
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Як не стати 

жертвою 

кібербулінгу 

під час 

карантину? 
 

#психологічна#служба#інформує 

 

Під час карантину, коли всі сидять 

по домівках в інтернеті, молодь 

активно спілкується та знайомиться 

у соціальних мережах, на сайтах 

знайомств, месенджерах. Існує 

велика небезпека потрапити до 

кіберзлочинців та стати жертвою 

кібербулінгу. 

Тож кібербулінг – це один із 

різновидів булінгу (цькування). Це 

така форма агресії, що передбачає 

жорстокі дії з метою дошкулити, 

нашкодити, принизити людину з 

використанням інформаційно-

комунікаційних засобів: мобільних 

телефонів, електронної пошти, 

соціальних мереж тощо. 

Один із прикладів кібербулінгу:  

Дівчина Олена, 16 років, 

зареєструвалась в Іnstagram рік 

тому. Нещодавно на сторінку 

Олени підписався симпатичний 

хлопець та вони почали 

спілкуватись. Після тижневого 

спілкування вони обмінялись 

телефонами, домовлялись про 

майбутню зустріч. Хлопець 

попросив дівчину надіслати фото 

в купальнику. Олена погодилась. 

Отримавши фото,  віртуальний 

друг перейшов до того, що 

попросив більш відверті фото та 

коли дівчина відмовилась 

перейшов до шантажу - вимагав 

грошей та погрожував 

розмістити телефон та фото 

дівчини на сайті знайомств. 

Дружба, любов, роздратування, 

агресія та інші емоції активно 

«перекочували» у світ онлайн 

особливо під час карантину! 



 

Найпоширеніші види 

кібербулінгу: 

● використання особистої 

інформації- «зламування» 

поштових скриньок, сторінок у 

соціальних мережах із метою 

отримання особистої інформації 

про людину та переслідування 

її; 

● самозванство- переслідувач 

позиціонує себе як жертву, 

використовуючи її пароль 

доступу до її акаунту в 

соціальних мережах, блогу, 

пошти, системи миттєвих 

повідомлень тощо, а потім 

здійснює негативну 

комунікацію. Організація «хвилі 

зворотних зв’язків» 

відбувається, коли з адреси 

жертви без її відома 

відправляються ганебні 

провокаційні листи її друзям і 

близьким за адресною книгою, а 

потім розгублена жертва 

неочікувано отримує гнівні 

відповіді. 

● анонімні погрози- полягають у 

надсиланні листів на електронну 

пошту, в месенджери та 

соціальні мережі своєї жертви з 

повідомленнями загрозливого 

змісту. Іноді ці погрози мають 

образливий характер із 

вульгарними висловами і 

ненормативною лексикою; 

● хепіслепінг- один із видів 

кібербулінгу. Його назва 

походить від випадку в 

англійському метро, де підлітки 

били перехожих, тоді як інші 

записували це на камеру 

мобільного телефона. Тепер ця 

назва закріпилася за будь-якими 

відеороликами з записами 

реальних сцен насильства; 

● обмовляння або зведення 

наклепів- це поширення 

принизливої, неправдивої 

інформації з використанням 

комп'ютерних технологій. Це 

можуть бути і текстові 

повідомлення, і фото 

(використання фотошопу), і 

пісні, які змальовують жертву у 

шкідливій манері. 

● кіберпереслідування - 

відбуваються за допомогою 

мобільного зв’язку або 

електронною поштою. Хулігани 

можуть тривалий час 

переслідувати свою жертву, 

завдаючи брудних образ 

принизливого характеру або 

шантажуючи будь-якими 

таємними фактами. 

Відстежуючи через інтернет 

необережних користувачів, 

переслідувач отримує 

інформацію про час, місце і всі 

необхідні умови для вчинення 

злочину; 



● тролінг- здійснюється шляхом 

розміщення в інтернеті (на 

форумах, у блогах) 

провокаційних повідомлень із 

метою викликати флейм, тобто 

конфлікти між учасниками, 

взаємні образи; 

● флеймінг- це улюблений метод 

«тролів» (провокаторів), що 

полягає в обміні короткими, 

гнівними і запальними 

репліками між двома чи більше 

учасниками, використовуючи 

комунікаційні технології. 

Частіше за все розгортається в 

«публічних» місцях інтернету: в 

чатах, форумах, у дискусійних 

групах, спільнотах. Інколи він 

перетворюється у затяжну війну; 

● онлайн-грумінг- це побудова в 

мережі інтернет дорослим або 

групою дорослих осіб 

довірливих стосунків із дитиною 

(підлітком) із метою отримання 

її інтимних фото/відео та 

подальшим її шантажуванням 

про розповсюдження цих фото. 

Це робиться з метою отримання 

грошей, більш інтимних 

зображень чи навіть 

примушування до особистих 

зустрічей; 

● секстинг- це обмін власними 

фото/відео/текстовими 

матеріалами інтимного 

характеру, із застосуванням 

сучасних засобів зв’язку 

(мобільних телефонів, 

електронної пошти, соціальних 

мереж). Секстинг стає все більш 

популярним серед підлітків. 

Рекомендації 

1. Спілкування з незнайомцями 

в інтернеті може нести 

небезпеку, тому краще 

спілкуватися зі знайомими у 

реальному житті людьми. 

2. Доцільно також закрити від 

незнайомців свою сторінку в 

соціальних мережах та список 

друзів. 

3. Не варто писати назву 

навчального закладу, де ти 

навчаєшся. 

4. Нікому не розголошувати 

особисті паролі та для кожного 

сервісу використовувати 

новий пароль, не повідомляти 

номери банківських карток та 

пін-кодів. 

5. Не слід надсилати 

незнайомцям з інтернету і в 

приватні повідомлення свою 

адресу та номер телефону. 

6. Якщо кібератаки поодинокі, 

доречно їх ігнорувати. Часто 

кібербулінг простіше зупинити 

на початковій стадії. Блокуй 

підозрілі акаунти, профілі у 

соціальних мережах, номери 

телефонів, що надсилають тобі 

погрози. 

7. У випадках, коли надходять 

систематичні повідомлення із 



погрозами, потрібно зберігати 

інформацію в комп’ютері або 

в роздрукованому вигляді 

задля доказів (скріни 

повідомлень,  фото, відео). Не 

відповідай та не підтримуй 

комунікацію. 

8. При користуванні інтернет-

банкінгом, соціальними 

мережами, мессенджерами, 

новинами, онлайн-іграми не 

відчиняй підозрілі посилання, 

особливо ті, що вказують на 

сайти, які ти зазвичай не 

відвідуєш. 

9. В жодному разі нікому не 

надсилати свої приватні та 

інтимні фотографії. Дуже 

часто світлини та відео 

потрапляють в інтернет, де 

швидко й безконтрольно 

розповсюджуються між 

користувачами (у соціальних 

мережах та чатах, сайтах), 

видалити таку інформацію 

вже буде не можливо. 

Трапляється, що юнаки та 

дівчата створюють у 

соціальних мережах групи з 

непристойними назвами, куди 

з помсти викладають інтимні 

світлини колишніх коханих.  

10. Не повідомляти у паблік про 

те, де ти живеш, що робиш, де 

буваєш, де сьогодні з кимось 

зустрічаєшся, тому що 

інформацією можуть 

скористатися злочинці в 

офлайні. 

11. Не пиши в постах про свої 

потаємні роздуми та мрії, 

емоційний стан. Часто 

кіберзлочинці обирають дітей 

в яких депресивні настрої та 

низька самооцінка. 

12. Розкажи дорослим, попроси 

про допомогу, якщо потрапив 

у не зрозумілу ситуацію 

онлайн. 

Важливо 

Якщо кібербулінгу уникнути не 

вдалось, пам’ятайте про 

відповідальність за булінг, як для 

тих, хто його вчинив, так і для тих, 

хто просто спостерігає! 

Стосовно інтернету діють такі самі 

правила, норми і закони, як і в 

реальному житті! 

Нагадаємо, відповідно до Закону 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)», 

запроваджена адміністративна 

відповідальність за вчинення 

булінгу, в тому числі – й із 

застосуванням електронних засобів 

комунікації. Як докази можна 

використати скріншоти зі сторінок 

у соцмережах, особисті переписки, 

фото та відео! 

За булінг (цькування) 

неповнолітньої чи малолітньої 

особи передбачений штраф від 850 

до 1700 грн або громадські роботи 

від 20 до 40 годин.  



Якщо булінг (цькування) вчинить 

дитина у віці до 16 років – 

відповідатимуть її батьки або особи, 

що їх замінюють. До них будуть 

застосовані штраф від 850 до 1700 

грн або громадські роботи на строк 

від 20 до 40 годин. 

 

Бережіть себе та своїх близьких! 

 

#залишайтесявдома 
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