


Булінг - це тривале фізичне або психічне
насильство з боку індивіда або групи щодо
індивіда, який не здатен захистити себе в 

даній ситуації.

«Прекратить травлю ребенка возможно -
причем вполне реально сделать это с
максимальной пользой и для него, и для его
обидчиков. Я поняла, что нельзя бежать, когда
тебя гонят. Нельзя бежать никогда!»

Слова героїні фільму «Опудало" Олени 
Бессольцевої



Типы буллинга:
Типи булінгу:

1. Словесний булінг
2. Залякування
3. Ізоляція або ігнорування
4. Вимагання
5. Пошкодження майна
6. Кібербулінг
7. Фізична агресія



Найбільш частими жертвами булінгу
стають підлітки, які мають:
✓фізичні вади - окуляри, знижений слух, опорно-

рухові порушення (наприклад, при ДЦП);
✓особливості поведінки - замкнуті, чутливі, 

сором'язливі, тривожні, підлітки з імпульсивною
поведінкою, не маючи певності в собі, з низькою
самооцінкою;

✓особливості зовнішності - руде волосся, 
веснянки, форма вух, ніг, голови, вага тіла тощо;

✓нерозвинені соціальні навички - часто не мають
жодного близького друга і успішніше спілкуються
з дорослими, ніж з однолітками;

✓негативний досвід соціальної адаптації;
✓низький рівень інтелекту та труднощі у навчанні;
✓хронічні захворювання - епілепсія, тики, 

заїкання, енурез, дислексія, порушення тощо.



Поведінка жертви визначається 
за такими показниками:

 його навчальне приладдя (підручники, зошити, 
особисті речі) часто бувають розкидані по аудиторії 
або заховані;

 стає емоційно нестійким, змінюється звична 
поведінка і поза навчальним закладом;

 знижується успішність, втрачається інтерес до 
улюблених занять;

 для них характерні мовчазність, замкнутість, 
небажання йти на розмову;

 спізнюється до початку занять або пізно залишає 
навчальний заклад;

 як прояв крайнього ступеня кризового стану: 
з'являються суїцидальні думки.



Кривдникам характерні наступні 
особливості поведінки:
 мають потребу панувати і підпорядковувати собі 

інших;

 імпульсивні і легко приходять в лють;

 часто поводяться зухвало і агресивно по 
відношенню до дорослих;

 не відчувають співчуття до своїх жертв;

 якщо це юнаки, вони зазвичай фізично сильніше 
однолітків; 

 дівчата, як правило, оголошують своїм жертвам 
справжню психологічну війну.



Якщо Ваша дитина підтвердила Вам 
у розмові, що віна є жертвою булінга

Скажіт ь йому:

 Я тобі вірю (Вы в змозі допомогти їй з її проблемою).

 Мені шкода, що з тобою це ст алося (Вы
намагаєтеся зрозуміти її почуття).

 Це не т воя вина. (Вона не самотня в подібній ситуації: 
багато її однолітків стикаються з різними варіантами 
залякування або агресії у той чи інший момент дорослення).

 Добре, що ти мені про це сказала. (Вона правильно 
зробила, звернувшись за допомогою та підтримкою).

 Я люблю тебе і пост араюся зробити так, щоб т обі 
більше не загрожувала небезпека. (З надією 
подивитися у майбутнє і відчути захист).
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Вирішення проблеми булінгу
у наших руках. Щасти нам!!!


