
Булінг – це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або 

групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним 

фізичним і психологічним впливом.

 
ЯК ВІДРІЗНИТИ БУЛІНГ ТА СВАРКУ МІЖ ДІТЬМИ 

Булінг супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям: 

жертву висміюють, залякують, дражнять, шантажують, б'ють, псують речі, 

розповсюджують плітки, бойкотують, оприлюднюють особисту інформацію та 

фото в соціальних мережах. 

У ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує, той, 

кого переслідують та ті, хто спостерігають. 

Якщо булінг відбувся, він може повторюватися багато разів. 

 

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВАШУ ДИТИНУ ПІДДАЮТЬ ЦЬКУВАННЮ 

Перше, що треба зрозуміти – діти неохоче розповідають про цькування у 

школі, а тому не слід думати, що у перший же раз, коли ви спитаєте її про це, 

вона відповість вам чесно. Тому головна порада для батьків – бути більш 

уважними до проявів булінгу. 

 

Якщо ваша дитина стала замкнутою, вигадує приводи, щоб не йти до 

школи, перестала вчитись, то поговоріть з нею. Причина такої поведінки може 



бути не у банальних лінощах. Також до видимих наслідків булінгу відносять 

розлади сну, втрату апетиту, тривожність, низьку самооцінку.  

Якщо цькуванню піддають вашу дитину, то обережно почніть з нею 

розмову. Дайте зрозуміти, що вам можна довіряти, що ви не будете 

звинувачувати її у тому, що вона стала жертвою булінгу. 

Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про 

агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. 

ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ БАТЬКИ 

Багато учнів соромляться розповідати дорослим, що вони є жертвами 

булінгу. 

Проте 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 той чи той момент свого життя). 

• Добре, що ти сказав мені про це (це допоможе дитині зрозуміти, що вона 

правильно вчинила, звернувшись по допомогу). 

• Я люблю тебе і намагатимуся зробити так, щоб тобі більше не 

загрожувала небезпека (це допоможе дитині з надією подивитись у майбутнє та 

відчути захист). 

Не залишайте цю ситуацію без уваги. Якщо дитина не вирішила її 

самостійно, зверніться до класного керівника, а в разі його/її неспроможності 

владнати ситуацію, до працівників психологічної служби школи,  завуча, 

директора школи. 

 


