
ЩО ТАКЕ БУЛІНГ ТА 
ЯК ЙОМУ 
ПРОТИДІЯТИ



РАШКОВСЬКА ІЛОНА 
ВЛАДИСЛАВІВНА 

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГИНЯ, 
КАНДИДАТКА ПСИХОЛОГІЧНИХ 
НАУК, ЗАСЛУЖЕНА ПРАЦІВНИЦЯ 
УКРАІ ̈НИ 



Що таке булінг?

■ Булінг (цькування), тобто діяння учасників
освітнього процесу, які полягають у 
психологічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у тому числі із
застосуванням засобів електронних
комунікацій, що вчиняються стосовно
малолітньої чи неповнолітньої особи або
такою особою стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок чого могла 
бути чи була заподіяна шкода психічному
або фізичному здоров’ю потерпілого.



Ключові ознаки булінгу

■ Cистематичність (повторюваність) діяння;

■ Наявність сторін;

■ Дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або
фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого
інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.



Сторони булінгу (цькування) 

кривдник (булер) потерпілий (жертва булінгу) 

спостерігачі (за наявності)



Вербальний булінг

■ Вербальний (словесний) булінг — словесне знущання або залякування
за допомогою образливих слів, яке включає постійні образи, погрози 
й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну
приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу й т. д.).



Фізичний булінг

■ Залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування
полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, 
поштовхах і дотиках небажаним і неналежним способом.



Соціальний булінг

■ Соціальний булінг — соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики 
ізоляції. Припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі 
групи, трапези за обіднім столом, гри, заняття спортом чи громадської 
діяльності.



Кібербулінг

■ Кібербулінг — це знущання, 
приниження, агресивні напади, які 
здійснюються за допомогою різних 
гаджетів (зокрема телефонів), 
з використанням інтернету, будь-яких 
електронних (цифрових) технологій.



Флеймінг

■ Флеймінг (flaming) — обмін короткими гнівними й запальними репліками між 
двома чи більше учасниками, використовуючи комунікаційні технології. 
Найчастіше розгортається в «публічних» місцях Інтернету, на чатах, форумах, 
дискусійних групах.



Кібергрумінг
■ Кібергрумінг — це налагодження злодіями, 
які гарно знають психологію дітей, 
довірливих стосунків з дитиною (через 
соціальні мережі та фейкові акаунти) 
з метою отримання від неї інтимних фото 
чи відео з подальшим
шантажуванням дитини для отримання
більш відвертих матеріалів, грошей 
чи зустрічей в офлайні.



Відчуження

■ Відчуження (ostracism) — онлайн-відчуження, 
виключення з груп (чати однокласників, групи 
в соціальних мережах), відсутність швидкої 
відповіді на миттєві повідомлення чи електронні 
листи. Виключення у віртуальному середовищі
наражає на серйозні емоційні негаразди, 
аж до повного емоційного руйнування дитини.



БУЛІНГ 2021 
РОКУ

Коронабулінг –
цькування тих, хто
хворий на
коронавірус, або
можливо захворів



Психологічний 
портрет 
агресора■ Приблизно 50% шкільних агресорів самі є

жертвами психологічного чи фізичного
насильства. Вони піддаються жорстокому
поводженню у власній родині. Наприклад, 
хлопчаки, яких б’є батько, прийшовши до 
школи, відіграватимуться на слабших
однокласниках. Також спільною рисою всіх
булерів є низка рис нарцисичного розладу.



Наслідки для 
жертви булінга

■ Розлади психіки

■ Складнощі у формуванні
соціальних взаємин
(побоювання, страх 
довіряти)

■ Невпевненість у собі та 
власних силах, 
привабливості, 
можливостях

■ Хвороби



Наслідки для 
булера

■ Нещасливе майбутнє

■ Проблеми у взаєминах

■ Терор в сім’ї

Читайте також: Открывая стеклянный колпак: Как дать детям беззаботное детство, если вы полны тревоги за них

https://womo.ua/mashina-mchitsya-zloy-dyadka-za-uglom-kak-dat-detyam-bezzabotnoe-detstvo-esli-vyi-polnyi-trevogi-za-nih/


Що робити, 
якщо ваша 
дитина стала 
жертвою 
булінгу?

■ Чути;

■ Розмовляти;

■ Довіряти;

■ Підтримувати;

■ Пояснювати;

■ Переконувати;

■ Працювати;

■ Любити;

■ Вірити



Додаткові 
джерела до 

ознайомлення

■ https://book-ye.com.ua/blog/e-shcho-
chytaty/knyhy-yaki-dopomozhut-pidlitkam-
borotysya-z-bulinhom/

https://book-ye.com.ua/blog/e-shcho-chytaty/knyhy-yaki-dopomozhut-pidlitkam-borotysya-z-bulinhom/
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