
Увага! Корисна інформація:  

Як зупинити булінг, поради для студентів, батьків, кураторів, 

викладачів. 

Глузування та знущання над дітьми однолітків уже стали частиною 

шкільного життя. І з роками масштаби цього явища тільки збільшуються. На 

Заході його прийнято називати булінгом. 

За останніми даними ЮНІСЕФ, 67% дітей в Україні зіштовхувалися з 

випадками булінгу. Майже половина дітей, які стали його жертвами, нікому 

не розповідали про це. 

 

Закон про булінг 

Нещодавно в Україні з’явився закон, який визнає термін “булінг”, як 

моральне або фізичне насильство іншої людини. З цим законом з’явилась і 

нова стаття в Адміністративному кодексі України, згідно з якою за булінг 

карають.  

У випадках булінгу необхідно обов’язково звертатися до 

правоохоронців та написати заяву. При цьому, не важливо де саме 

знущаються над дитиною: у навчальному закладі, або в інших містах. 

Поліцейські ювенальної юстиції відкривають адміністративне 

провадження та починають розслідування. 

Після всіх слідчих дій, матеріали відправляють до суду, де суддя 

вирішує, яке покарання очікує порушника. 

Складається  адміністративний протокол та передають  всі матеріали до 

суду. Тобто покарання, яке понесе булер, визначить суд. 

Доведений випадок булінгу тягне штраф від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн) або 

громадські роботи від 20 до 40 годин – якщо цькували вперше. 

І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 

40 до 60 годин, якщо дії вчинили повторно або знущалась група осіб. 
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Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, 

штраф заплатять батьки або особи, які їх замінюють. 

 

 

 

Булінг не знає меж — він зустрічається у кожній країні світу та здатен 

лишати по собі слід ледь не на все життя.  

Як можна протистояти цій проблемі? Ось декілька порад до вашій 

уваги! 

Просити допомоги — не ознака слабкості! 

Скаржитися на булінг — не означає доносити! 

Оточіть себе союзниками! 

Ставтеся до агресорів із жалістю, а не ненавистю! 

Здолайте агресорів у власній свідомості! 

Зосередьтеся на своїх перевагах — інші теж помічають їх!!! 

Припиніть мститися своїм булерам! 

Підтримайте тих, кого булять!!! 

Особливості, виділені булером, — це те, що робить вас унікальним: 

- булери постійно намагаються вигадати способи, які б змусити нас 

почуватися принижено. Але через яку причину вас би не цькували — саме 

вона і робить вас унікальною людиною!  

- Вони називають вас товстим чи товстою? Виправте їх: ви не товстун, 

вас просто легше побачити. Вони кажуть, що у вас великий ніс? Скажіть їм, 

що дихати вам значно простіше, ніж іншим.  

- Все у вас унікальне, таке, як ніщо інше у світі! 

https://bokmal.com.ua/people/moya-istoriya-buling-instruktsiya-z-vizhivannya/


 

 


