
  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 

ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 

 

Що робити, якщо тебе булять?  

Немає універсального та 

швидкого рішення, проте є 10 кроків, які 

точно варто зробити, щоб протидіяти 

булінгу. Якщо ви у ситуації булінгу: 

1) у жодному разі не тримайте це в 

секреті. Вирішите, кому ви довіряєте і 

можете про це розповісти: батькам чи 

іншим родичам, другу або подрузі, 

вчителю, психологу, тренеру або навіть 

друзям своїх батьків; 

2) не бійтеся просити про 

допомогу – вона вам необхідна; 

3) припиніть звинувачувати себе 

чи виправдовувати дії інших. Ніхто не 

має права порушувати ваші кордони, 

примушувати робити щось проти 

власної волі, принижувати чи ображати 

вас. Така поведінка неприйнятна; 

4) якщо трапилася будь-яка 

небезпечна для вас ситуація, 

звертайтеся за допомогою до класного 

керівника, соціально-психологічної 

служби, адміністрації школи, вчителів, 

старших учнів, батьків; 

5) проконсультуйтеся зі шкільним 

психологом, щоб відновити відчуття  

впевненості у своїх силах та зрозуміти, 

як діяти далі; 

6) ігноруйте кривдника. Якщо є 

можливість, намагайтеся уникнути 

сварки, робіть 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 зробити це, зберігаючи 

самоконтроль, то: 

7) використовуйте почуття 

гумору. Цим ви зможете спантеличити 

кривдника, відволікти його від наміру 

дошкуляти вам; 

8) стримуйте гнів і злість, адже це 

саме те, чого домагається кривдник. 

Говоріть спокійно і впевнено, покажіть 

силу духу; 

9) не вступайте в бійку. Кривдник 

тільки і чекає приводу, щоб застосувати 

силу. Чим агресивніше ви реагуєте, тим 

більше шансів опинитися в загрозливій 

для вашої безпеки і здоров’я ситуації; 

10) не соромтеся обговорити такі 

загрозливі ситуації з людьми, яким ви 

довіряєте. Це допоможе вибудувати 

правильну лінію поведінки і припинити 

насилля. 
 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТИ 

БАЧИШ, ЯК БУЛЯТЬ ІНШОГО 

 

Діти, які піддаються булінгу в 

школі, починають вигадувати приводи, 

щоб не ходити на заняття, 

прикидаються хворими, стають 

замкнутими, втрачають смак до життя, 

перестають вчитися. 

Що робити, якщо ви бачите, як 

булять іншого і ви хочете йому 

допомогти: 

1) ви можете бути тим, хто, 

нарешті, почне про це говорити; 

2) якщо ви бачите ситуацію 

булінгу, одразу кличте на допомогу 

дорослих, які є поруч; 

3) якщо вам пропонують 

приєднатися до булінгу або дивитись на 

те, що відбувається, рішуче відмовтесь; 

4) якщо ваш друг чи подруга 

поділилися з вами, що вони потрапили у 

ситуацію булінгу, обов’язково говоріть з 

ними про це – вони потребують вашої 

підтримки. Порадьтеся звернутися за 

допомогою до дорослих, яким ви 

довіряєте. 
 

 

 

 



   

 

   
 

 

ВИКРЕСЛІТЬ БУЛІНГ 

ЗІ СВОГО ЖИТТЯ! 
 

 

         
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УЧНЯ, 

ЯКИЙ Є БУЛЕРОМ, АГРЕСОРОМ 

Що робити, якщо несподівано для 

себе ви зрозуміли, що поводитеся як 

той, хто булить: 

1) зрозуміти, що булінг – це ваші 

дії, а не ваша особистість. Ви можете 

ними керувати або 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. Подумайте, 

чи дійсно ви цього прагнете?  

4) деякі речі можуть здаватися 

смішними та невинними, проте вони 

можуть завдати шкоди іншій людині. 

 

 

      

 

         
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ПРОТИДІЇ 

БУЛІНГУ   

ДЛЯ УЧНІВ 
 

 

 
 

 


