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Ознайомити 
підлітків з 

поняттям булінг, 
його причинами, 

видами, проявами. 

Розуміти можливі 
наслідки 

цькування, 
формувати 
негативне 

ставлення до 
булінгу.

Розвивати навички 
толерантного 
спілкування, 

конструктивного 
вирішення 

конфліктних 
ситуацій. 



1. Асоціації до слова

Шановні колеги! Напишіть в чаті з чим

у вас асоціюється слово «БУЛІНГ».

Всі ці слова, як і саме слово «булінг»

викликають у людини негативні емоції.



БУЛІНГ

діяння (дії або бездіяльність)
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 та (або) такою особою
стосовно інших учасників
освітнього процесу, внаслідок
чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або
фізичному здоров’ю потерпілого



Жертви булінгу переживають важкі,

негативні емоції – почуття приниження та

сором, страх, розпач і злість. Булінг вкрай

негативно впливає на соціалізацію жертви,

спричиняючи:

неадекватне 
сприйняття себе –

занижену самооцінку, 
комплекс 

неповноцінності, 
беззахисність;

негативне сприйняття 
однолітків –

відсторонення від 
спілкування, 

самотність, часті 
прогули в школі;

неадекватне 
сприйняття реальності 

– підвищену 
тривожність, 

різноманітні фобії, 
неврози;

девіантну поведінку –
схильність до 

правопорушень, 
формування 
алкогольної, 

тютюнової чи 
наркотичної 
залежності, 

суїцидальні наміри.



систематичність 
(повторюваність) діяння;

наявність сторін –
кривдник (булер), 

потерпілий (жертва 
булінгу), спостерігачі;

наслідки у вигляді 
психічної та/або 
фізичної шкоди, 

приниження, страх, 
тривога, 

підпорядкування 
потерпілого інтересам 

кривдника, та/або 
спричинення 

соціальної ізоляції 
потерпілого».
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роботи вам необхідно, за допомогою ваших 

пристроїв, зчитати QR-код
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фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, 
ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень);

психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи 
тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, 
ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж);

економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу 
та інших особистих речей, вимагання грошей);

сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи 
тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у 
переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні 
погрози, жарти);

кібербулінг (приниження за допомогою мобільних 
телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв).



СТОВБУР –

ІНДЕКАТОРИ 

(ОЗНАКИ) 

ЛИСТЯ –

НАСЛІДКИ 

КОРЕНІ –

ПРИЧИНИ 

ГРУНТ – ВИДИ 

БУЛІНГУ 



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОЗНАКІВ 

БУЛІГУ



КОРЕНІ (ПРИЧИНИ)

♦ поширення культу насильства на

телебаченні, в суспільстві;

♦ низький рівень виховання,

байдужість з боку батьків;

♦ негативний вплив ЗМІ на молодь;

♦ низький рівень правової культури

та грамотності населення;

♦ комп’ютерні ігри, що пропагують

насильство;

♦ в інтернеті дуже просто бути

анонімним, що підвищує шанси

стати жертвою знущання, бо

анонімність передбачає

безкарність;

♦ насилля в родині;

♦ родина, яка не забезпечує потреби

дитини (неблагополучні родини);

♦ поведінкові, або емоційні

проблеми;

♦ залякування може відбуватися у

будь-яку годину доби та в будь-

якому місці.

КІБЕРБУЛІНГ



СТОВБУР 
(ІНДЕКАТОРИ, ОЗНАКИ)

 приховування певних фактів

свого інтернет спілкування;

 зміна настрою, поведінки, сну

або апетиту;

 намагання уникати спілкування;

 приступи немотивованого гніву;

 емоційне пригнічення під час або

після використання гаджетів;

 бажання припинити

користуватися гаджетом;

 уникання розмов про діяльність

комп'ютера або мобільних

телефонів;

 спроби пропустити школу,

проблеми в навчанні;

 видалення профілів із соціальних

мереж.

КІБЕРБУЛІНГ



ЛИСТЯ 

(НАСЛІДКИ)

• Ментальні – відчуття смутку,

пригніченості, злості, відчуття себе

в безглуздому становищі.

• Емоційні – відчуття сорому, втрата

цікавості до речей, які ти любиш.

• Фізичні – відчуття втоми (втрата

сну) або таких симптомі, як біль у

животі та головний біль.

• Психологічні травми.

• Матеріальні збитки.

• Скоєння самогубства.

• Відчуття того, що з тебе

насміхаються або тебе

переслідують, може заважати людям

говорити або намагатися боротися з

проблемою.

КІБЕРБУЛІНГ



Кібербулінг може впливати на нас багатьма

способами. Але це можна подолати, і люди можуть

повернути впевненість у собі та здоров’я.



ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТА 

ДОПОМОГИ

Педагогічні працівники 

Гарячі лінії з питань допомоги 

Поліція 

Батьки 

Соціальні служби



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


