






Такі дії передбачають кримінальну відповідальність злочинців за статтями 156-1 
(домагання дитини для сексуальних цілей) та 301-1 (виготовлення та 
розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.
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ОЗНАКИ ТОГО ЩО ДИТИНА ::-
МА& НЕБЕЗПЕ\tНУ ВЗА&МОДIЮ ОНЛАИН 

Важливо розумiти ознаки, за якими можна виявити дитину, що потрапила в 

халепу, задля своечасного надання "iй всебiчно"i допомоги. 

Деякi психiчнi, психологiчнi та соцiальнi стани сигналiзують про те, що дитина 

переживае певний травматичний досвiд та потребуе допомоги. Це стосуеться, 

у тому числi, i небезпечно"i взаемодi"i як в онлайнi, так i в офлайнi. 

Фiзичнi змiни: 

дитина виглядае невиспаною та на уроках чи перервах може засинати; 

скарги на головну бiль чи бiль у шлунку; 

швидка втрата ваги чи "ii набирання; 

помiтнi самоушкодження (порiзи, глибокi подряпини, синцi) на тiлi; 

Психiчнi змiни: 

розсiяна увага дитини;

тимчасова "втрата" пам'ятi, ю 

втрата вiдчуття часу; 

регресiя поведiнки - коли 

молодша за свiй вiк; 

Психiчнi змiни: 

розсiяна увага дитини; 

тина забувае сво"i дi"i чи слова;

а поводить себе так, наче вона 

тимчасова "втрата" пам'ятi, коли дитина забувае сво"i дi"i чи слова; 

втрата вiдчуття часу; 

регресiя поведiнки - коли дитина поводить себе так, наче вона 

молодша за свiй вiк; 

Соцiальнi змiни: 

дитина вiддаляеться вiд однокласникiв та тих, з ким бiльше часу 

проводила разом пiд час перерв; 

дитина виглядае депресивною - не комунiкуе з оточуючими, проявляе 

пасивнiсть та не приймае участi у спiльних обговореннях; 
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- розсіяна увага дитини;

- тимчасова “втрата” пам’яті, коли дитина забуває свої дії чи слова;

- втрата відчуття часу;

- регресія поведінки – коли дитина поводить себе так, наче вона 

молодша за свій вік;

- помітний страх чи нервовість дитини, коли вона перебуває у школі;
- також спостерігається нервовість чи злість під час використання гаджету;

- можуть бути агресивні прояви без явної на то причини;

- знижується якість навчальної діяльності, дитина може відмовлятись від 

усних відповідей;

Психологічні зміни: 
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