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• Менеджер з навчальної

діяльності #stop_sexтинг

• Дитячий та підлітковий 

психолог



Контент, що шкодить:

• Фейки

(спілкування від імені іншої особи)

• Небажаний сексуальний контент

• Контент, що зображує насильство

• Контент, що зображує нанесення собі шкоди

• Порнографічний контент



• Домагання

• Погрози

• Кібербулінг



• Час офлайн

• Налаштування

• Навички критичного мислення

• Довірливе коло дорослих



Кібербулінг

систематичне цькування та 
вчинення насильства за 
допомогою засобів
електронної комунікації. 



• потреба кривдника
відчувати себе 
сильнішим за когось

• низька самооцінка та 
бажання
самоствердитись

• жага популярності

• неусвідомлення

дитини, 

що його чи її дії

комусь шкодять

• відсутність

співпереживання

та емпатії



Онлайн-грумінг

побудова дорослим/групою
дорослих осіб довірливих
стосунків з дитиною
(підлітком) з метою 
сексуального насильства
онлайн чи у реальному житті.



Найчастіше онлайн-грумінгу піддаються діти, які:

мають низьку

самооцінку

не мають контролю за 

часом онлайн з боку 

дорослих

мають обмежену
обізнаність щодо
ризиків в Інтернеті

відчувають труднощі з 
однолітками



Рекомендації для педагогічних
працівників щодо убезпечення

учнів





• Не розповсюджувати особисті дані.

• Звернутися до дорослих - батьків чи педагогічних
працівників.

• Небезпечно зустрічатись з тими, кого ми знаємо тільки
онлайн.

• Не відповідати на повідомлення, які є неприємними.

• Ні з ким не ділитись своїм паролем.

• Перед завантаженням нового додатку слід запитати
дозволу у батьків.

Для початкових класів: 



• Зробити власний ТОП правил класу

• Не розповсюджувати приватну інформацію

• Налаштувати екранний час 

• Завантаження додатків, які підходять по віку

• Реєстрація у соціальних мережах дозволена з 13 років
згідно правил користування

• Звернутись за допомогою до батьків чи вчителів

Для середньої школи: 



• Створіть власний ТОП правил для класу

• Разом встановіть налаштування приватності у соціальних
мережах

• Проведіть заняття з критичного мислення та перевірки
фейків

• Наголошуйте на зміні онлайн активностей на офлайн

Для старших класів: 



Рекомендації для батьків
щодо убезпечення

дітей



• Як тільки ви дозволяєте дитині користуватись гаджетом.

Коли і як говорити з дитиною про онлайн-
ризики:

• Допоможіть дитині дізнатись більше про Інтернет та світ
довкола за допомогою розвиваючих ігор.

• Досліджуйте разом.

• Домовтесь про «зони» вдома, де можна використовувати
гаджет.



1. Не розповсюджувати особисті дані.

2. Якщо з дитиною трапилась неприємна ситуація, то вона
завжди може покластися на батьків.

3. Небезпечно зустрічатись з тими, кого ми знаємо тільки
онлайн.

4. Не відповідати на повідомлення, які є неприємними.

5. Ні з ким не ділитись своїм паролем до гаджету та приватної
сторінки.

6. Перед завантаженням нового додатку слід запитати
дозволу у батьків.




