
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО  ТЕБЕ БУЛЯТЬ?  

Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне 
переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу. 
Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати 
особистість своїм інтересам або заслужити собі загальний авторитет.

Немає універсального та швидкого рішення, проте є п’ять кроків, які точно варто зробити, щоб 
впоратись із булінгом.

Якщо ти у ситуації булінгу:

1. У жодному разі не тримай це в секреті. Виріши, кому ти довіряєш і можеш про це розповісти: батькам чи
іншим родичам, другу або подрузі, вчителю, психологу, тренеру або навіть друзям своїх батьків. 
2. Не бійся просити про допомогу — вона тобі необхідна. 
3. Припини звинувачувати себе чи виправдовувати дії інших. Ніхто не має права порушувати твої кордони,
примушувати робити щось, принижувати чи ображати тебе. Така поведінка не прийнятна. 
4. Якщо трапилась будь-яка небезпечна для тебе ситуація, звертайся за допомогою до адміністрації
школи, вчителів, старших учнів, батьків. 
5. Проконсультуйся зі шкільним психологом, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та
зрозуміти, як діяти далі.



Що робити, якщо ти бачиш, як булять 

іншого, і хочеш йому допомогти? 

1. Ти можеш бути тим, хто нарешті почне про це говорити. 

2. Якщо бачиш ситуацію булінгу, одразу клич на допомогу 

дорослих, які є поруч. 

3. Якщо тобі пропонують приєднатися до булінгу або 

дивитися на те, що відбувається, рішуче відмовляйся. 

4. Якщо твій друг чи подруга поділилися з тобою, що вони 

потрапили у ситуацію булінгу, обов’язково говори з ними про

це — вони потребують твоєї підтримки. Порадь звернутися 

по допомогу до дорослих, яким ви довіряєте

Що робити якщо ти несподівано для себе 

зрозумів, що поводишся як той, хто 

булить

1. Зрозумій, булінг – це твої дії, а не твоя особистість. Ти 

можеш ними керувати та змінювати на краще. 
2. Дорослі дійсно переймаються тим, що відбувається. 
Навіть, якщо здається, що це не так. 
3. Булінг завдає фізичного та емоційного болю іншому. 
Подумай, ти дійсно цього прагнеш? 

4. Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, 
проте вони можуть завдати шкоди іншій людині. 
Викресли булінг зі свого життя!

Відповідальність, яка чекає на 
кривдника

Цивільний, Кримінальний кодекси та Кодекс
України про адміністративні правопорушення
передбачають, що за дитину до 14 років усю

відповідальність несуть батьки, від 14 до 18 —
також вони, якщо в дитини немає майна або

доходів, достатніх для відшкодування.
Кримінальна відповідальність настає в 16 років. 

У разі вчинення особами віком від 16 до 18
років деяких адміністративних правопорушень
(наприклад, дрібне викрадення чужого майна,

стрільба з вогнепальної або пневматичної
зброї, злісна непокора законному

розпорядженню поліцейського, дрібне
хуліганство), вони підлягають відповідальності

на загальних підставах. 
 

Зокрема, за вчинення дрібного хуліганства
особою віком від 16 до 18 років на неї може

бути накладено одне із стягнень: штраф,
громадські роботи, виправні роботи або

адміністративний арешт. 
 

Якщо особа вчинила дрібне хуліганство у віці
від 14 до 16 років до відповідальності у виді

штрафу буде притягнуто її батьків. 
 


