
Словник термінів: 
 

1. Булінг – (цькування) учасника освітнього процесу, тобто 

діяння учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно інших учасників 

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого. 
 

 

Типовими ознаками булінгу є: 

 систематичність (повторюваність) діяння; 

 наявність сторін: 1) кривдник (булер), 2) потерпілий 

(жертва булінгу), 3) спостерігачі (свідки за наявності); 

 дії або бездіяльність кривдника наслідком яких є 

заподіяння психічної та/або фізичної шкоди приниження, 

тривога; 

 підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та 

/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 
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2. Кібербулінг – або інтернет-мобінг, або електронний булінг – 

це форма агресії, яка набула поширення з появою мобільних 

телефонів та Інтернету. «Зброєю» кібербулера стають соціальні 

мережі, форуми, чати, мобільні додатки тощо. Будь-які її форми 

мають на меті дошкулити, нашкодити чи принизити людину 

віртуально дистанційно, без фізичного насильства. 

Мета кібербулінгу – навмисна провокація чи 

залякування задля одержання влади над людиною та 

психологічної насолоди від її страждань. Люди, які стали 

об’єктом нападок, атак через комунікацію на інтернет-

ресурсах чи у соціальних мережах, переживають ті ж самі 

негативні емоції та впадають у ті ж самі хворобливі стани, які 

раніше були притаманні лише реальній взаємодії. 
 

 

До різновиду кібербулінгу належать: 

 флейм (інтернет-сварка, коли учасники дискусії 

відходять від основної теми обговорення і переходять на 

взаємні образи і нападки), 

 тролінг (постинг завідомо провокаційних повідомлень). 

3.  Харасмент – домагання, примушення, знущання, шантаж, 

погроза, психологічна травля, що ображає та принижує честь, 

гідність, самоповагу іншої людини, викликає відчуття 

нікчемності. 
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До харасменту відносять: 

 сексуальні домагання, примушення на роботі чи під час 

навчання (специфічні жарти, жести, сексуальні натяки, 

торкання, соромницькі анекдоти, непристойні 

пропозиції); 

 насміхання, небажані зауваження, жести, міміку або 

жарти з приводу раси, національності, релігії, статі, віку, 

інвалідності, висміювання сексуальної орієнтації, 

сімейного стану та інших ознак, які можуть послужити 

підставою для дискримінації; 

 шантаж, погрози, залякування з приводу раси, 

національності, релігії, статі, інвалідності, хобі, професії, 

соціальної культури, зовнішнього вигляду та інше, таке 

як, небажані фізичні контакти (поплескування, 

пощипування тощо), що дошкуляє, принижує, викликає 

відчуття нікчемності. 

 

 

 Головні ознаки харасменту: 

 суб’єкт та адресат харасменту знаходяться в 

ієрархічній залежності: 

начальник - підлеглий 

викладач - здобувач вищої освіти 

коуч - слухач 

тренер - спортсмен 

вчитель – учень; 

 суб’єкт, що впроваджує харасмент, завжди порушує 

особисті (психологічні, фізичні) кордони адресата; 
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 харасмент впроваджується за умов: 

а) відсутності свідків; 

б) близькості з адресатом. 

4. Мобінг (з англійської – банда) – це колективне систематичне 

знущання, регулярне цькування, направлене на професійну 

дискредитацію колеги по роботі, навчанню. 

Мета мобінгу – спричинити соціальну ізоляцію, 

зробити жертву вигнанцем, ізолювати її від колективу, 

створити атмосферу психологічного дискомфорту і таким 

чином витіснити, заставити звільнитися, нагнати страху 

іншим, підкреслити свою владу, значущість, створити 

«авторитет» в очах у співробітників і якісно виділитись на 

фоні жертви, насолоджуватися її стражданнями. 

Мобінг реалізується групою осіб, яка узгодженими 

діями, регулярно за допомогою зачіпок, підстав, принизливої 

критики, зневаги, прискіпливого формалізму, підтасовок, 

утиску прав, засобом наклепів, доносів, мовних образ, що 

супроводжуються інтригами, сарказмом, лицемірством, 

вербальною агресією, інсинуаціями, психологічними 

знущаннями, принизливими жартами, образами, досягає 

соціальної ізоляції жертви. В 50% випадків мобінгу 

ініціатором цькування виступає керівництво. 

 


