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частково піддаються знущанню зі сторони однокласників
батьки вважають своїх дітей жертвами булінґу.
регулярно (раз в тиждень і частіше); 
не піддавалися булінгу
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НАЙЧАСТІШЕ ЖЕРТВАМИ БУЛІНҐУ СТАЮТЬ ДІТИ, ЯКІ МАЮТЬ:

Фізичні вади;
Особливості поведінки;
Особливості зовнішності;Особливості зовнішності;
Недостатньо розвинені соціальні навички
Страх перед школою;
Відсутність досвіду життя в колективі
Деякі захворювання;
Знижений рівень інтелекту;
Високий інтелект, обдарованість, видатні

НАЙЧАСТІШЕ ЖЕРТВАМИ БУЛІНҐУ СТАЮТЬ ДІТИ, ЯКІ МАЮТЬ:

навички;

колективі;

видатні досягнення.



Психологічний портрет учасників

Беруть активну участь у булінгі завжди
 Жертва; 
 Агрессор;
 Спостерігачі. 

учасників булінгу в школі

завжди три групи дітей: 



НАСЛІДКИ БУЛІНГУ В ШКОЛІ
Опин в ролі жертви булінгу, дитина отримує
травмившись, які неминуче позначаються на 

НЕАДЕКВАТНЕ СПРИЙНЯТТЯ СЕБЕ;

НЕГАТИВНЕ СПРИЙНЯТТЯ ОДНОЛІТКІВ;НЕГАТИВНЕ СПРИЙНЯТТЯ ОДНОЛІТКІВ;

НЕАДЕКВАТНЕ СПРИЙНЯТТЯ РЕАЛЬНОСТІ;

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА;

НАСЛІДКИ БУЛІНГУ В ШКОЛІ
отримує величезну кількість психічних

на її подальшому житті:
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НЕАДЕКВАТНЕ СПРИЙНЯТТЯ РЕАЛЬНОСТІ;



Діти, які стали жертвами булінгу
особливості поведінки:

вони прикидаються хворими, щоб уникнути походу в школу;
бояться самостійно йти в школу та зі школи, просять 
проводити їх, спізнюються на 
у них спостерігаються явні симптоми у них спостерігаються явні симптоми 
порушеннях сну й апетиту, нічному 
у них виявляють рваний одяг або 
вони часто просять дати грошей або 
у них знижується якість навчання, вони втрачають інтерес до 
улюблених занять;
мають постійні рани, гематоми, синці та інші травми;
вони мовчазні, не хочуть іти на 

булінгу проявляють такі 
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порушеннях сну й апетиту, нічному крику;
у них виявляють рваний одяг або пошкоджені речі;
вони часто просять дати грошей або крадуть їх;
у них знижується якість навчання, вони втрачають інтерес до 

мають постійні рани, гематоми, синці та інші травми;
вони мовчазні, не хочуть іти на контакт.



Дорослі, коли дитина повідомила, що вона є жертвою 
булінгу, повинні 

.  «Я вірю тобі».

.  «Мені дуже шкода, що це відбулося з тобою». 

.  «У цьому немає твоєї провини.  «У цьому немає твоєї провини

.  «Добре, що ти зумів сказати мені про це». 

.  «Я люблю тебе й намагатимуся зробити так, щоб тобі 
більше не загрожувала небезпека
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