
Зупинимо булінг разом



     Булінг  
• (знущання, цькування, 

залякування) – це 
зарозуміла, образлива 
поведінка, пов’язана з 
дисбалансом влади, 
авторитету або сили. Булінг 
проявляється у багатьох 
формах – існують 
вербальна, фізична, 
соціальна форми булінгу, а 
також кіберзалякування 
(кібербулінг). 



   Фізичний булінг - 
штовхання, бійки, стусани, 
ляпаси, нанесення тілесних 
ушкоджень.



     Економічний булінг-
 (крадіжки, пошкодження чи знищення 
одягу та інших особистих речей жертви, 
вимагання грошей тощо).



   Психологічний булінг - 
це словесне знущання або 
залякування за допомогою жорстоких 
слів, яке включає в себе постійні 
образи, погрози і неповажні коментарі 
про будь-кого (про зовнішній вигляд, 
релігію, етнічну приналежність, 
інвалідність, особливості стилю 
одягу), шантаж.



                       ВИДИ БУЛІНГУ

Булінг в начальному закладі

Булінг на роботі

Булінг в сім’ї



                        КОМПОНЕНТИ
Відбувається у стосунках, учасники яких 

мають неоднакову владу

Агресивна і негативна поведінка

Ця поведінка є навмисною

Здійснюється регулярно



ПСИХОЛОГІЧНИЙ БУЛІНГ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Вербальний булінг

Де знаряддям служить слово ( образливе ім’я з 
яким постійно звертаються до жертви, 
обзивання, поширення образливих чуток…)

Образливі жести або дії

ЗалякуванняЗалякування

Використання агресивної мови і інтонацій 
голосу для того щоб змусити жертву 
здійснювати або не здійснювати що-небудь.



ІзоляціяІзоляція

Жертва навмисне ізолюється, виганяється 
або  ігнорується частиною учнів або всім 
класом.

Вимагання Вимагання 

Грошей, їжі, інших речей, примус що-небудь  
вкрасти .

Пошкодження та інші дії з майномПошкодження та інші дії з майном

Крадіжка, грабіж, ховання особистих речей 
жертви.



Це залякування за допомогою агресивного, 
фізичного залякування, воно полягає у багаторазово 

повторюваних ударах, підніжках, блокуванні, 
поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Це залякування за допомогою агресивного, 
фізичного залякування, воно полягає у багаторазово 

повторюваних ударах, підніжках, блокуванні, 
поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Це бойкот, плітки, ігнорування, ізоляція в колективі, 
інтриги, шантаж, вимагання, створення неприємностей.

Це бойкот, плітки, ігнорування, ізоляція в колективі, 
інтриги, шантаж, вимагання, створення неприємностей.

Виражається в постійних глузуваннях, образах і навіть 
прокльони, підступ.

Виражається в постійних глузуваннях, образах і навіть 
прокльони, підступ.

Дуже популярне серед підлітків. Виявляється в 
цькуванні за допомогою соціальних мереж або 
надіслання образ на електронну адресу. Сюди 

входить зйомка і викладання непривабливого відео 
або фото в загальний доступ.

Дуже популярне серед підлітків. Виявляється в 
цькуванні за допомогою соціальних мереж або 
надіслання образ на електронну адресу. Сюди 

входить зйомка і викладання непривабливого відео 
або фото в загальний доступ.

Фізичний булінг

Поведінковий 
булінг

Вербальна 
агресія

Кібербулінг 



ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ БУЛІНГУ

Страх Страх 1
Заздрощі та конкуренціяЗаздрощі та конкуренція 2

Бажання підпорядкувати власній воліБажання підпорядкувати власній волі

Бажання витіснити когось із групиБажання витіснити когось із групи

Бажання принизити іншогоБажання принизити іншого

3
4
5





У разі виникнення потреби у 
правовій допомозі, 
можна звернутися до Єдиного 
контакт-центру безоплатної 
правової допомоги за номером 0 
800 213 103. Також діти та 
неповнолітні особи мають право 
безоплатно отримати послуги 
адвоката (складання заяв, 
представництво в суді).
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