
Як розрізнити, що з дитиною щось не так і як захистити? 

Цькування — це тривалі, повторювані дії, одноразова ж сутичка між не 

може вважатися дитячим насиллям. Наприклад, якщо друзі посварилися та 

побилися чи діти влаштували штовханину, через яку хтось міг впасти, 

травмуватися – це не вважається булінгом. Однолітки на чолі з так званим 

«булером» регулярно насміхаються, принижують або висміюють її, штовхають, 

висловлюються нецензурною лайкою по відношенню до неї, і це не вперше, 

викладають у соцмережі непристойні чи викривлені фотошопом знімки дитини. 

Для того, щоб розпізнати треба розуміти наскільки у батьків тісний зв’язок із 

дитиною. Якщо зв’язок тісний — то зміни у поведінці дитини можна буде 

побачити одразу, а якщо зв’язок тісний — то через певний проміжок часу. 

Діти не завжди говорять про те, що з ними відбувається, а особливо мова йде 

про підлітків. 

Головні ознаки, на які треба звернути увагу батькам у випадках булінгу 

— це різке небажання йти до школи, а особливо через сльози, коли дитина 

сльозливо просить батьків не йти до школи; постійний пошук приводу не йти до 

школи, наприклад — болить голова, болить живіт, тощо; замикання дитини у собі, 

певне таке відсторонення дитини від соціального життя; зниження навчальної 

успішності; пригнічений стан. 

Дитина стає закритою в собі, часто втрачає речі, просить постійно гроші, 

приходить в поганому настрої. 

Звісно, що показників набагато більше і все є дуже індивідуально. 

Як впоратись? 

Якщо Ви побачили певні поведінкові або емоційні зміни у дитини, то перш за 

все спробуйте із нею поговорити та зрозуміти, що відбувається, при цьому ні в 

якому разі ні в чому її не звинувачуйте. Важливо, щоб батьки підтримали дитину 

та допомогли впоратися із ситуацією. Наступним кроком — зверніться до 

спеціаліста — психолога або психотерапевта, який допоможе зрозуміти, що саме 

відбувається із дитиною та надасть рекомендації щодо подальшої допомоги для 

дитини. І останнє, якщо Ви все ж таки розумієте, що це є факт насильства над 

дитиною, то зверніться у відповідні органи для захисту прав дитини. 

Булерами не народжуються Існує низка доказів проблем, пов’язаних із 

несприйняттям самого себе, а в такі моменти виникають судження щодо когось. 

Психологи називають це самоствердженням за чийсь рахунок. Навіть, якщо вас 

обговорили, збрехали або вилили тонну жалю, здебільшого, ця особа 

самоствердилась через вашу добродушність. Іншими словами, якщо слабкий не в 



змозі відповісти на образу, це приносить задоволення кривднику. За таким 

принципом побудований булінг, який зустрічається у школах серед дітей та 

підлітків. 

Кожна дитина — потенційний булер 

Не важливо, чи то відмінник чи розбишака. Іноді ці поняття кардинально 

розбігаються. Якщо дитина постійно агресує — це може стати першопричиною. 

Їй нікуди дівати надлишок енергії, тому її вивільняють за рахунок інших, слабших 

дітей, які змушені терпіти знущання. Невдоволеність життям. Йдеться про 

постійні нарікання з приводу поганих речей,одягу, харчування тощо. Це ознака 

прагнення виділитись з-поміж інших, щоб на фоні здаватись «кращим». Лексика. 

Якщо дитина розповідає про однокласників із неприхованим презирством, це 

означає, що потенційно діти стали жертвами такого кривдника. Зокрема, радять 

звернути увагу на характеристику — «дурні», «тупі» та інші лайливі слова. 

Законодавство про булінг. 19 січня 2019 року в Україні вступив у дію закон 

проти боулінгу, згідно з яким штрафами каратимуть за будь-яку форму 

морального та фізичного насилля. Загалом, у законі йдеться про адміністративну 

відповідальність за булінг — штраф або громадські роботи. 

Штраф складає від 850 до 1 тисячі 700 гривень, якщо порушення зафіксовано 

вперше та від 1 тисячі 700 гривень до 3 тисяч 400 гривень, якщо булінг 

продовжувався впродовж року або участь у ньому брала група людей. За 

неповнолітніх відповідальність несуть батьки чи опікуни. 

Корисна інформація для тих, хто страждає від булінгу 

Дитина, яка стала жертвою чи свідком цькування, може розказати про це 

батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, шкільному психологу та 

директору школи. Учитель чи інший працівник навчального закладу, який 

постраждав від цькування, також може звернутися до колег, керівника 

навчального закладу, освітнього омбудсмена та уповноважених органів. Крім 

того, всі особи, які стали жертвами чи свідками булінгу, можуть звернутися: 

 на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Україна» ( за номером 0 800 500 225 – 

для стаціонарного телефону, 116 111 – для мобільного); 

 національна дитяча гаряча лінія 116 111 

 до Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді «Між нами» -  

 (032) 254 61 30,        254-61-31 

 до Національної поліції України (за номером 102); 

 на гарячу лінію Центру надання безоплатної правової допомоги (за 

номером 0 800 213 103 – цілодобово та безкоштовно в межах України) 


