
Ознаки того, що
підліток став

жертвою
кіберцькування:

Кібербулінг

Кібербулінг – психологічне насильство та агресія у соціальних
мережах. Віртуальні агресори публікують інформацію, яка

принижує жертву, відправляють їй повідомлення з погрозами,
викладають фотографії і відео зі знущаннями.

Кібербулінг має декілька проявів (ознак),
жоден з яких не в якому разі не можна

ігнорувати:

відправка погрозливих та образливого змісту текстових
повідомлень;

троллінг (надсилання погрозливих, грубих повідомлень у
соціальних мережах, чатах чи онлайн-іграх);

демонстративне видалення дітей зі спільнот у соцмережах, з
онлайн-ігор;

створення груп ненависті до конкретної дитини;

ропозиція проголосувати за чи проти когось в образливому
опитуванні;

провокування підлітків до самогубства чи понівечення себе (групи
смерті типу "Синій кит", "Червона сова" та ін.);

надсилання фотографій із відвертим зображенням (як
правило, дорослі надсилають дітям).

раптова зміна
поведінкового й
емоційного стану

дитини після
користування нею

соціальних мереж (це
може бути агресивність,
підозрілість 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; невдалі
спроби суїциду;

дитина необмежено
користується
інтернетом,

надаючи перевагу
віртуальному світу;

різке погіршення
навчального

процесу в школі
(дитина неохоче йде

на навчання,
суперечить вчителям

і батькам).

Як захиститися від кібербулінгу та що
загрожує самим булерам

Щоб самостійно врегулювати ситуацію, можна
зробити запит адміністраторам сайтів, на яких
здійснювалися атаки, про видалення
образливої інформації. Також адміністратори
можуть убезпечити користувача-жертву
тимчасовим блокуванням повідомлень у чаті
користувача-булера. Така пауза в спілкуванні
позитивно впливає на мотивацію підлітка,
який займається булінгом заради розваги.

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

Спілкування з незнайомцями в інтернеті
може нести небезпеку, тому краще
спілкуватися зі знайомими у реальному
житті людьми.

Доцільно також закрити від незнайомців
свою сторінку в соціальних мережах та
список друзів.

Не варто писати назву навчального закладу, де
навчається дитина; не слід надсилати незнайомцям з
інтернету і в приватні повідомлення свою адресу та
номер телефону.

Не слід публікувати відверті фото чи
тексти, бажаючи виглядати доросліше ніж
насправді.

національна дитяча «гаряча» лінія, у будні, з
12.00 по 16.00 за номером 0 800 500 225
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних) та
116 111 (безкоштовно з мобільних).


