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                                    ТЕМА   3.   

        БУЛІНГ У СЕРЕДОВИЩІ НЕПОВНОЛІТНІХ            

                              Описові питання 

1. Поняття мобінгу та  булінгу. 

2. Загальна характеристика булінгу:умови виникнення булінгу; ознаки булінгу; 

типи агресії, які характерні для булінгу; форми  прояву  булінгу ; види 

учасників булінгового процесу ;типологія булінгу. 

3. Основні  риси процесу  булінгу та наслідки для учасників процесу булінгу. 

4. Види допомоги  та профілактика при булінгу . 

5. Правовий механізм протидії  булінгу.  

6. Міжнародний досвід  розвитку булінгу. 

 

                                    Контрольні запитання: 

1. В  чому  полягає  різниця між  мобінгом та  булінгом ? 

2.  Охарактеризуйте  булінг  . 

3. Перерахуйте умови виникнення булінгу .  Поясніть  їхню суть.  

4.  Наведіть ознаки булінгу відповідно до Закону України від 18.12.2019 

року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)». 

5. Проаналізуйте типи агресії, якими характеризується ситуація булінгу. 

6. Що є мотивацією до булінгу ?  

7. Які є види  учасників булінгового процесу ? 

8. Охарактеризуйте  всіх  учасників булінгового процесу . 

9. За якими критеріями поділяються булери ? 

10.  Перерахуйте типи  булінгу. 

11.  Наведіть характерні риси процесу  булінгу. 
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12.  Проаналізуйте наслідки як для всіх і зокрема для  учасників процесу  

булінгу. 

13.  Які є види допомоги при булінгу? 

14.  В  чому  полягає  зміст   загальних аспектів допомоги при булінгу? 

15.  В  чому  полягає  зміст   приватних аспектів допомоги при булінгу? 

16.  Охарактеризуйте види профілактики при булінгу . 

17. Обґрунтуйте правовий механізм  протидії булінгу на основі опрацювання 

Закону України від 18.12.2019 року  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». 

18. Ознайомтесь із науковими публікаціями щодо міжнародного досвід 

розвитку булінгу.  

 

 

                                                      Завдання:  

Поясніть (письмово у зошиті)  чи можна розглядати булінг  як хуліганство чи  

як різновид катувань?  
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