
РОЗДІЛ «ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Булінг супроводжується фізичним і психологічним тиском: це
систематичні образи, залякування, шантаж або навіть бійки, навмисне та
демонстративне ігнорування з боку колективу тощо. Булінг може трапитися в
будь-якому колективі, характеризується наявністю трьох сторін, – це
переслідувачі, спостерігачі та жертва – а також спонтанністю, коли дитина
несподівано для себе раптом опиняється або в ситуації переслідування, або
приєднується до переслідувачів.

При цьому булінг буває різний. Виділяють декілька його видів:
 фізичний – штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани,

ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень тощо;
 психологічний – принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла

та міміка, поширення образливих чуток, ізоляція, ігноруванні, погрози, жарти,
маніпуляції, шантаж;

 сексуальний – принизливі жести та рухи, прізвиська та образи
сексуального характеру, знімання в переодягальнях, поширення чуток,
сексуальні погрози та жарти;

 економічний – крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та
інших особистих речей, вимагання грошей;

 кібербулінг – приниження за допомогою інтернету, мобільних
телефонів або інших електронних пристроїв, й зокрема в соціальних мережах.

Найчастіше «булять» в ситуаціях там, де контроль чи нагляд дорослих
найменший або взагалі відсутній. Іноді це може траплятися й поза
навчальним закладом: дорогою додому, у дворі будинку, під час екскурсій, в
соціальних мережах тощо.

«Успіхи у навчанні, матеріальні можливості та навіть особливості
характеру можуть стати основою для булінгу. Крім того,
жертвою булінгу може стати також той, кому складно спілкуватися з
однолітками, хто поводиться відлюдкувато чи, навпаки, провокативно», –
зауважують психологи.

Частіше за все люди, що цькують, вважають, що це смішно і в цьому
немає великої проблеми чи трагедії, а також, що дорослі не будуть звертати
на це увагу.

Виявити випадки насильства в закладах освіти достатньо важко.
Насамперед саме через те, що вони здебільшого відбуваються там, де немає
дорослих. Окрім цього, і потерпілий, і спостерігачі воліють мовчати про те,
що сталося, через страх. Натомість зупинити булінг і впоратися з його
наслідками самотужки вкрай важко.



ЩО РОБИТИ БАТЬКАМ, ЯКЩО ЇХНЯ ДИТИНА СТАЛА
ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ?

Насамперед від батьків знадобляться спокій та терпіння. Не можна
тиснути на дитину, натомість слід її вислухати й продемонструвати
готовність допомогти і захистити. Запитайте дитину, чим ви можете бути
для неї корисними, запропонуйте свій варіант вирішення ситуації й
попередьте, що це потребуватиме певного часу.

Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити
про агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям.
Поясніть різницю між «пліткуванням» та «піклуванням» про своє життя чи
життя друга/подруги.

Також не слід у розмові з дитиною використовувати
такі сексистські кліше, як «хлопчик має бути сильним та вміти постояти за
себе», «дівчинка не повинна сама захищатись» та інші. Це тільки погіршить
ситуацію.

Також важливо пояснити, куди дитина може звернутися у разі
цькування, якщо ви не поряд: до психолога у навчальному закладі,
вчителів, керівництва, старших здобувачів освіти, батьків інших дітей
або поліції.

Також необхідно повідомити керівництво навчального закладу про
ситуацію, що склалася, і вимагати її належного врегулювання.

Далі бажано зібрати доказову базу: скриншоти повідомлень з
образами, пояснення одногрупників та свідків, довідки про побиття, фото
пошкодженого одягу чи навчального приладдя, записи аудіо або відео
цькувань (так, знімати не заборонено, тому всі вимоги агресора зупинити
запис можна сміливо ігнорувати – ви фільмуєте його на тих же законних
підставах, які дозволяють, наприклад, знімання в магазині). Проаналізуйте
профіль булера в соцмережах – це допоможе при складанні характеристики.
З усім цим можна звернутися до класного керівника, директора навчального
закладу та батьків булера, а також до психолога навчального закладу та
соціального педагога, заступника директора з виховної роботи.

Якщо ситуація не змінюється, ви можете написати скарги –
дотримуйтеся такої послідовності:

 зверніться до представників служби у справах дітей за місцем
проживання;

 надайте скаргу про бездіяльність в Департамент освіти, заяву з
доказами в поліцію, прокуратуру, уповноваженому з прав людини в регіоні.

 якщо ситуація не вирішується на рівні навчального закладу, готуйте
позов до суду.

Для подання позову вам знадобляться:
 квитанції про витрати на медикаменти;
 квитанції про оплату послуг спеціалістів (лікарів, психологів,

юристів);



 якщо дитина пропускала навчальний заклад через булінг і ви через
це зверталися по допомогу до репетиторів, потрібні докази сплати їхніх
послуг.

Ви можете вимагати компенсації пошкодженого майна та
моральної шкоди. Тут головне не перевищувати суму, а намагатися реально
оцінити ситуацію.

Важливо: діти мають право отримати послуги адвоката –
складання заяв та представництво в суді – безоплатно.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ ЦЬКУВАННЯ
Якщо цькують твого друга чи подругу, то одразу звернись до

дорослих: викладача, класного керівника, старших товаришів, родичів,
батьків тощо.

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.

У жодному разі не слід приєднуватись до групи, що цькує, та
висміювати проблеми свого друга чи подруги.

Якщо ви дорослий, який потерпав від булінгу колись, то не проходьте
повз. Спробуйте захистити дитину, яку ображають. При цьому не слід
ображати дітей, які цькують, адже деякі роблять це, тому що самі
постраждали від насильства (вдома, у спортивній секції тощо). У таких
випадках вони можуть виміщати свій біль через знущання і приниження
слабших за себе.

Деякі діти булять, щоб ловити на собі захоплені погляди оточуючих, а
відчуття переваги над іншими приносить їм задоволення. До того ж,
нападаючи на когось вони захищаються від цькування. Іноді такі діти дуже
імпульсивні і не можуть контролювати свій гнів. У таких випадках справа
нерідко доходить і до фізичного насильства.

Спробуйте повідомити про булінг дорослим навчального закладу, де це
відбувається, або батьків дитини.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ІНШИХ ЦЬКУЄШ ТИ
Зрозумій, булінг – це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними

керувати та змінювати на краще. Пам’ятай, що булінг завдає фізичного та
емоційного болю іншому, а тому подумай, чи дійсно ти цього
прагнеш? Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, проте
вони можуть завдати шкоди іншій людині.

ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ, ЯКА ЦЬКУЄ ІНШИХ
Ми вже казали, що в ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони,

а тому, коли ви дізнались про цькування у школі, не слід забувати про тих,
хто ображає. Психологи зауважують, що дитині, яка булить інших, увага
та допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу.



Відверто поговоріть з нею про те, що відбувається, з'ясуйте як вона
ставиться до своїх дій і як реагують інші діти. Ви можете почути, що «всі так
роблять», або «він заслуговує на це». Уважно вислухайте
і зосередьтеся на пошуку фактів, а не на своїх припущеннях.

Не применшуйте серйозність ситуації такими кліше, як «хлопчики
завжди будуть хлопчиками» або «глузування, бійки та інші форми агресивної
поведінки – просто дитячі жарти і цілком природна частина дитинства».

Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них
відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства,
залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої
дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження,
штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання
або жести.

Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не
тільки жертві, а й усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим
гірше булінг впливатиме на всіх учасників.

Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною
проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо,
але без гніву, попросіть дитину зупинити насильство. Скажіть дитині, що їй
потрібна допомога, а тому ви тимчасово триматимете зв'язок з учителями,
щоб упевнитись – дитина намагається змінити ситуацію.

Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це
припинить булінг, та в перспективі це може тільки посилити агресію і
невдоволення. Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини,
яку булять. Той, хто виявляє агресію, як правило відсторонюється від
почуттів іншої людини.

Пам'ятайте, що агресивна поведінка та прояви насильства можуть
вказувати на емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки.

КІБЕРБУЛІНГ
Нещодавнє опитування ЮНІСЕФ: 29% українських підлітків були

жертвами кібербулінгу, а 16% були вимушені пропустити через це заняття в
школі.

Кібербулінг або інтернет-мобінг – це нова форма агресії, яка
трапляється в Інтернеті. Нападник використовує соціальні мережі,
електронну пошту, месенджери та інші засоби спілкування, щоб дошкулити,
нашкодити та принизити людину.

Першою жертвою кібербулінгу став американський підліток на ім'я
Гіслан Раза. У 2002 році хлопець зняв відео для власного користування:
відтворив сцену фільму «Зоряні війни», замінивши відомий меч бейсбольною
битою. Ролик потрапив до рук однокласників Гіслана, які без його
відомостей виклали відео в інтернеті. Відео переглянули мільйони
користувачів. Хлопця потім почали дразнити та називати «дитиною зоряних
війн». Це вплинуло на його стосунки з однолітками та нашкодило психіці.



У цьому є основна небезпека інтернет-мобінгу: те, що відбувається у
віртуальному світі, може «перерости» в реальні фізичні знущання. Агресори
в інтернеті зазвичай діють анонімно.

Типи кібербулінгу:
1. Флеймінг – невеликі емоційні та жорстокі репліки, які агресор

надсилає жертві переважно на «публіці»: на форумах або у чатах. Улюблений
інструмент знущання так званих «тролів».

2. Нападки – це регулярні образливі висловлювання провокатора.
Деякі можна спостерігати в ігровому товаристві – у чатах онлайн ігор.

3. Наклеп – провокатор поширює неправдиву та принизливу
інформацію про свою жертву.

4. Самозванство – агресор використовує особисту інформацію
іншої людини (паролі до облікових записів у соціальних мережах та блогах),
щоб від її імені дошкуляти іншим користувачам.

5. Ошуканство – крадіжка конфіденційних даних для власних
цілей або на замовлення третіх осіб.

6. Відчуження – демонстративне ігнорування людини: видалення з
чатів, груп, додавання до чорного списку друзів тощо.

7. Кіберпереслідування – найнебезпечніший різновид інтернет-
мобінгу. За допомогою інформації яку жертву викладає в мережу, злодій
переслідує її, щоб скоїти напад, побити або зґвалтувати.

8. Хепіслепінг – фільмування реальних нападів або знущання для
публікації в Інтернеті. Внаслідок появи хепіслепінгу з’явилося інше поняття
– булицид, що означає загибель жертви внаслідок булінгу.

Причина прояву подібних агресій – безліч. Але головний мотив
нападника, словами психолога Інни Закалюк, – це розвага, бажання
продемонструвати владу над іншими або викликати негативні емоції.

Серед інших причин агресії експертка також виділяє бажання завдати
шкоди іншим, помститися, отримати вигоду або навіть підтримати іншого –
познущатися «за компанію».

Як кібербулінг впливає на підлітків?
Інтернет-мобінг – схожий на «традиційний» булінг, зазвичай нападник

ховає справжнє обличчя. Через анонімність агресора, жертві важко, її може
переслідувати одна особа або група людей, хлопець або дівчина, старша або
молодша за жертву людина, знайома чи незнайома.

Жертва може відчувати власну беззахисність. Особливо вразливі ті, хто
вже має негативний досвід, і ті, хто переживає ізоляцію або непорозуміння
серед однолітків або в сім'ї.

Психолог Крістіна Мжельська зазначає, що кібербулінг може
змінювати поведінковий та емоційний стан жертви – може стати причиною
агресії та замкнутості, обмежень стосунків з батьками, безпричинного плачу
та криків – тобто істеричний прояв характеру, погіршення здоров'я –
безсоння та постійне занепокоєння як результат, спроби суїциду, погіршення
результатів навчання, небажання вчитися тощо.



Наслідки інтернет-мобінгу та сам факт знущання в мережі не можна
ігнорувати. Насамперед – задля власного здоров’я і життя. А також, щоб
взагалі унеможливити агресію нападника в майбутньому. Психічне, фізичне,
економічне та сексуальне насильство, зокрема в мережі, карається
законодавством України.

Що робити, якщо ви стали жертвою кібербулінгу?
Більшість української молоді (а саме – 53%) вважає, що розв'язати

проблему інтернет-мобінгу може сама молодь; 14 % – що для цього
необхідне втручання навчального закладу; ще 12 % –залучення інтернет-
провайдерів.

Наприклад, про знущання в мережі ви можете повідомити керівнику
навчального закладу, батькам, звернутися в поліцію, відповідно до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
протидії булінгу (цькуванню)».

Важливо:
1. зберегти свідчення факту кібербулінгу (скріншоти);
2. видалити сторінку із соціальної мережі;
3. подати заяву до правоохоронних органів;
4. якщо є зміна у поведінці та душевному стані – зверніться до

психолога або соціального педагога.
Збережені свідчення – листування, коментарі, відеоматеріали – стануть

вашими доказами у справі, яку відкривають правоохоронні органи. І тоді
агресора покарають: відповідно до законодавства, накладуть штраф або
призначать громадські роботи. Якщо здійснила злочин неповнолітня особа
від 14 до 16 років, то відповідати будуть її батьки.

Як не стати жертвою кібербулінгу?
Якщо агресор вже «на хвості» – припиніть вестися на провокації. Як

саме діяти рекомендує психолог Крістіна Мжельська:
 ігноруйте кривдника;
 намагайтеся уникнути спілкування, удайте, що вам байдуже та

вийдіть з акаунта. Така поведінка не свідчить про боягузтво, хоча іноді
зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям;

 якщо ситуація не дозволяє вийти із соціальної мережі, зберігаючи
самовладання, використовуйте гумор – цим ви можете спантеличити
кривдника, відволікти його від наміру дошкулити вам;

 стримуйте гнів і злість, адже це саме те, чого домагається
кривдник, будьте спокійні та впевнені;

 обговорюйте такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте
– це допоможе вибудувати правильну поведінку та припинити насилля.

Надалі, коли ви позбулися кривдника, дотримуйтеся простих
правил. Наприклад, коли реєструєтеся на сайтах, не вказуйте особисту
інформацію – номер телефону, домашню адресу – та не залишайте власні
фотографії. Використовуйте надійні складні паролі, а веб-камеру – лише
коли спілкуєтеся з друзями або родичами. Агресора ігноруйте або навіть



блокуйте – більшість інтернет-ресурсів пропонує таку функцію своїм
користувачам.

Бережіть себе в інтернеті та поза ним!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯЩОДО ДОПОМОГИ У РАЗІ
ВИПАДКІВ БУЛІНГУ/КІБЕРБУЛІНГУ

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ 1547 Урядової гарячої лінії з попередження
домашнього насильства.

1. Національна «гаряча лінія» для дітей та молоді за номерами: 0 800
500 225 або 116 111.

2. Поліція (кіберполіція) за номером 102 (повідомити про кібербулінг).
3. Чат-бот Stop Sexting (якщо шантажують в Інтернеті і вимагають

контент сексуального характеру).
4. Youtube.com/Stop Sexting Ukraine.
5. Інтернет-платформа «Бийся як дівчина»
(https://www.instagram.com/flg_ua/).
6. База даних жіночих організацій (http://portal.uwf.org.ua/).
7. Організація ЮрФем (доступна та якісна правова допомога в

Україні) (http://jurfem.com.ua/en/home-page-2/).
8. Організація Teenergizer – консультації за принципом «рівний-

рівному» або з психологом безкоштовно і конфіденційно
(https://teenergizer.org/consultations).
9. Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в Інтернеті:

15 45 (далі обрати «3»).
10.Messenger @childhotline.ukraine,

Instagram @childhotline_ua,
Telegram@CHL116111.

11. Центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.
12. «Гаряча лінія» Уповноваженого Президента України з прав

дитини: (044) 255 76 75.
13. «Гаряча лінія» психологічної допомоги та протидії насильству
(https://www.unicef.org/ukraine/stories/hot-lines).

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА
Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню

освіту» від 16.01.2020 № 463-IX виховний процес у Лозівському центрі
професійної освіти Харківської області є невід’ємною складовою освітнього
процесу і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних
цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного
демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання
прав і свобод людини і громадянина тощо.

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
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Питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з
дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею
10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу,
особисту недоторканність та захист гідності. У Лозівському ЦПО дисципліна
і порядок у сім’ї, забезпечуються на принципах, що ґрунтуються на
взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі і гідності
дитини.

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-
14/ed20120601

Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право
здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі
та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за
будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю
здобувача освіти.

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)» внесено зміни до Закону України «Про освіту» щодо
визначення поняття булінгу (цькування), його типових ознак.

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №

1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394,
затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та
Порядок застосування заходів виховного впливу.

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-
na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-
zakladah-osviti

У Лозівському центрі професійної освіти розроблено і запроваджено
механізм реагування на випадки булінгу (цькування), процедури
застосування заходів виховного впливу.

Згідно із Законом України від 15.07.2021 № 1658-IX визначено зміст
поняття безпечне освітнє середовище, як сукупність умов у закладі освіти,
що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної,
майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання
вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил,
законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних,
безпечності та якості харчових продуктів та/або надання неякісних
послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства,
експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі,
гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування),
поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у
тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють
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вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:
Курс «Безпечна і дружня до дитини школа»

(http://scfs.multycourse.com.ua/ua/ ),
Навчальний модуль «Основи формування соціальної і

здоров’язбережувальної компетентності учнів» (https://is.gd/d6ZHyj),
Тренінг «Вчимося жити разом» (https://is.gd/vKHYI3),
Модуль «Методика компетентісного навчання за інтегрованим

курсом «Я досліджую світ» (https://is.gd/Poqn6X),
Онлайн-курси:
«Основи здоров’язбережної компетентності»

(http://multycourse.com.ua/ua),
«Освіта на основі життєвих навичок»

(http://dlse.multycourse.com.ua/ua/),
Освітня програма «Базові навички медіатора/медіаторки в

закладах освіти.
Програма медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній»

(http://bit.ly/36hJTFt).
«Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»
«Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».
Режим доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidiabulingu/

1-komplekt-programmediatsiya.pdf
Відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом». «Медіація -

ровесників і ровесниць».
Освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир

навколо себе»
Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-

robota/vihovnarobota-shvaleni-rukopisi/.
На сайті МОНУ під рубрикою «Антибулінг» розміщений банк

методик
(інструментарію) (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/protidiyabulingu).
Банк педагогічних технологій на сайті МОНУ: «Корисні посилання

щодо теми антибулінгу».
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu).

ВИКОРИСТАНІ РЕСУРСИ:
1. Лист МОН України від 10.08.2022р. № 1/9105-22 «Щодо організації

виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023 навчальному році». веб-
сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-
zakladah-osviti-u-20222023-n-r.
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2. Булінг в школі, або як діяти батькам, чия дитина постраждала від
булера. веб-сайт. URL: http://supportme.org.ua/needle-and-bullying/parents-
against-bullying

3. Кібербулінг. Як протистояти.
Веб-сайт. URL: http://supportme.org.ua/needle-and-bullying/cyberbullying

4. Булінг: поради батькам, учителям та дітям.
Веб-сайт. URL: https://pntl.edu.vn.ua/index.php/osvitnii-protses/tips-for-
parents/109-bulinh-porady-batkam-uchyteliam-ta-ditiam

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ
1. Булінг у школі: психолог розбирає скандальні випадки й дає поради

DW Ukrainian.
Веб-сайт. URL:https://www.youtube.com/watch?v=kJaQzZ9eT5U
2. Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим

Президента України з прав дитини
Веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=epUxXJyKEc4

3. Булінг та відповідальність за його вчинення. Роз’яснення спеціалістів
Правової допомоги.
Веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BEXtaxLwsf4

4. Правова допомога онлайн #13: Мультфільм "Булінг у шкільному
колективі"
Веб-сайт. URL:https://www.youtube.com/watch?v=s6IvvTXK4NY

5. Кампанія ЮНІСЕФ "Викресли Булінг"
Веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9Nh4_pYHnfA

6. Як запобігти булінгу: поради для свідків. ЮНІСЕФ
Веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9de_ose8pig

7. Зупиніть булінг! UNICEF Ukraine.
Веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_UO1fZ_Rvoo

КАМПАНІЯ ПРОТИ БУЛІНГУ. Всеукраїнська ініціатива.
Веб-сайт. URL:https://bullyingstop.org.ua/

Звернення уваги до проблеми булінгу та максимальне залучення
до її вирішення освітян, батьків, громадських активістів, самих дітей та всіх

небайдужих.
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