
Задумаємось про це,  

допоможемо дітям  не потрапити 

в небезпечні ситуації! 

 

     Емоційне насильство викликає у жертви 

емоційне напруження, принижує її та  знижує її самооцінку. 

Види емоційного насильства: 

- глузування, присвоєння прізвисьок, нескінченні зауваження, необ’єктивні 

оцінки, висміювання , приниження в присутності інших дітей тощо; 

- відторгнення, ізоляція, відмова від спілкування з жертвою ( з дитиною 

відмовляються грати, займатися, не хочуть з нею сидіти за однією 

партою, не запрошують на дні народження та ін..) 

Економічне насильство – це також псування та відбирання речей. 

      Під фізичним насильством розуміють застосування фізичної сили щодо 

учня, однокласника, внаслідок чого можливе заподіяння  фізичної травми. 

До фізичного насильства належать побиття, завдання удару, ляпаси, 

потиличники та ін.   

      Булінг – це агресивна  і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи 

дітей щодо іншої дитини, яка супроводжується  постійним фізичним та 

психологічним впливом 

     Реалії сьогодення в тому, що  кількість самогубств, скоєних дітьми,  

збільшується, а вік самогубців зменшується.  

Яка  відповідальність передбачена за булінг. 

Залежно від частоти/складу/способу вчинення правопорушення: 

1. За вчинення булінгу вперше – штраф від  50 до 100 неоподаткованих 

мінімумів або суспільні роботи від 20 до 40 год. 

2. За повторення вчинення  булінгу протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, вчинення з особливою жорстокістю – штраф від 

100 до 200 неоподаткованих мінімумів або суспільні роботи  від 4- до 60 год. 

Залежно від суб єкта: 

- за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до  16 

років – штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів накладається на 

їхніх батьків або осіб, які їх замінюють; 



- за приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, 

науковим працівником, керівником/засновником закладу освіти – штраф 

від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. 

 

Ролі в булінгу. 

1. Провідний нападник ( дитина-агресор, булер). 

2. Діти, які беруть участь в цькуванні ( приєднуються 

до негативного  лідера). 

3.  Свідки, котрі підкріплюють цькування ( діти, які стають на бік нападників, 

сміються, висловлюють підтримку нападникам, підбадьорюють їх, просто 

збираються навколо й дивляться). 

4. Свідки-аутсайдери ( діти, які уникають ситуацій цькування, не стають ні на 

чий бік) 

5. Захисники ( діти, які дотримуються очевидної позиції проти цькування, або 

активно протидіють нападникам та роблять щось для припинення знущань, або 

заспокоюють, підтримують жертву) 

     Кожний учасник булінгу несе відповідальність за участь у ситуації насилля.       

    Булінг  переживають  від 4 до 50% дітей, у 15%  булінг мав системний 

характер. Майже кожний 3 учень зазнавав  булінгу.  Україна  посідає 7 місце у 

світі за кількістю переслідувачів (булерів),  9 місце – за кількістю жертв 

цькування серед 15 річних. 

 

Сильна родина – сильна держава! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


