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Про булінг

Булінг –це агресивна і вкрай неприємна поведінка
однієї дитини або групи дітей по відношенню до 
іншої дитини, що супроводжується постійним
фізичним і психологічним впливом.



Статистика

 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть
не усвідомлюючи цього.

 За дослідженнями UNISEF, 40% дітей ні з ким, 
зокрема і з батьками, не діляться своїми
проблемами.

 Сором'язливі та спокійні діти стають жертвами 
булінгу вдвічі частіше за однолітків, які відкриті до 
спілкування.

 44% дітей, якщо стають свідками булінгу, просто 
спостерігають, оскільки бояться за себе.



Соціальні системи

Соціальні 
системи

лідер
середня

група
«вигнанець»

Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у 
відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий

цілісний соціальний об'єкт.



Основні причини булінгу

 Занижена самооцінка

 Домашня атмосфера

 Атмосфера в класі



Види булінгу

 Вербальний (словесний) булінг

це словесне знущання або
залякування за допомогою
образливих слів, яке включає

в себе постійні образи, погрози.

 Фізичний булінг

полягає в багаторазово
повторюваних ударах, стусанах, 
підніжках, поштовхах і дотиках
небажаним і неналежним чином.



Види булінгу

 Соціальний булінг

булінг із застосуванням тактики ізоляції:  
когось навмисно не допускають до участі
в роботі групи, трапези за одним 
столом, занятть спортом чи
громадської діяльності.

 Кібербулінг

полягає у звинуваченні когось з
використанням образливих слів, брехні
та неправдивих чуток за допомогою
електронної пошти, текстових
повідомлень і повідомлень у соціальних
мережах.



Як виявити булінг?





Протидія булінгу зі сторни учнів

 Не бути байдужими спостерігачами, а заступатись за 
жертву, повідомляти про булінг шкільному психологу, 
вчителям, батькам.

 Викорінювати булінг зі свого середовища, показуючи 
своїм прикладом повагу, доброту, як потрібно 
поводитись  в тій чи іншій ситуації.



Протидія булінгу із сторни вчителів  

 Виявляти булінг у групах за допомогою певних 
ігор.

 Правильно спілкуватись з жертвою.

 Правильно комунікувати, пояснювати агресору 
неправоту його дій 



Дякуємо за увагу


