
1. Важливо проговорювати 
можливість таких ситуацій з 
дитиною. Пояснити 
небезпеку. Запевнити, що 
перша її дія у випадку 
загрози – повідомити про це 
батькам. 

2. Діти в боротьбі за справедливість 
(як їм здається) не бачать різниці 
між з’ясовуваннями відносин за 
законом і «за поняттями» і частіше 
вибирають друге. І тут великий 
ризик плавного і ненав’язливого 
переходу жертви в агресора. 

3. Діти можуть боятися того, що їх 
вважатимуть слабкими. Важливо пояснити, 
що найдорожче, що у них є – це життя і 
здоров’я. Змінити громадську думку можна. 
Знайти іншу компанію, де до тебе будуть 
ставитися добре – можна. А здоров’я 
(психічне в тому числі) відновити можна 
далеко не завжди. Важливо пояснити, що 
звернення по допомогу до тих, хто 
сильніший, розумніший і досвідченіший – 
це ознака не слабкості, а, навпаки, зрілості. 

Як навчити дитину протидіяти булінгу 



5. Необхідно окреслити коло людей, 
до яких можна звернутися за 
допомогою, якщо з якихось причин 
не виходить це зробити з батьками. 

6.Пояснити дітям, що відповідальність 
за подібні вчинки неминуче настане. 
Якщо немає 14, її будуть нести батьки. 
Вселити, що подібні дії – караються! 

4. Діти можуть боятися, що «буде гірше» – саме 
цим загрожують агресори, попереджаючи 
жертву про те, що скаржитися не можна. 
Важливо пояснити, що гірше буде, якщо він 
залишається один на один з тими, хто 
сильніший. Що перемагає закон. Що завжди є 
той, хто сильніший кривдників, і на кожного 
агресора є управа. Що почавши одного разу і 
відчувши безкарність, агресори не зупиняться. 
Що мама і тато – це люди, які знають вихід з 
будь-якої ситуації і обов’язково зроблять так, щоб 
було краще, тому що вони сильніші кривдників. 



9. Небажано розмовляти з законними 
представниками дитини без свідків. 

10. Запевніть дитину в тому, що у 
будь-якому випадку діяти необхідно 
згідно закону – це єдиний виграшний 
варіант! 

8.Якщо виникає ситуація загрози, негайно 
вживайте заходів по її усуненню! В ту ж хвилину! 
Не можна чекати, що саме пройде. Не можна 
думати, що «вони ж діти, самі розберуться». Не 
можна розмовляти з іншими дітьми за відсутності 
законних представників. У вас немає завдання 
виховати чужу дитину, у вас є завдання захистити 
свою! 

7.Пояснити дітям, що все, що потрапляє в мережу, 
може бути використано проти них. Використовуйте 
інформацію з соціальних мереж як доказ в 
правоохоронних органах. 


