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Несправедливість досягається 

двома способами: або 

насильством, або обманом

Марк Тулій Цицерон



Термін «Булінг»

 Булінг – тривалий процес свідомого 

жорстокого ставлення, агресивної поведінки з 

метою заподіяння шкоди, викликання страху, 

тривоги, створення негативного середовища 

для людини.



Випадки насильства серед

завжди були частиною закладів

освіти, однак зараз вони стають

дедалі помітнішими. Початок

цьому дає такий собі рекет

Наприклад, старші – відбирають

у молодших гроші. Також серед

дітей підліткового віку поширені

плітки, принизливі жарти та

бойкоти



Психологи: «Цькування завжди починає 

одна людина для того, щоб затвердити свій 

авторитет, розважитися або отримати 

якусь вигоду»



Форми прояву булінгу

- Словесні образи, глузування, обзивання, погрози

- Образливі жести або дії

- Словесні та інтонаційні залякування

- Ігнорування, бойкот, відмова від спілкування

- Вимагання грошей, їжі, майна, псування речей

- Фізичне насилля, тобто дії, спрямовані на завдання 

болю чи тілесних ушкоджень

- Приниження у соціальних мережах.



Основні причини булінгу

- Помилкове уявлення про те, що агресивна поведінка 

допустима

- Бажання завоювати авторитет в очах друзів та однолітків, 

стати «популярним»

- Бажання привернути увагу дорослих

- Компенсація за особистісні невдачі

- Нудьга

- Заздрість, злість, жорстокість, підлість

- Тиск та жорстоке поводження батьків



Структура булінгу

Переслідувач

Жертва

Спостерігач



Переслідувач

- Відчуває сильну потребу панувати, підпорядковувати 

собі інших

- Переслідує власні цілі

- Імпульсивний

- Часто зухвалий та агресивний у відношенні до 

дорослих

- Позбавлений співчуття до жертви

- Нерідко має фізичну перевагу перед іншими



Жертва

- Полохлива, вразлива, замкнута, сором’язлива, має низьку самооцінку

- Занижений або завищений рівень інтелекту

- Схильна до депресії, частіше за інших однолітків думає про 

самогубств

- Часто має фізичні вади

- Має зовнішні особливості

- Має недостатньо розвинені соціальні навички



Що робити?

Не варто намагатися вирішити проблему самостійно, адже з

булером не завжди можна порозумітися. Краще звернутися до 

дорослих, яким довіряєте:

- Батьки

- Педагоги

- Зам директора

- Директор



Пам’ятай

Не можна закривати очі навіть на 

найменший прояв цькування, 

адже розібратися з ситуацією 

можна лише спільними 

зусиллями і тільки, якщо вчасно 

звернути на це увагу




