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Булінг — це агресивна та повторювана поведінка однієї дитини або групи дітей
по відношенню до іншої дитини, що проявляється

у вигляді цькувань, бойкоту, насмішок, поширення чуток, висміювання, псування
особистих речей, фізичної розправи, залякування, вимагання грошей, 

приниження
через інтернет-ресурси тощо.

Це булінг! 



Які є види булінгу?
фізичний

сексуальний

психологічний

економічний

кібербулінг



Булінг відрізняється від конфлікту типовими
ознаками:

систематичність
дій

булінг
супроводжується

реальним
фізичним чи

психологічним
насиллям

наявність сторін -
кривдник/ця (булер), 
потерпілий/а (жертва
булінгу), спостерігачі

(за наявності)

якщо булінг
відбувся, він може

повторюватися
багато разів



Між ким на вашу думку може
проявлятись булінг? 



Де на вашу думку може
проявлятись булінг? 



Чому булять?

Самі зазнали
булінгу



До яких наслідків може призвести булінг?
Потерпілий/потерпіла (жертва булінгу)

замкнутість, страх, безсоння, низька самооцінка, агресія, погіршення здоров'я, тривожність, 
самотність та інші негативні наслідки Кривдник/кривдниця

(булер)
агресивна поведінка, 
прояви насильства, 

егоїзм, байдужість до
почуттів інших, 

непорозуміння з 
батьками/педагогами

, невміння
спілкуватись

спокійно, погіршення
здоров'я та інші

негативні наслідки

Спостерігачі
не комфортне

оточуюче
середовище, 

втрата дружби та
довіри, втягнення
в ситуацію булінгу, 
пригнічений стан, 

погіршення
здоров'я та інші

негативні
наслідки



Кожен та кожна може опинитись на місці
кривдника/ці (булера), потерпілого/ї (жертви

булінгу), спостерігачів!



Заклад освіти, на думку дітей, є тим місцем, де вони найчастіше

зустрічаються з жорстоким ставленням та знущанням. Біля 80% 

учнів та учениць є спостерігачами ситуацій насильства.

Спонукайте хлопців та дівчат, які стали свідками булінгу НЕ 

МОВЧАТИ, адже він призводить до негативних наслідків.



Що робити в ситуації булінгу? 
поговори з дорослим, якому ти довіряєш

ігноруй глузування та йди від кривдників, не соромся піти з місця події

якщо ситуація дійшла до фізичної розправи, крадіжок або

пошкодження речей, звернись до поліції

не застосовуй силу або цькування у відповідь

якщо ти бачиш, що хтось інший страждає від булінгу, не мовчи, 

пропонуй допомогу та клич дорослих

пам'ятай, це не твоя провина. ніхто не заслуговує цькування, 

ніщо не виправдовує булінгову поведінку

https://www.stopbullying.com.ua/





«Тільки нікому не кажи»
Ця платформа
була створена

для того, щоб ви
мали змогу
анонімно

висловитися, 
поділитися
власними

історіями та
побачити, що

турбує однолітків.



0 800 500 225
безкоштовно

зі стаціонарних та
мобільних телефонів у 

межах України

116 111
безкоштовно з мобільних

телефонів у межах України

Ти завжди можеш звернутись за допомогою на
Національну дитячу гарячу лінію

childhotline_u

a

CHL116111 https://www.facebook.com/childhotline.ukraine



Бондар Валерія

+ 380 97 46 93 866

v.bondar@la-strada.org.ua

mailto:v.bondar@la-strada.org.ua

