
За останні кілька місяців близько 67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років 

стикалися з проблемою цькування. 24% дітей стали жертвами булінгу і 48% з 

них нікому про це не розповідали. 

Іноді це може довести дитину до думок про самогубство, і якщо вона не хоче 

розмовляти з близькими людьми, то краще за все звернутися на національну 

гарячу лінію (телефон – 0-800-500-225). 

Дослідження свідчить, що діти, закриті до спілкування, а особливо діти із родин 

з низьким рівнем прибутку, піддаються булінгу вдвічі частіше за інших дітей. 

Внутрішньо переміщені діти є теж вразливими до різних форм насильства, 

пов’язаного з конфліктом. Це впливає на їхню соціальну поведінку. Економічні 

труднощі опосередковано підвищують ризики булінгу таких дітей. ЮНІСЕФ 

запустив сайт про булінг, на якому школярі та батьки можуть знайти 

інформацію щодо явища, його наслідки та можливі дії для подолання цієї 

проблеми. На сайті запропоновані альтернативні булінгу види поведінки ."Діти 

часто не знають, як самостійно розв’язати певні проблеми. Проблема булінгу 

– не виняток. Для батьків дуже важливо вміти попередити або належним 

чином відреагувати на булінг, з яким стикаються їхні діти. Вони мають бути 

уважними, спілкуватися та підтримувати своїх дітей", – 

підкреслила Джованна Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. 

 

 

Жертви та булери 

Жертвою цькування може стати абсолютно будь-яка дитина, не дивлячись на 

те, якою б сильною або здібною вона не була б. Однак найчастіше жертвами 

стають ті, хто найбільше виділяється (дивно одягнений, дивно поводиться, 

неохайний). Також потенційними жертвами можуть стати ті, хто швидко 

втрачає самоконтроль, легко піддається емоціям. 

Булерами ж найчастіше стають ті, хто ростуть без заборон та авторитету 

батьків, але в той же час їм не вистачає уваги і поваги дорослих. У більшості 

таких дітей – яскраво виражені нарцисові риси характеру. Їм весь час 

доводиться самостверджуватися за рахунок інших людей, доводити власну 

перевагу. 

Існує кілька шляхів подолання булінгу, на думку експертів. 

Головний – це робота з батьками та сім’єю. Якщо в родині існує насильство, то 

дитина наслідує стиль поведінки, гіперопіка та авторитарний стиль виховання 

теж впливають на те, що дитина стає або жертвою, або переслідувачем у 

шкільному булінгу, пояснюють спеціалісти. 

У сучасних родинах батьки замало уваги приділяють дітям. Відповідно до 

дослідження, в середньому 12-17 хвилин на день батьки приділяють 

спілкуванню з дитиною і часто більша частина цього часу – це настанови. 

У разі, якщо над вашою дитиною знущаються, ви, як батьки, повинні уважно 

вислуховувати скарги дитини і ставитися до цього серйозно, а не просто 

відмахуватися словами Дай здачі. Завдяки підтримці батьків, дітям легше 

переживати проблеми в школі. 
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