
Буллінг чи гра за Буллінг чи гра за 
владу



Конфлікти неминучі 

Сподобатися всім нереально, неможливо  все робити якнайкраще 

Завжди захищатися! 

Зберігати нейтралітет 



Статусно – рольовий розподіл
Будь –який колектив так налаштований, що у конфліктній ситуацій агресія 

направлена на когось одного : 

Дельта (δ)

Гама (Γγ)команда лідера

Бета (β) другий інтелектуальний лідер

булер(А) ,
авторитетний лідер

Омега (Ω)«біла ворона»

Епсілон (Е)“пофігісти”

Дельта (δ)здібні але інертні члени групи



Основні ознаки буллінгу:

нерівномірність сил агресора і жертви 

повторюваність насилля 



Всі ми різні, і у кожного є особливості, які когось 
дратують.

Психологія булера: або ти, або тебе.
Булер  виконує особливу роль у групі і вийти з неї йому 
так само складно як і тому, хто потерпає від нападок.   
Чому іншим необхідна жертва?

Мотивація до буллінгу
- почуття неприязні,
- нейтралізація суперника,
- відновлення справедливості,- відновлення справедливості,
- підкорення лідеру,
- заздрість,
- самоствердження,
- помста

По статистиці:
1 – словесне цькування

2 – бойкот
3 – фізична розправа

4- плітки
5 - крадіжки



Вихід є
1. Повний ігнор ( принцип стіни, через яку не 
проникнути)
2. Неефективно уникати зустрічей із задирами
3. Не варто перетерпіти та зачекати, що саме пройде
4. Усвідомлювати наявність проблем і у самого 
кривдника (все, що говориться в твою адресу 
стосується власне  кривдника)
5. Техніка «Товстошкірого слона» ( не зациклюватись)
6. Розвиток психологічної пружності (здатність 6. Розвиток психологічної пружності (здатність 
відновлюватись після стресу), головна установка «Я 
можу справитись»
7. Можливість реалізовувати себе, сформувати 
навички впевненої поведінки

85% батьків вважають, що діти самі 
розберуться, не потрібно втручатися, але в більшості 
біти не здатні наодинці справлятись зі своїми 
проблемами.



Діти закономірно бояться, що батьки замість підтримки їх вичитають, 
старшокласники просто хочуть бути самостійними і незалежними, а дорослі 
надто зайняті проблемами насущними.

Однак наслідки такого мовчання - нервовий зрив, психологічна травма.

Якщо ти відчуваєш, що цькування не припиняється, то все-таки постарайся 
себе захистити:

Пам’ятка для кожного:

1. Поговори з кимось

Неважливо, чи буде це психолог, батьки або просто близька людина. В першу 
чергу, тобі потрібно скинути з себе постійну напругу і тривогу.чергу, тобі потрібно скинути з себе постійну напругу і тривогу.

2. Перестань себе звинувачувати

Жертва не винна в цькуванні. Крапка. Прийми це і усвідом, що твої муки і 
спроби відшукати в собі проблему порожні. Над людиною знущаються просто 
через необхідність відчути власну перевагу.

3. Звернись довчителів-предметників, класного керівника, адміністрації у школі. 

Вони допоможуть вирішити проблему, адже   насамперед зцікавлені у здоровій 
атмосфері в колективі



На першу розмову з учителем не потрібно брати дитину,      
а звертатись з доказовою базою та власними очікуваннями: 
«Якої допомоги очікуєте від педагога?  Кого залучити.. 
Більше уваги  надавати фактам, а не емоціям. Звинувачення 
й погрози заважатимуть  у прийнятті рішень.

Наступні кілька днів слід зачекати, подальша співпраця з 
вчителем.                                                                                      
Методика без звинувачень (розмова з тим, кого скривдили, 

АНТИБУЛІНГОВАПРОГРАМА

вчителем.                                                                                      
Методика без звинувачень (розмова з тим, кого скривдили, 
його батьками, інформування і підготовка інших вчителів; 
зустріч із групою підтримки (прояснення проблеми, нікого 
не звинувачувати. не дискутувати стосовно минулого, 
нікого не наказувати, а разом взяти відповідальність за те, 
що відбувається: обговорити, що може зробити кожен і 
перенести відповідальність на групу)

Повторні бесіди за тиждень                                                                      
До 12 років дана проблема вирішується простіше, не сформовані 
моральні принципи 



варто:
батькам:

бути «острівцем безпеки»,

дотримуватись чітких рамок та обмежень щодо неприйнятної 
поведінки

бути послідовним у використанні некаральних, нефізичних 
санкцій щодо порушення  домовленостей та правил

мати авторитетну позиціюмати авторитетну позицію

дітям:

• Знайти 1 або кількох друзів серед однокласників

• Налагодити спільну мову з рештою

• Навчитись поважати думку своїх однокласників

• Не прагнути перемагати у всіх суперечках, вміти домовлятися, 
йти на поступки, інколи –програвати, якщо насправді неправий

• Приймати себе і знати свої сильні сторони.  «Колекція досягнень»



19 січня 2019 в Україні набув чинності 
Закон про буллінг. Раніше в українському 
законодавстві цього поняття не було.

Тепер за цькування кривдника можуть 
оштрафувати на суму до 3 400 гривень



Чим більше у тобі сонця, тим яскравіше життя навкруги


