
КІБЕР БУЛІНГ:
ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ 
ТА ПРОТИДІЯ 



Кібербулінг —
це знущання і цькування із застосуванням цифрових
технологій ( соціальних мереж, додатків для обміну
миттєвими повідомленнями, електронної пошти, форумів,
блогів, онлайн-відеоігр тощо).

Це повторювані дії, які спрямовані на залякування,
приниження чи провокацію.



Ознаки кібербулінгу

 систематичність (повторюваність) діяння; 
 наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий

(жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); 
 дії або бездіяльність кривдника, наслідком

яких є заподіяння психічної та/або фізичної
шкоди, приниження, страх, тривога, 
підпорядкування потерпілого інтересам
кривдника та/або спричинення соціальної
ізоляції потерпілого.



Види кібербулінгу

 Троллінг (cyber trolls) – це розміщення провокаційних
повідомлень в мережі для привернення уваги та
збудження активності, що може спричинити конфлікт.

 Хейтинг (hate) – це негативні коментарі та повідомлення,
ірраціональна критика на адресу конкретної людини або
явища, часто без обґрунтування своєї позиції.

 Флеймінг (flaming) – це спалах образ, публічний
емоційний обмін репліками в чатах і коментарях в
соціальних мережах.

 Кіберсталкінг (cyberstalking; to stalk – переслідувати,
вистежувати) – використання електронних комунікацій для
переслідування жертви через повторювані загрози, що
викликають тривогу і роздратування.



Види кібербулінгу
 Грифінг (griefers) – це процес, в якому гравці

цілеспрямовано переслідують інших гравців в онлайн-
іграх. Їх мета не перемогти в грі, а позбавити задоволення
від гри інших.

 Секстинг (sexting) – це процес розсилки або публікація
фото- і відеоматеріалів з оголеними і напівоголеними
людьми. 

 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. 

 Хепіслепінг – це відеоролики з записами реальних сцен 
насильства.



Наслідки кібербулінгу можуть тривати
довгий час і впливати на людину різними способами:
Ментально – відчуття смутку, пригніченості, навіть
злості, відчуття себе в безглуздому становищі
Емоційно – відчуття сорому, втрата цікавості до 
речей, які ти любиш
Фізично – відчуття втоми (втрата сну) або таких 
симптомі, як біль у животі та головний біль.



Для дитини, що зазнала кібер булінгу, є характерним

 зміна поведінкового й емоційного стану дитини після
користування нею соціальних мереж (це може бути 
агресивність, і відверта замкнутість); 

 деструктивні стосунки батьків з дитиною (особливо 
загострюються під час обговорення реального життя
підлітка); 

 істеричні прояви характеру (несподівані безпричинні сльози, 
крик); 

 погіршення здоров’я через безсоння та занепокоєння
дитини; 

 спроби суїциду; 
 різке погіршення навчального процесу в школі (дитина

неохоче йде на навчання, суперечить вчителям і батькам).



Поради  вчителям та батькам



Рекомендації для закладів освіти

 Регулювати використання мобільних пристроїв 
учасниками освітнього процесу в межах школи

 Встановлювати порядок реагування на 
інциденти, повязані з безпекою дітей

 Забезпечити фільтрацію та моніторинг даних, що 
передаються через шкільне під’єднання до 
інтернету

 Блокувати доступ до незаконного, 
неприйнятного або шкідливого контенту



Поради батькам
Застосовуйте технічні засоби безпеки:
 навчіть дитину користуватися спеціальними безпечними

пошуковими системами;
 навчить використовувати програми-фільтри батьківського

контролю, які блокують шкідливі сайти з недитячим контентом
Формуйте комунікативну культуру:
 роз’ясніть дитині, яка її власна поведінка буде вважатися

нормальною, а яка небезпечною чи безвідповідальною;
 зауважте, що спілкування в інтернеті, як і в реальному житті, має

бути відповідальним: воно може мати певні наслідки і для самої
дитини, і для людей, з якими вона спілкується;

 Поясніть, що в інтернеті не варто створювати вигадані образи, 
негативно реагувати на кожне повідомлення провокативного
характеру.



Будьте уважними до дитини:

 уважно вислуховуйте дитину щодо її вражень від інтернет-середовища;

 звертайте увагу на тривожні ознаки після користування інтернетом (дитина
засмучена чимось, відмовляється спілкуватися, тощо).

Підтримуйте довірливі взаємини з дитиною:

 доступно розкажіть дитині про кібербулінг, поясніть, що ви піклуєтеся, а не
намагаєтеся контролювати приватне життя;

 наголосіть, що якщо дитині надходять образливі листи або виникають інші
проблеми в інтернеті, вона може розраховувати на вашу допомогу;

 не погрожуйте покаранням за відвідування небажаних сайтів — ліпше поясніть
загрозу, яку несуть ці сайти.

Здійснюйте контроль:

 цікавтесь онлайн-життям дитини через соцмережі, спостерігайте час від часу за
реакціями дитини, коли вона в Інтернеті;

 щоб запобігти комп’ютерній залежності, регламентуйте час користування
інтернетом, адже діти часто втрачають відчуття часу онлайн;

Подавайте позитивний приклад :

 якщо вони самі просиджують години за розвагами в інтернеті, забороняючи
натомість дитині, вплив їхніх виховних заходів буде суттєво низький.



 Добре подумайте, перш ніж публікувати або
ділитися будь-чим в Інтернеті – це може
залишитися в Інтернеті назавжди і може бути 
пізніше використане вам на шкоду.

 Не вказуйте особисті дані, такі як ваша адреса, 
номер телефону чи назва/номер вашої школи.



Дізнайтеся про налаштування конфіденційності
улюблених додатків у соціальних мережах:

 Ви можете вирішувати, хто може бачити ваш профіль, 
надсилати вам повідомлення або коментувати ваші
публікації,  якщо скоригуєте налаштування
конфіденційності вашого облікового запису.

 Ви можете повідомляти про образливі коментарі, 
повідомлення та фотографії та вимагати їх видалення.

 Ви можете  заблокувати окремих користувачів, щоб
вони не могли бачити ваш профіль або надсилати вам 
повідомлення.

 Ви можете видаляти публікації зі свого профілю або
ховати їх від певних людей.



Куди звернутися, якщо ти став 
жертвою  кібер булінгу

 49705 - Центр психологічної служби Відділу освіти
 0636794307 - Чергова частина ВП № 1 Бучанського районного   

відділення Національної поліції
 48312 - Сектор служби в справах дітей та сім'ї Центру соціальних

служб БМР
 48307 - Сектор соціальної роботи з сім'ями,  дітьми та 

молоддю Центру  соціальних служб БМР
 0800 500 225 
 116 111   Безкоштовна гаряча лінія з захисту прав дитини
 http://old.la-strada.org.ua/
 @kiberpes_bot - Інтерактивний бот у Telegram і Viber
 Tellme.com.ua - Безкоштовна анонімна психологічна підтримка 

24/7 


http://old.la-strada.org.ua/
https://t.me/kiberpes_bot
https://viber.com/kiberpes


Люди, які стали жертвою будь-якої форми
насильства, включаючи булінг та кібербулінг,

мають право на справедливість та притягнення
кривдника до відповідальності.



Відповідальність за  булінг

 За булінг неповнолітньої чи малолітньої особи передбачений
штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 
годин. За такі дії, вчинені повторно протягом року після або
групою осіб – штраф від 1700 до 3400 грн або громадські
роботи на строк від 40 до 60 годин. 

 Якщо булінг вчинить дитина у віці до 16 років –
відповідатимуть її батьки або особи, що їх заміняють (штраф 
від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 
40 годин).

 Якщо керівник закладу освіти не повідомить органи
Національної поліції про відомі йому випадки цькування серед
учнів, до нього буде застосоване покарання у вигляді штрафу 
від 850 до 1700 грн або виправні роботи до одного місяця з
відрахуванням до 20% заробітку.



Алгоритм дій у ЗЗСО уразі виявлення булінгу

Працівник закладу освіти зобов’язаний:
 вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного 

впливу;
 надати медичну допомогу (за потреби);
 викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги  

(за потреби);
 звернутись до органів Національної поліції України;
 повідомити керівника закладу (усно, письмово, в тому числі 

із затосуванням засобів електронної комунікації); 
 повідомити принаймні одного з батьків (або інших законних 

представників) малолітньої чи неповнолітньої особи, яка 
стала стороною булінгу.



Керівник закладу освіти
у разі отримання повідомлення або заяви про випадок 
булінгу зобов’язаний:

 невідкладно (протягом доби) повідомити територіальні органи Національної 
поліції України;

 невідкладно (протягом доби) повідомити принаймні одного з батьків (або 
інших законних представників) малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала 
стороною булінгу;

 викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги  (за потреби);
 повідомити службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо 

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною 
булінгу, з’ясування причин, які призвели до випадку боулінгу та вжиття заходів 
для усунення таких причин;

 повідомити центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою 
здійснення оцінки потреб сторін булінгу, визначення соціальних послуг та 
методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання 
соціальних послуг;

 скликати засідання комісії з розгляду боулінгу не пізніше трьох робочих днів з 
дня отримання заяви або повідомлення.
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