVLpPx7YEkvcZvGWaKJ2XquWvX2O1LA&h=AT03ifcU81u_lp7LRMprXcBzZ4TqCeGssh-D0na9aqjWPUsCu9YlEtV8k2Ffaqk4BWsLpW2sC-fc1OxrqPsIkDvBUs_RClPkJBRWGcfL8pGUg8Llq7TvXb_3hfFUyp0LC2QhpoARdx6dVwlB8sAlnaGu1c9cUGTpUJ6X8i-tfzi83pEZSia8G_MV8fluaYyU1pOtrHaDRwJXP-lDH_ceDMJG5fm5kdGwlU-G1czzPHjRZbo0ZUjXUoi1a8pSmSpWkQ1YtEI55FqeoPDEKbkg0PlaJMJCS1lWF5VRO3QkMwOdFipvR26cjLc1CdVPYjTRimdQSwS_ITAj-trKfrYW9AwL8vA5LLmXm0KiFg5JI7uCZc5jovjQcQkKni5Vq4BuP44g2b8qSvWQggYJfEQr-FuHiCG0Ei9G6tMAtGvpYp8dY9Nut1wFM-s_ZwCvEygZ4q-_se-tMRwhiDK1ShO_8rrYzKrSqt1k0DULTxfthWTFA4-y0uxBrEcOV1lJxAJkvFEwW2NN8XWBmynSrH-rZLm-hQcSHZy1z3sdDxyZ9ZQfmmSAwPfF_6O2hUej597G3rmPglBh87BhPLomyFXm7UeDs2Nab3PDMhfhYMBK43iouLz6ym3vYDD43xUwh3wC


Якщо ваша дитина стає жертвою кривдника, ви, природно, хочете зробити 

все можливе, щоб припинити знущання. Особливо, якщо ви особисто знаєте 

батьків булера, вам може здатися, що найкраще – вирішити питання 

безпосередньо з ними. У цій ситуації батьки постраждалого відчувають, що 

дзвонити батькам кривдника – найкращий спосіб дій. Розмова з батьками 

кривдника може принести вам полегшення та відчуття активних дій і зусиль для 

допомоги дитині. Але це, радше, допоможе вам зорієнтуватися в ситуації, ніж 

допоможе дитині. Іноді це може погіршити ситуацію. 

Ви можете не отримати потрібного результату. Рідко батьки реагують 

так, як ви сподіваєтесь, і лишаються спокійними, якщо ви розкажете їм про 

погану поведінку їхньої дитини. Якщо ви маєте намір зателефонувати батькам 

хулігана, будьте впевнені, що ви готові до негативної реакції. Бо батькам 

потерпілої дитини важко втримати власні емоції, та не висловлювати негативне 

ставлення до батьків кривдника та її дитини. Зазвичай такі розмови 

завершуються сваркою. 

Багато батьків припускають, що як тільки вони зателефонують батькам 

кривдника, то ситуація для їхньої дитини покращиться. Проте насправді, 

проблема ніколи не вирішується відразу. А отже, може з’явитися відчуття, що ви 

зовсім не наближаєтеся до розв’язання проблеми. 

Це може зіпсувати ваші стосунки з батьками кривдника. Більшість батьків 

схильні захищати своїх дітей і часто дуже важко визнають, що їхні діти можуть 

бути менш, ніж ідеальними. 

Це може посилити проблему (як для вас, так і для вашої дитини). Часто, 

після того, як батьки починають впливати на кривдника, він може посилити свої 

негативні дії на адресу вашої дитини. Крім того, батьки булера можуть самі 

почати поширювати чутки чи плітки щодо вас чи вашої дитини, щоб відвернути 

увагу від поганої поведінки своєї дитини. Більше того, деякі батьки можуть 

брати участь у булінгу, а іноді навіть у кібербулінгу. 

Коли ви берете на себе керівництво і прямуєте до батьків булера, ви 

забираєте частину сили своєї дитини. Намагаючись виправити ситуацію таким 

чином, ви можете завадити дитині рости та вчитися. Важливо не посилювати 

відчуття дитини, що вона жертва. Натомість, краще озброїти дитину ідеями 

для усунення негативного впливу. Наприклад, зробити мозковий штурм про те, як 

вона може реагувати наступного разу, коли зіткнеться із ситуацією булінгу, та 

забезпечити її ідеями, як в майбутньому впоратися із ситуацією. 

 ЧИ ДІЙСНО ПЕДАГОГИ ІГНОРУЮТЬ ВИПАДКИ БУЛІНГУ 

Дослідники зазначають, що вчителі часто дізнаються про булінг останніми, 

оскільки дитина, наважившись розповісти про булінг, скаже спочатку друзям, 

потім батькам і тільки потім – вчителям. 

Звичайно, вчитель може побачити проблеми самостійно, але не завжди робить 

це. Розглянемо кілька причин, чому так відбувається. 



● Педагоги сьогодні перенавантажені. Тож, коли трапляються випадки булінгу, 

багато вчителів відчувають, що не мають ні часу, ні енергії для вирішення цієї 

справді складної проблеми. Хоча ця відповідь не є приводом ігнорувати знущання, 

вона посилає учням неправильне повідомлення про те, що вчителеві іноді простіше 

заплющити очі на булінг, ніж вирішити цю проблему. 

● Педагоги зосереджені зазвичай, на тому, що відбувається у шкільному кабінеті. 

Але досить часто булінг відбувається поза межами групи: в їдальні, коридорі, 

роздягальні, навіть онлайн. В результаті педагоги, які зосереджені на своєму 

предметі, не спілкуються з дітьми поза ним, тому просто не знають про булінг. 

Тільки ті педагоги, які докладають зусиль для налагодження стосунків з учнями, 

будуть знати, що відбувається поза межами класу. 

● Досить часто педагогу бракує ресурсів для вирішення проблеми. Деякі педагоги, 

дійсно, хочуть вирішити проблему булінгу, але не мають адміністративної 

підтримки для цього. Наприклад, вони можуть відправити учнів до директора, але 

жодних результатів це не дасть. У багатьох школах ще немає надійних програм 

профілактики булінгу або є проблеми з їх впровадженням. Самостійно вчителеві 

важко ефективно вирішувати випадки жорстокого поводження у школі. Це 

командна робота. 

● У педагога можуть бути неправильні переконання щодо булінгу. Деякі педагоги 

все ще розглядають знущання як певний обряд посвяти у доросле життя. Вони 

впевнені, що «діти є діти» або вірять, що досвід знущань допомагає загартувати 

характер. Найгірше, що вони розглядають знущання як конфлікт, а не питання 

влади та контролю однієї людини чи групи людей над жертвою. 

В результаті, ці педагоги ставляться до булінгу так, як до вирішення конфлікту. 

Але, на жаль, ці зусилля майже завжди провалюються. Кривдники не бажають 

йти на компроміси і часто залякують жертву під час будь-яких зусиль з 

посередництва. Як наслідок, коли педагог упевнений, що в дітей окремий конфлікт, 

ситуація зазвичай погіршується. 

 АРГУМЕНТОВАНО СПІЛКУЙТЕСЯ ІЗ ПЕДАГОГАМИ, ПСИХОЛОГОМ, 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Вас сприймуть серйозніше, якщо звернувшись до закладу освіти, ви зможете 

назвати конкретні дати та час, коли відбувався булінг. Вас з більшою 

ймовірністю слухатимуть, якщо ви розкажете, що обіцяли зробити інші і що не 

вдалося зробити. 

Насамперед зверніться до педагога вашої дитини, щоб з’ясувати, чи знає він 

про булінг, та як бачить ситуацію. Вислухайте точку зору педагогаі його думку, 

як вирішити ситуацію. 

Порадьтесь з представниками психологічної служби. З’ясуйте, як вони 

планують впливати на ситуацію. 

Якщо з першого разі вас не почули або не хочуть чути, не зупиняйтеся, 

продовжуйте говорити, поки хтось вас не вислухає. Якщо вас не почув педагог, 

зврніться до завуча. Як ні — до директора. Продовжуйте “підніматися” 



владними ланками, поки хтось серйозно не сприйме ваші скарги. Це не тільки 

забезпечить подолання булінгу, але й допоможе вашій дитині. 

Продовжуйте слідкувати за ситуацією, доки булінг на адресу вашої дитини 

не припиниться. Як тільки ви відчуєте, що ваші занепокоєння почули і що заклад 

освіти належним чином вирішує проблему булінгу, встановіть час для подальшого 

контролю за прогресом. Іншими словами, перевіряйте, чи заклад освіти насправді 

зробила те, що запланувала. 

Також важливо регулярно спілкуватися зі своєю дитиною, щоб 

переконатися, що булінг насправді зменшується, і щоб вона відчувала себе 

безпечно у закладі освіти. 

Якщо вашу дитину продовжують цькувати, заплануйте чергову зустріч з 

директором, щоб нагадати про проблему. Ні для кого не секрет, що у педагогів 

багато проблем, і якщо знущання над вашою дитиною не залишається на 

передньому плані, про нього можуть забути. Закладу освіти слід знати про кожен 

інцидент булінгу, щоб вона могла застосовувати відповідні дисциплінарні 

процедури. 

 ДОМОВЛЯЙТЕСЯ ПРО ЗУСТРІЧ ЗАВЧАСНО 

Найбільше шансів вирішити проблему, якщо ви налаштовані на 

співробітництво під час обговорення ситуації. Намагайтеся зберігати 

самовладання і вислухати іншу точку зору. Уникайте крику, звинувачень та 

різноманітних погроз. Натомість дозвольте іншому висловитись. 

 ВІДПОВІДАЛЬНО ПОСТАВТЕСЯ ДО МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕВЕСТИ ДИТИНУ 

В ІНШИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

Для того, щоб відповісти на це питання необхідно вивчати кожну ситуацію 

булінгу, його обставин тощо. 

Але в ситуації, коли після тривалої і ретельної роботи цькування вашої 

дитини так і не зупинено – слід розглянути варіанти переведення до іншого 

закладу освіти. 

Адже головна мета – забезпечити вашій дитині безпечні умови навчання та 

усунути травмуючі обставини. Зважте всі плюси і мінуси такого рішення та 

ухвалюйте його, керуючись цією метою. При цьому враховуйте думку вашої 

дитини. 

Подати скаргу до освітнього омбудсмена щодо порушених прав учасників 

освітнього процесу (здобувачів освіти, батьків, педагогічних та науково-

педагогічних працівників) ви можете за посиланням: http://bit.ly/33bEkGy 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33bEkGy%3Ffbclid%3DIwAR0YJx0gTWRreko_Ed5s4a6FMvvm17tyuYR-VEeUwUuHZST67gyzsT5qnso&h=AT0Pg9UAaatM4Lvcdsw7yRTYXpbCSxs_SKjncNRGYR823yYNrSc6ENuR1wUBk7SSoY98SbKOxzqZXnTJP3Hj-w9kQIj1Pv8pmcYJXyZRzDyRUPDLl7cGMxHVNS7AN5E3BMMUanJu7OVJV0N-A7cn-zd2NCrVRI3K3RY1kpyDc1mWxy7FlKKJhdrrDnPfYescRvyCuBjq-G2jYX4w-u8PnCr0J-eiFiKh_lTC31xMxuQnXVYaFWvQ4tocq8jzS6Tl9ndJgu2h2NMOMH4bvThjAgZbs7NHeC96mtYdRw0Sx-wAtSG1_lR6tBUPGxlMCyTFsDMLVGlg0KyBU0zU1-RdK_3djCZzPDkAC3c2GLRmUkhYVl_kU1eAIDYllWbSSDUsOXmXMuI3zMhFP9D1cReoaTNZ4L33G_TaNH1X4AJ8VmXxRMkHGFGccXmxf7WY23R5p_JvG3651OpFCi6KtoPos0t9gq-27SY1DAkjiWCSO9alq-F_FMFYUsz7Yzr_9SwQ7wd7Fx2XLnxXvAbinbQ7-j6bpX5A0lPBV0CH7kkDpIQB7PKBqCQOrEoSkNRgIusCg6NJYepm28GeHeGqiPR2HNDqNvtiLLohw9q0mw1rW4_g3uax0bjm_dSOUl7Y9ZLP


 

Памятка для батьків 

Булінг! Та його наслідки! 

 

Булінг- це 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.  

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 закладу освіти не вдається – зверніться в поліцію! 

Захистіть свою дитину від цькування!  

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 



 

ПРАЦЮЄ ДЕРЖАВНА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»  

З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

 

 В Україні працює державна «гаряча лінія»  з 

попередження домашнього насильства. Сервіс 

цілодобово доступний за номерами 15-47, 0 800 500 335.  

 Дзвінки є  безкоштовними зі стаціонарних 

та мобільних телефонів, анонімними та 

конфіденційними. 

 На «гарячій лінії» надаються юридичні, 

психологічні та інформаційні консультації чоловікам 

та жінкам щодо питань попередження та протидії 

домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, 

питань, пов’язаних з ґендерною дискримінацією та 

ґендерним насильством, тощо. 

 У разі нагальної потреби щодо виклику 

поліції, необхідно звернутися за номером 102. 

 

 

 

 

tel:0800500335


 

Як захиститися від Інтернет-шахраїв: 10 порад 

 

 Щоб ваша конфіденційна інформація не стала зброєю в 

руках злочинців, ретельно подбайте про захист персональних даних у 

мережі Інтернет. 

Пропонуємо наступні поради, як безпечно користуватися комп’ютером 

і телефоном: 

1. Вигадайте складний пароль мінімум із 8 символів, серед яких 

мають бути великі і малі літери, а також цифри (наприклад, 

Li2vUA3NqBE). 

2. Обмежте коло осіб, яким доступна інформація про вас. 

Публікуйте свої записи у соціальних мережах з увімкненою 

функцією «тільки для друзів». 

3. Увімкніть двоетапну авторизацію через телефон (до акаунту в 

особистих налаштуваннях додається номер телефону і під час 

введення логіну й паролю сайт відправляє код через СМС, який 

додатково потрібно ввести). 

4. Не залишайте у відкритому доступі на сайтах свою електронну 

адресу та номер мобільного, коли розміщуєте інформацію в 

рубриці «Про себе». 

5. Щоб сторонні особи не знали маршрутів вашого пересування, не 

використовуйте у соціальних мережах геолокації. 



6. Активуйте функцію заборони індексації персональних сторінок 

пошуковими системами. 

7. Користуйтеся програмами-щитами (файєрволами) – вони 

сповістять вас про спробу несанкціонованого втручання й не 

допустять проникнення шкідливих програм до комп’ютера. 

8. Ні в якому разі не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями у 

спливаючих вікнах чи отриманими від незнайомих людей. 

9. Ніколи й нікому не повідомляйте свої паролі, пін-коди від 

банківських карток чи іншу конфіденційну інформацію. Для купівлі-

продажу товарів через Інтернет достатньо лише номера 

банківської картки, а також прізвища, імені й по батькові її 

власника. 

10.Найголовніше: обдумано розміщуйте у мережі Інтернет 

інформацію про себе. 

  

 

 

 

 

 

 



Що потрібно знати про кібербулінг усім учасникам освітнього процесу 

 

 

 

 З розвитком сучасних інформаційних технологій, засобів зв’язку, 

інтернету та соцмереж з’явився і такий вид шкільного насильства, як 

КІБЕРБУЛІНГ – приниження чи цькування за допомогою мобільних 

телефонів та інших гаджетів. 

 

Як проявляється кібербулінг? 

 Залякування за допомогою повідомлень (погрози, образи) 

 Розсилка фотографій в інтернеті (реальних або перероблених за допомогою 

фотошопу) 

 Поширення чуток через соціальні мережі 

 Крадіжка паролів соціальних мереж або даних входу в систему для 

поширення шкідливої інформації 

 Шантаж 

 Виманювання інтимних фотографій 

 Образливі коментарі 

 Або ж агресор може прикинутися вашою дитиною, створивши профіль з її 

ім’ям і фото, а потім писати через нього образливу інформацію, розсилати 

повідомлення однокласникам та інше 

Ознаки того, що дитина, можливо, 

піддається нападам і цькуванню онлайн 

Будьте уважні, якщо ваша дитина: 

 проводить незвично багато часу в інтернеті, особливо вночі, 

 раптово вимикає комп’ютер, коли ви заходите у кімнату, 

 відповідає на телефонні дзвінки від людей, яких ви не знаєте, 

 нервує, коли отримує нові повідомлення, 



 втрачає інтерес до використання всіх гаджетів, 

 отримує подарунки поштою невідомо від кого, 

 втрачає інтерес до школи, нервує або турбується, коли туди потрібно йти, 

 менше спілкується з друзями і родиною та стає потайною. 

Кроки щодо захисту від кібербулінгу 

1. Поясніть дитині, що це не її вина. Що ви підтримаєте її в будь-якому разі, що 

ви – на її боці та вам можна довіряти 

2. Збережіть все листування, зробивши скріншоти 

3. Заблокуйте акаунти, з яких пише агресор – поставте в чорний список та 

ігноруйте. Іноді кривдник відступає, коли не отримує реакції 

4. Поміняйте номер телефону дитини і на деякий час видаліть всі сторінки у 

соцмережах. Якщо дитина буде відчувати себе таким чином «відрізаною» від 

світу його друзів – створіть нові, секретні сторінки для дитини з іншим ім’ям 

і без фото, щоб тільки сім’я і друзі знали про них 

5. З’ясуйте, чи знайома дитина з агресором у реальному житті або чи планує 

зустрітися. Дізнайтесь, що йому відомо про дитину (реальне ім’я, прізвище, 

адресу, телефон, номер школи). Запропонуйте свою допомогу – обговоріть, 

як можна знешкодити, заблокувати агресора. Поясніть, якій небезпеці може 

піддатися дитина при зустрічі з незнайомцями, особливо без свідків. 

6. Зверніться в поліцію. Якщо погрози є досить серйозними, стосуються життя 

або здоров’я дитини, а також членів вашої родини, то ви маєте право на 

захист з боку правоохоронних органів. 

7. Якщо ви не впевнені в своїй оцінці того, наскільки серйозно те, що сталося з 

дитиною, або дитина недостатньо відверта з вами і не готовий йти на 

контакт, зверніться до психолога. 

Відео за посиланням 

Як боротися з булінгом: поради для дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=espwzDTLVkE 

Як запобігти булінгу: поради для свідків 

https://www.youtube.com/watch?v=9de_ose8pig 

Як зупинити булінг: поради для батьків 

https://www.youtube.com/watch?v=pNCvFAOAQco  

 



 

 

Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування). Алгоритм дій 

адміністрації у випадку повідомлення про булінг (цькування) та реагування на 

доведені випадки булінгу 

Порядок подання заяв про випадки булінгу (цькування): 

 Заява подається у письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян». Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх 

батьки, педагоги, інші учасники освітнього процесу. 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

 Директору ПНЗ «КРЦМта Ш» 

__________________________________ 

___________________________________ 

(ПІБ заявника) 

___________________________________ 

(адреса проживання) 

___________________________________ 

(контактний телефон) 

Заява 

Зміст заяви викладається довільно. Заява подається державною мовою, розбірливим 

почерком. 

В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким 

чином здійснювався булінг. 

Надаються  відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за 

наявності). 

  ___________                                                                   _____________ 

(дата)                                                                                  (підпис) 

 

 



Терміни подання та розгляду заяв: 

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівника закладу про випадки 

булінгу (цькування). 

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб 

видається протягом одного робочого дня з дати подання заяви. 

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами 

здійснюється протягом 3-х робочих днів з дати подання заяви. 

4. За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється комісія 

та призначається її засідання на визначену дату, але не пізніше ніж за 3 

робочі дні після створення комісії. 

5. Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи 

Національної поліції ( ювенальна поліція) та службу у справах дітей про 

кваліфікований комісією випадок булінгу протягом 1 дня. 

 Алгоритм дій адміністрації у випадку повідомлення про булінг (цькування) 

та реагування на доведені випадки булінгу: 

1. Заява реєструється, терміново розглядається директором. 

2. Видається наказ про проведення розслідування з визначеним складом комісії 

(директор, заступник з виховної роботи, батьки постраждалого та булера, 

психолог). 

3. Комісія розглядає заяву та проводить неупереджене з’ясування обставин 

випадків булінгу (цькування). 

4. У випадку визнання комісією факту булінгу директор повідомляє офіційним 

листом органи Національної поліції та службу у справах дітей, інформує 

департамент освіти. 

5. Рішення комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому 

журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів. 

6. Якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, постраждалій стороні 

повідомляється про рішення та про право звернутися до органів 

Національної поліції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Права та обов’язки учасників освітнього процесу ПНЗ»КРЦМтаШ»щодо булінгу 

 

 

Права Обов’язки 

Здобувачі  освіти (вихованці ПНЗ «КРЦМтаШ») 

·       захист під час освітнього процесу від булінгу 

(цькування) 

·       отримання соціальних та психолого-

педагогічних послуг як особа, яка постраждала від 

булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила 

булінг (цькування) 

  

·       повідомляти керівництво закладу 

освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, 

педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, 

свідком яких вони були особисто або 

про які отримали достовірну 

інформацію від інших осіб 

Працівники ПНЗ «КРЦМтаШ» 

·       захист під час освітнього процесу від будь-яких 

форм насильства та експлуатації, у тому числі 

булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю, 

·       (можуть звернутися і поскаржитися на 

цькування з боку дітей, батьків, колег чи 

керівництва). 

  

·       повідомляти керівництво закладу 

освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, 

педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, 

свідком якого вони були особисто або 

інформацію про які отримали від 

інших осіб, вживати невідкладних 

заходів для припинення булінгу 

(цькування) 

Батьки 

·       подавати керівництву або засновнику закладу 

освіти заяву про випадки булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника 

освітнього процесу 

·       вимагати повного та неупередженого 

розслідування випадків булінгу (цькування) 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника 

освітнього процесу 

·       сприяти керівництву закладу 

освіти у проведенні розслідування 

щодо випадків булінгу (цькування) 

·       виконувати рішення та 

рекомендації комісії з розгляду 

випадків булінгу (цькування) в закладі 

освіти 


