
навичок ефективного спілкування та мирного 

розв’язання конфліктів. 

 

Відповідальність за цькування: 

 19 січня 2019 року набув чинності Закон 

України від 18 грудня 2018 року №2657-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії боулінгу (цькуванню)». Згідно з 

документом, в українському законодавстві вперше 

з’являється таке поняття як «булінг», а також штрафи 

за знущання над школярами. 

 У рамках цього закону до відповідальності 

можуть бути притягнені діти, їхні батьки, вчителі та 

директор школи. За моральне або фізичне насильство 

та агресію у будь-якій формі кривдникам 

загрожуватиме штраф на суму від 850 до 1700 грн. або 

громадські роботи 20-40 годин.  

 За повторне порушення або групою осіб 

будуть штрафувати від 1700 до 3400 грн. або 

громадські роботи на строк 40-60 годин.  

 Якщо правопорушення вчинив малолітній 

підліток (від 14 до 16 років) і ще не може відповідати 

перед законом, стягнення очікує на батьків. 

  Будуть карати і вчителів – за приховування 

булінгу передбачається штраф від 850 грн. до 1700 грн. 

або виправні роботи на строк до 1 місяця з 

відрахуванням до 20% заробітку. Директори шкіл 

повинні будуть розглядати заяви про випадки 

цькування від учнів та їхніх батьків і за потреби 

звертатись до правоохоронців. 

 За допомогою можна звернутися:  

Національна дитяча «гаряча лінія» для дітей та батьків 

з питань захисту прав дітей за номером  116-111. 

 Дитині не варто намагатися вирішити 

ситуацію самостійно. Краще звернутися до батьків, 

вчителів або дорослих, яким дитина довіряє. 

 Надзвичайно важлива небайдужість батьків до 

своєї дитини і постійне відстежування ситуації, 

настрою і стану дитини. Крім того, не варто забувати 

про тісний контакт із класним керівником, 

налагодження комунікації з іншими батьками в класі. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

 цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=23915&tp=1 
 

Буклет підготовлено  

Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській області станом 

на 07.02.2019 

   у відповідності до законодавства України 
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 Шкільне насильство – надзвичайно складна 

проблема, і під час її вирішення необхідно враховувати 

різні фактори.  

 Насильство в закладах освіти має різну 

природу і характер, проявляється як у формі 

одноразових насильницьких дій, так і у вигляді 

постійних знущань, принижень і систематичного 

цькування (булінг).  

Особливу небезпеку становить систематичне 

насильство – цькування або булінг.  

Сьогодні все частіше в шкільному середовищі 

звучить слово «булінг». У перекладі з англійської воно 

означає знущання, цькування чи залякування. Булінг 

відрізняється від звичайної суперечки між дітьми тим, 

що супроводжується фізичним чи психологічним 

насиллям: дитину висміюють, залякують, б’ють, 

псують речі. 

Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, 

грубіян, «to bully» – задиратися, знущатися) – тривалий 

процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної 

поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, 

тривогу або ж створити негативне середовище для 

людини. 

Особливою ознакою булінґу є довготривале 

«відторгнення» дитини її соціальним оточенням. 

 Зазвичай об'єктом знущань (жертвою) булінґу 

вибирають тих, у кого є будь-яка відмінність від 

однолітків: особливості зовнішності; манера 

спілкування, поведінки; незвичайне захоплення; 

соціальний статус, національність, релігійні погляди. 

Як реагувати на цькування:  

Як молодші школярі так і старшокласники 

мають неодмінно звертатися за допомогою до 

дорослих – учителів і батьків. Допомога дорослих 

дуже потрібна особливо якщо дії кривдників можуть 

завдати серйозної шкоди фізичному та психічному 

здоров'ю. 

Як впоратися з ситуацією самостійно 

• Ігноруйте кривдника. Якщо є 

можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть 

вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не 

свідчить про боягузтво, адже, навпаки, іноді зробити 

це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. 

• Якщо ситуація не дозволяє вам піти, 

зберігаючи спокій, використайте гумор. Цим ви 

зможете спантеличити кривдника/кривдників, 

відволікти його/їх від наміру дошкулити вам. 

• Стримуйте гнів і злість. Адже це саме 

те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і 

впевнено, покажіть силу духу. 

• Не вступайте в бійку. Кривдник тільки 

й чекає приводу, щоб застосувати силу. Чим 

агресивніше ви реагуєте, тим більше шансів опинитися 

у загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації. 

• Не соромтеся обговорювати такі 

загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це 

допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і 

припинити насилля. 

Що можуть зробити батьки: 

Багато учнів соромляться розповідати 

дорослим, що вони є жертвами булінгу. Якщо дитина 

все-таки підтвердила в розмові, що вона стала жертвою 

булінгу, то скажіть їй: 

• Я тобі вірю (це допоможе дитині 

зрозуміти, що Ви повністю на її боці). 

• Мені шкода, що з тобою це сталося (це 

допоможе дитині зрозуміти, що Ви переживаєте за неї і 

співчуваєте їй). 

• Це не твоя провина (це допоможе дитині 

зрозуміти, що її не звинувачують у тому, що сталося). 

• Таке може трапитися з кожним (це 

допоможе дитині зрозуміти, що вона не самотня: 

багатьом її одноліткам доводиться переживати 

залякування та агресію в певний момент свого життя). 

• Добре, що ти сказав мені про це (це 

допоможе дитині зрозуміти, що вона правильно 

вчинила, звернувшись за допомогою). 

• Я люблю тебе і намагатимуся зробити 

так, щоб тобі більше не загрожувала небезпека (це 

допоможе дитині з надією подивитись у майбутнє та 

відчути захист). 

 Що можуть зробити педагогічні 

працівники: 

У закладі освіти вирішальна роль у боротьбі з 

булінгом належить педагогічним працівникам. Проте 

впоратися з цією проблемою вони зможуть тільки за 

підтримки керівництва школи, батьків, представників 

місцевих органів влади та громадських організацій. 

Для успішної боротьби з насильством у закладі освіти: 

• усі члени шкільної спільноти мають дійти 

єдиної думки, що насильство, цькування, 

дискримінація за будь-якою ознакою, сексуальні 

домагання і нетерпимість у закладі освіти є 

неприйнятними; 

• кожен має знати про те, в яких формах 

може виявлятися насильство й цькування і як від нього 

страждають люди. Вивчення прав людини і виховання 

миролюбства має бути включено до шкільної 

програми; 

• спільно з учнями мають бути 

вироблені правила поведінки у класі, а потім 

загальношкільні правила, складені в позитивному 

ключі «як треба», а не як «не треба» поводитися. 

Правила мають бути зрозумілими, точними і 

короткими; 

• дисциплінарні заходи повинні мати 

виховний, а не каральний характер. Осуд, зауваження, 

догана мають бути спрямовані на вчинок учня і його 

можливі наслідки, а не на особистість порушника 

правил; 

жоден випадок насильства або цькування і жодну 

скаргу не можна залишати без уваги. Учням важливо 

пояснити, що будь-які насильницькі дії, образливі 

слова є недопустимими. Реакція має бути негайною  

• (зупинити бійку, припинити знущання) 

та більш суворою у разі повторних випадків агресії; 

• аналізуючи ситуацію, треба з’ясувати, 

що трапилося, вислухати обидві сторони, підтримати 

потерпілого й обов'язково поговорити із кривдником, 

щоб зрозуміти, чому він або вона так вчинили, що 

можна зробити, щоб таке не повторилося. До такої 

розмови варто залучити шкільного психолога; 

• залежно від тяжкості вчинку можна 

пересадити учнів, запропонувати вибачитися, написати 

записку батькам або викликати їх, позбавити учня 

можливості брати участь у позакласному заході; 

• учням треба пояснити, що навіть 

пасивне спостереження за знущанням і бійкою надихає 

кривдника продовжувати свої дії. Свідки події повинні 

захистити жертву насильства і, якщо треба, покликати 

на допомогу дорослих; 

• потрібно запровадити механізми 

повідомлення про випадки насильства. Ці механізми 

мають забезпечувати учням підтримку і 

конфіденційність, бути тактовними; 

• для успішного запобігання та протидії 

насильству треба проводити заняття з навчання  


