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АНОТАЦІЯ

Сьогодні  знущання  одних  людей  над  іншими,  як  соціальне  явище,

присутнє  на  різних  щаблях  формування  та  розвитку  людської  особистості,

розпочинаючи від системи початкової соціалізації – школи. Цькування є в армії,

вищих навчальних закладах, серед сталої групи друзів та в робочих колективах,

навіть у базовій складовій суспільства – сім’ї.  А останнім часом, у зв’язку з

розширенням віртуального життя людини, все більшого впливу набирає новий

вид соціальних переслідувань – кібербулінг.

Шкільне насильство, якщо на нього не реагувати, може нести важкі та

непоправні  наслідки,  як  для  його  жертв,  так  і  для  ініціаторів.  Численні

дослідження  підтверджують,  що  отриманий  досвід  булінгу  у  багато  разів

підвищує ризик розвитку суїцидальної поведінки у жертв цькування, виступає

віктимізуючим фактором, причиною соціальної дезадаптації особистості.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  булінг,  соціально-психологічний  феномен,

підлітковий  вік,  поведінкові  реакції,  психологічний  вплив,  психокорекційні

заходи, нівелювання булінгу.
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