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ОСТРАКІЗМ ЯК ПЕРЕДУМОВА БУЛІНГУ
У статті авторка робить спробу визначити особливості явища соціальної ізоляції в системі 

понять «остракізм», «віктимізація», «булінг» та систематизувати соціально-психологічні уявлення 
про механізми і форми суспільних взаємодій у цих процесах. Особливу увагу приділено розгляду сис-
теми переходу від соціального виключення до соціального цькування особистості, яка висвітлює 
механізми міжособистісних взаємодій сьогодення і, на думку психологів і соціологів, є однією з найак-
туальніших проблем людського буття. 

Стаття присвячена важливості (зважаючи на зростаючу кількість дітей раннього й старшого 
шкільного віку, які мають власний досвід і розуміння ситуації неприйняття та знущань із боку одно-
літків) аналізу основних причин формування явища остракізму як передумови булінгу, які впливають 
на перебіг особистісного буття окремих індивідів і соціальних груп. 

Також увагу звернено на нові форми віктимізації індивідів через простір Інтернету, що відобража-
ють мінливість соціальних умов сьогодення серед молоді, зміну уявлень дітей і підлітків про деструк-
тивну й агресивну поведінку. 

Висвітлено такі особливості та причини явища віктимізації: численні міжособистісні труднощі, 
відхилення від однолітків, відсутність дружби та її негативна якість. Також у дослідженні розгля-
нуто проблеми із зовнішнім виглядом і низьким рівнем просоціальної поведінки, що є характерними 
для перехідного етапу від соціального неприйняття до знущань.

Вказано на роль розвитку емоційної регуляції та контролю буллера задля обмеження агресивної 
поведінки, а також важливість покращення середовища сім’ї, дисципліни та факторів навколишнього 
середовища – стресового домашнього життя і ворожості братів, сестер.

Зроблено висновки в системі розгляду понять «остракізм» і «булінг», прояви яких впливають на 
якість особистісного буття, адже явище соціального виключення систематично впливає на прожи-
вання в майбутньому остракізованим індивідом цькувань із боку оточення, однією з основних причин 
цього є утворення «синдрому жертви». 

Подальший розгляд цієї проблеми бачимо в більш розгорнутому вивченні поняття остракізму, 
його впливу на формування деструктивної поведінки, актів знущань; механізмів подолання розвитку 
досліджуваних процесів, а також аналізі індивідуальних рис особистості, які впливають на можли-
вість виходу із ситуації соціального виключення. 

Ключові слова: остракізм, остракізатор, соціальна ізоляція, булінг, деструктивні прояви особи-
стості, знущання, цькування, віктимізація. 

Постановка проблеми. У шкільні роки булінг 
є одним із найпоширеніших проявів насильства 
серед однолітків. Дослідження знущань розпо-
чалися понад сорок років тому, коли це явище 
визначалося як «агресивні, навмисні дії, що нео-
дноразово здійснюються групою чи особою проти 
жертви, яка не може себе захистити» (Д. Ольвеус). 
Три критерії є актуальними для визначення агре-
сивної поведінки як проявів булінгу: повторення, 
навмисність і дисбаланс сил.

Декілька міжнародних інституцій визнали 
явище булінгу актуальною та серйозною пробле-
мою. У 1996 р. Всесвітня асамблея охорони здо-
ров’я прийняла резолюцію, в якій визнала насиль-
ство провідною проблемою охорони здоров’я 
у світі (WHA 49.25) та закликала держави-члени 
невідкладно розглянути проблему поширення 
явища.

У шкільному контексті знущання з однолітків 
є найпоширенішою формою неприйняття серед 

дітей і молоді. Агресивна поведінка ставить під 
загрозу права дітей, включно з правом на освіту, 
як цього вимагає Конвенція про права дитини 
(Організація Об’єднаних Націй, 1989 р.). Прояви 
соціального відторгнення становлять особливі 
ризики для вразливих індивідів, таких як діти 
з обмеженими можливостями; біженці або особи, 
постраждалі від міграції; школярі, що піддаються 
остракізму, які належать до меншості, або ті, які 
відрізняються від групи однолітків.

Враховуючи широкі дослідження та зусилля, 
докладені для оцінки негативних наслідків прояву 
цього явища, усвідомлення зростаючої кілько-
сті дітей раннього та старшого шкільного віку, які 
мають власний досвід і розуміння ситуації неприй-
няття та знущань із боку однолітків – проблема 
булінгу потребує детального вивчення особливос-
тей формування, перебігу та розроблення меха-
нізмів превенції, профілактики та корекції явища 
цькування.

© Назаревич В. В., 2019



2019 р., № 6, Т. 1.

71

Варто зауважити, що рівень поширеності дослі-
джуваного явища є критичним і є гостра необхід-
ність вивчення цієї проблеми та конкретизація явищ 
«остракізації», «віктимізації» та «булінгу» з метою 
їхньої швидкої ідентифікації та запобігання розвитку.

Мета статті – вивчення проблеми булінгу, 
висвітлення впливу остракізму як передумови 
формування ситуацій знущання. 

Відповідно до вказаної мети, нами було вису-
нуто такі завдання:

1. Розкрити поняття остракізму, віктимізації 
та булінгу в системі наукових знань.

2. Проаналізувати особливості й закономір-
ності реагування особистості під час соціальної 
ізоляції, формування явища віктимізації.

3. Вказати на вплив соціального неприйняття 
на формування процесів цькування індивідів.

Виклад основного матеріалу. Перші дослі-
дження знущань розпочалися понад сто років 
тому (у 1905 р. К. Дьюкс опублікував свою роботу 
щодо шкільного цькування), але перші систе-
матичні дослідження проблеми булінгу нале-
жать скандинавським ученим, зокрема феномен 
«булінгу» став безпосередньою темою науко-
вих праць професора психології Дана Ольвеуса. 
Після подій у 1982 року, коли на півночі Норвегії 
три хлопчика в різних школах здійснили самогуб-
ство через цькування, була розроблена перша 
версія Програми Ольвеуса щодо запобігання 
булінгу (The Olweus Bullying Prevention Program). 
Ольвеус виділяв три основні критерії для визна-
чення проявів булінгу: намір агресора заподіяти 
шкоду, повторюваний характер поведінки і дисба-
ланс сил агресора і жертви.

Проблема дослідження особливостей цьку-
вання, знущання і залякування особистості пред-
ставлена в дослідженнях сучасних вітчизняних 
і зарубіжних науковців у галузі психології, педаго-
гіки та соціології.

Дослідження знущань, агресії та насильства 
в школах представлено у роботах зарубіжних нау-
ковців, щодо яких: D. Olweus (дослідження основних 
критеріїв булінгу та розроблення механізмів запобі-
гання); Т. Blackwell (превенція знущання в школі); 
K.N. Farrington (повторюваний характер знущань); 
B. Monks, W. Smith (види та форми прояву булінгу).

Вітчизняні дослідження проблеми булінгу 
представлено роботами Є. Грибанова, 
В. Іванченко, І. Кона, С. Кривцової, О. Ожийової, 
В. Пономарьова, В. Соловйова та іншими.

Аналіз численних публікацій із проблем булінгу 
показує, що специфіка прояву цькуваннь, їхні 
профілактики та корекції не досить розроблені. 
Незважаючи на поширеність цього явища в сучас-
ному суспільстві, проблема булінгу залишається 
не досить розробленою та вирішеною.

Кожен індивід має потребу в належності до 
групи, що зумовлена інстинктом виживання 

і самозбереження. Наслідком цього є наявність 
в особи посилених когнітивних здібностей, які 
є індикаторами сигналів неприйняття групою або 
окремими суб’єктами. Тож відторгнення групою 
є загрозливою ситуацією для особистості та фун-
даментом для формування почуття особистої 
невпевненості [6, c. 32]. 

Відповідно до Тимчасової моделі загрози, 
остракізм може призвести до особистої невизна-
ченості та ситуаційної неоднозначності, впливає 
на здатність деяких осіб піддаватися вигнанню 
протягом усього життя, перебувати в ролі «жер-
тви», а також є причиною проживання особою 
процесу віктимізації, що є однією з основних 
передумов подальших знущань із боку однолітків 
[4, c. 13]. 

Віктимізація пов’язана з низкою інтерналізу-
ючих проблем – депресією, тривогою та низь-
кою самооцінкою. Вона зумовлена численними 
міжособистісними труднощами: відхиленням від 
однолітків, відсутністю дружби та її негативною 
якістю [21, c. 13]. Також діти, які мають проблеми 
із зовнішнім виглядом і низький рівень просоці-
альної поведінки, частіше піддаються насильству 
[17, c. 123]. 

Явище віктимізації (характерні жертвенні про-
яви особистості, прийняття систематичних зну-
щань із боку однолітків) вважається перехідним 
етапом між остракізацією і насильством над інди-
відом, а також є передумовою булінгу (див. рис. 1).

Розглядаючи явище булінгу, варто вказати на 
його суб’єктну структуру:

− жертви;
− жертви-хулігани;
− булери [12, c. 123–130].
Розглядаючи характеристику особистості остра-

кізатора й булера, необхідно вказати на їхні відмін-
ності. В індивіда, що піддає соціальному вигнанню 
інших, переважає звичний спектр емоційних реак-
цій психічно здорової персони. Хулігану нерідко 
притаманний високий рівень агресивності, а також 
частими є випадки аутоагресії. Поведінка булера 
буде виразно асоціальною та матиме навмисний, 
упереджений зміст завдання фізичної, моральної 
шкоди «жертві». Поведінкові прояви суб’єкта, який 
сприяє соціальній ізоляції інших, здебільшого не 
будуть вороже спрямовані на окремого індивіда 
або групу осіб, часто можуть бути не усвідомлюва-
ними для них самих. 

Важливим для ідентифікації осіб, що вивча-
ються, є показники комунікативних зв’язків 
і наявність деструкцій особистості. Булери часто 
вирізняються нездоровою атмосферою в сім’ї 
та близькому соціальному оточенні, повторенням 
знущань над ними як особистістю (що стали пере-
думовами психічних порушень, деструктивних 
проявів, жаги до насильства, схильності до жор-
стокості і т.д.) [13, c. 30–35] (див. табл. 1). 
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Рис. 1. Механізм впливу явища остракізму на формування процесу булінгу

Таблиця 1
Порівняльна характеристика психічних показників особистості остракізатора та булера
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Багато факторів ризику булінгу можна зрозу-
міти з урахуванням характеристик і цілей хуліганів: 
діти, які є несерйозними та невпевненими, можуть 
викликати стимулювання агресії в потенційних 
булерів. Такі характеристики також можуть зро-
бити особу підходящою «ціллю» для індивідів, які 
прагнуть покращити свій статус, вибираючи покір-
них, невпевнених у собі «жертв» [16, c. 73–86]. 

Наявність соціальної підтримки друзів-одноліт-
ків зменшує зв’язок між факторами ризику та вікти-
мізацією. 

Жертви-хулігани – це виразна, хоч і досить 
невелика, група дітей і підлітків. Вони відкида-
ються своїми однолітками і демонструють як зов-
нішні, так і внутрішні проблеми. Часто такі індивіди 
проживають у несприятливих домашніх умовах, 
що характеризуються жорстоким поводженням 
і недбалим вихованням батьків [11, c. 78]. 

Булінг – це використання сили, примусу чи 
погроз, метою яких є зловживання фізичною 
силою або силою соціального статусу, агресивне 
домінування чи залякування [9, c. 223–225]. 
Важливою умовою ідентифікації знущань є сприй-
няття (з боку хулігана чи інших) дисбалансу фізич-
ної чи соціальної сили. Цей дисбаланс відрізняє 
знущання від конфлікту. Знущання – це підкате-
горія агресивної поведінки, що характеризується 
такими трьома мінімальними критеріями:

− ворожий умисел;
− дисбаланс сили;
− повторення протягом певного періоду часу 

[15, c. 167]. 
Явище, що вивчається, розглядається вче-

ними як діяльність із повторною, агресивною 
поведінкою, яка покликана завдати шкоди іншому 
суб’єкту – фізично, психічно чи емоційно.

Булінг може бути індивідуальним або групо-
вим – мобінг, в якому булер матиме одного або 
декількох «лейтенантів», котрі готові допомогти 
первинному хулігану в їхніх заходах. 

Знущання в школі та на робочому місці також 
називають «жорстоким насильством» [20, c. 17–23]. 

Норвезький дослідник Д. Ольвеус указує на 
те, що знущання виникають, коли особа протягом 
тривалого часу піддається негативним діям з боку 
одного чи декількох інших суб’єктів, і що негативні 
дії відбуваються, коли особистість навмисно зав-
дає шкоди або дискомфорт для іншої через фізич-
ний контакт, слова чи іншими способами. 

Індивідуальні знущання зазвичай здійсню-
ються особою, яка проявляє деструктивну пове-
дінку задля отримання влади над іншим індивідом 
[5, c. 106–110].

Явище булінгу може поширюватися в будь-
якому контексті, в якому індивіди взаємодіють одне 
з одним: школі, сім’ї, робочому місці [5, c. 106–110], 
будинку та мікрорайонах. Основна платформа 
для знущань є на вебсайтах соціальних медіа.

Методи деструктивного впливу, які використо-
вують для такого домінування, можуть включати 
фізичне насильство або примус, словесні дома-
гання чи загрозу, і такі дії можуть неодноразово 
спрямовуватися на конкретні цілі [20, c. 31–33]. 

Подібні поведінкові прояви можуть поясню-
ватися відмінностями: соціального класу, раси, 
релігії, статі, сексуальної орієнтації, зовнішнього 
вигляду, поведінки, мови тіла особистості, репута-
ції, лінії сили, соціального статусу [6, c. 32].

Індивідуальний булінг класифікують за чотирма 
типами (див. рис. 2.): 

− Фізичний – це будь-які знущання, що зав-
дають шкоди чиємусь тілу або майну (крадіжка, 
штовхання, удари, бійки та знищення майна). 
Фізичний терор рідко є першою формою булінгу, 
якої зазнає ціль. Зазвичай цей процес почина-
ється в іншій формі і згодом переходить до фізич-
ного насильства. Головна характеристика фізич-
ного булінгу – використання сили під час нападу 
на «ціль» [19, c. 27–30]. Іноді окремі академічні 
групи націлюються та відчужують однолітка через 
певні індивідуальні відмінності. Це швидко при-
зводить до ситуації, коли однокласники катують, 
глузують і б’ють остракізовану особистість. Фізичні 
знущання нерідко розвиваються і з часом можуть 
призводити до згубного закінчення [5, c. 106–110].

− Вербальний – будь-які прояви соціального 
неприйняття, реалізовані в мовленні. Називати 
імена, поширювати чутки, погрожувати комусь 
та висміювати інших. Словесний булінг – один із 
найпоширеніших видів відсторонення індивідів 
[22, c. 15–16]. Його основним проявом є голос 
булера. У багатьох випадках словесні знущання 
не залежать від статі суб’єктів, але цей тип частіше 
трапляється серед осіб жіночої статі. Жінки вико-
ристовують вербальні знущання, методи соціаль-
ного відчуження, щоб домінувати, контролювати 
інших індивідів і демонструвати свою перевагу 
та силу [4, c. 13]. 

− Реляційний – це різновид булінгу, проявом 
якого є дії, які здійснюють із наміром завдати 
шкоди чиїйсь репутації чи соціальному стано-
вищу, що можуть бути пов’язані з прийомами, 
включеними у фізичні та словесні знущання. 
Реляційне відчуження – це форма остракізму, 
поширена серед молоді, особливо між індивідами 
жіночої статі [10, c. 10–13]. Подібна поведінка 
часто використовується як інструмент булерів для 
покращення свого соціального становища (через 
знищення рівня довіри та поваги інших індивідів) 
і як перспектива контролю над іншими. На відміну 
від фізичних знущань, які очевидні, реляційні не 
є явними і можуть тривати довгий час, не будучи 
ідентифікованими [1, c. 3–5].

− Кібербулінг – це використання технологій 
для цькування, погроз, бентеження чи націлю-
вання на іншого індивіда. Якщо задіяна доросла 
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особа, вона може відповідати визначенню кібер-
домагань чи кіберзлочинів, що можуть мати юри-
дичні наслідки та передбачають позбавлення волі 
[21, c. 10–29]. Під технологіями розуміють такі: 
електронну пошту, обмін миттєвими повідомлен-
нями, соціальні мережі (наприклад, Facebook), 
текстові повідомлення та мобільні телефони.

Фізичні, словесні та реляційні знущання є най-
більш поширеними в початковій школі і можуть 
початися навіть раніше, супроводжуючи подальші 
етапи життя індивідів. Зазначається, що кіберзну-
щання частіше трапляються в середній школі, ніж 
у початковій [8, c. 104–112].

Розглядаючи тактику колективного цькування, 
вказують на залучення більш ніж одного індивіда 
проти цілі або мішені. Проявами мобінгу є чутки, 
ненависть, залякування, ігнорування, критика, 
приниження, дискримінація та ізоляція. Деякі 
автори характеризують це явище як злісне, несек-
суальне, нерасове/расове, загальне домагання 
[7, c. 76–104] (див. рис. 3).

Дослідження показали, що заздрість й обурення 
можуть бути мотивами для знущань [1, c. 3–5]. 
Дослідження рівня самооцінки остракізаторів вка-
зують на низький рівень впевненості у власних 
здібностях і можливостях [2, c. 18]. Часто нарци-
сичні поведінкові прояви є механізмом компен-
сації, і знущання над іншими є інструментом для 
приховування сорому чи тривоги або підвищення 
самооцінки: принижуючи інших, булер почува-
ється уповноваженим [14, c. 5– 14] (див. рис. 4).

Психолог Р. Баумейстер стверджує, що особи-
стості, схильні до девіантних проявів поведінки, 
як правило, мають завищене, але крихке еґо, що 
зумовлено нездатністю сприймати критику, на яку 
реагують насильством та образами [7, c. 46–62]. 

Крім того, дослідники визначили інші фактори 
ризику: депресія і розлади особистості, лабіль-
ність до гніву і застосування сили, пристрасть 
до агресивних проявів; високий рівень розвитку 
інстинктивного захисту, за якого індивід часто зда-
тен ідентифікувати дії інших як ворожі і звертатися 

 Рис. 2. Класифікація індивідуального булінгу

 

Рис. 3. Прояви мобінгу
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до нав’язливих або жорстоких заходів. Поєднання 
цих факторів також може бути причинами булінгу 
[5, c. 106–110]. 

Знущання також можуть бути наслідком гене-
тичної схильності або органічних порушень інди-
віда. Батьки можуть допомогти малюкові роз-
винути емоційну регуляцію та контроль, щоб 
обмежити агресивну поведінку. Деякі діти не 
засвоюють ці навички через нездорову атмос-
феру в сім’ї, відсутність дисципліни та фактори 
навколишнього середовища на кшталт стресо-
вого домашнього життя, ворожості братів і сестер 
[18, c. 356–359]. 

На думку деяких дослідників, хулігани можуть 
схилятися до негативу та погано працювати в ака-
демічному плані. Доктор Кук стверджує: «Типовий 
хуліган має складнощі у вирішенні проблем з ото-
ченням, у навчанні. Він або вона, як правило, 
мають негативне ставлення та переконання щодо 
інших, негативне ставлення до себе, що похо-
дить із сімейного середовища, яке характеризу-
ється конфліктом і бідним вихованням батьків» 
[8, c. 110–112]. 

Деякі дослідники припускають, що булери 
є психологічно найсильнішими та мають високий 
соціальний статус серед своїх однолітків, тоді як 
їхні «цілі» переживають складне емоційне ста-
новище та соціальну маргіналізацію [9, c. 351]. 
Групи однолітків часто популяризують дії хулігана, 
а члени цих груп беруть участь у поведінці інди-
віда – глузуванні, виключенні, ударах та образах 
одне одного як джерелі розваг [2, c. 32].

Вченими доведено, що особистості в зрі- 
лому віці, які мають схильності до девіантної 
та антисоціальної поведінки, здебільшого харак-

теризуються авторитарністю проявів у поєднанні 
з гострою потребою контролювати чи домінувати 
[14, c. 5–14].

Висновки. Кожен індивід має потребу в належ-
ності до групи, яка зумовлюється інстинктом вижи-
вання і самозбереження. Наслідком цього є наяв-
ність в особи посилених когнітивних здібностей, 
що є індикаторами сигналів неприйняття групою 
або окремими суб’єктами. 

Відторгнення групою є загрозливою ситуацією 
для особистості та фундаментом для форму-
вання почуття особистої невпевненості, яке має 
вплив на схильність індивіда до прийняття щодо 
себе ролі «жертви», формування процесу віктимі-
зації. Це явище пов’язане з низкою інтерналізую-
чих проблем, таких як депресія, тривога й низька 
самооцінка, причинами яких є відсутність дружби 
та її негативна якість, проблеми із зовнішнім вигля-
дом і низький рівень просоціальної поведінки.

Особистість, що є потенційною «мішенню» 
булера, характеризується проявами жертвенності 
та безумовним прийняттям знущань. Такі поведін-
кові прояви є основними передумовами булінгу.

Знущання можуть поширюватися в будь-якому 
контексті, в якому індивіди взаємодіють одне 
з одним: школа, сім’я, робоче місце, будинок 
та мікрорайони. Основна платформа для знущань 
є на вебсайтах соціальних медіа.

Подібні поведінкові прояви можуть поясню-
ватися відмінностями: соціального класу, раси, 
релігії, статі, сексуальної орієнтації, зовнішнього 
вигляду, поведінки, мови тіла особистості, репута-
ції, лінії сили, соціального статусу. 

Розглядаючи поняття булінгу, варто звертати 
увагу на його класифікацію: фізичний – будь-які 

 
Рис. 4. Критерії остракізму, їхній зв’язок із булінгом
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знущання, що завдають шкоди чиємусь тілу або 
майну; вербальний – будь-які прояви соціаль-
ного неприйняття, що реалізуються у мовленні 
(називати імена, поширювати чутки, погрожувати 
комусь і висміювати інших); реляційний – різно-
вид булінгу, проявом якого є дії, що здійснюються 
з наміром завдати шкоди чиїйсь репутації чи соці-
альному становищу, які можуть бути пов’язані 
з прийомами, включеними у фізичні та словесні 
знущання; кібербулінг – використання технологій 
для цькування, погрози, бентеження чи націлю-
вання на іншого індивіда. 

Часто передумовою деструктивних проявів 
поведінки є механізми компенсації – знущання 
над іншими використовують як інструмент для 
приховування власного сорому чи тривоги або 
підвищення самооцінки: принижуючи інших, булер 
почувається уповноваженим. 

Високий рівень розвитку інстинктивного захи-
сту, за якого індивід часто здатен ідентифікувати 
дії інших як ворожі, є ще одним фактором заро-
дження негативних поведінкових реакцій особи-
стості. 

Індивіди в зрілому віці, які мають схильність до 
девіантної та антисоціальної поведінки, здебіль-
шого характеризуються авторитарністю проявів 
у поєднанні з гострою потребою контролювати чи 
домінувати, що, у свою чергу, є наслідком меха-
нізму захисту особистісних соціальних позицій. 

Подальший розгляд цієї проблеми бачимо 
в більш розгорнутому вивченні поняття остракізму, 
його впливу на формування деструктивної пове-
дінки, актів знущань; механізмів подолання розвитку 
досліджуваних процесів, а також аналізі індивіду-
альних рис особистості, які впливають на можли-
вість виходу із ситуації соціального виключення.
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Nazarevych V. V. Ostrakism as a prerequisite of bulling
In the article, the author attempt to determine the peculiarities of the social exclusion phenomenon 

inside the system of ostracism, victimization, bulling concepts and to systematize social and psychological 
ideas about mechanisms and forms of social interactions in these processes. Particular attention is paid to 
considering the system of transition from social exclusion to social harassment of the individual, which highlights 
the mechanisms of present interpersonal interactions, and according to psychologists and sociologists is one 
of the most pressing problems of a human being. 

The article is devoted to the importance (due to the growing number of school-age children who has their 
own experience and understanding of peers’ rejection and abuse situation) of analysis of the basic prerequisites 
for the formation of the ostracism phenomenon, as a precondition for bulling, which influence the personal 
existence course of individuals and social groups. 

Attention is paid to new forms of victimization of individuals across the Internet, reflecting the today’s 
changing social conditions among young people, changing children’s and adolescents’ perceptions of destructive 
and aggressive behavior. 

The following features and causes of the victimization phenomenon are highlighted: numerous interpersonal 
difficulties, deviations from peers, absence of friendship and its negative quality. Also, problems with 
the appearance and low level of prosocial behavior that characterize the transition from social rejection to 
bullying are considered. 

The role of the emotional regulation development and control of the buller to limit aggressive behavior is 
emphasized, as well as an importance of the improvement of family environment, discipline and factors such 
as stressful home life and siblings’ hostility.

Conclusions have been made in the system of the ostracism and bullying concepts, which manifestations 
affect the quality of personal being, because the phenomenon of social exclusion systematically influences 
future harassment of the ostracized individual by others, one of the main reasons for this is the formation 
of “victim syndrome”.

Further consideration of this problem can be seen in a more extensive study of the concept of ostracism, 
its impact on the formation of destructive behavior, acts of abuse; mechanisms to overcome the development 
of the investigated processes; individual personality traits that influence the possibility of avoiding the situation 
of social exclusion.

Key words: ostracism, ostracizer, social isolation, bulling, destructive manifestations of personality, 
bullying, harassment, victimization.


