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КІБЕРБУЛІНГ

активні дії, спрямовані на завдання
психологічної травми шляхом ;
приниження за допомогою мобільних телефонів, мережі
Інтернет, інших електронних пристроїв (знімання на відео
бійок чи інших принижень, цькування через соціальні
мережі тощо);
Це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з
метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з
використанням інформаційно-комунікаційних засобів.



Проблемні питання виникнення нових ризиків насилля
внаслідок впливу цифрових технологій, виявлення
поведінкових реакцій, безпеки і захисту молодого
покоління користувачів усесвітнього інформаційного
простору висвітлюють у наукових працях представники
зарубіжних і вітчизняних наукових шкіл психологічного і
соціологічного захисту людини, а саме: П. Афтаб, О.
Бочавер, Б. Белсей, Г. Берсон, Н. Віллард, Н. Вітюк, В. Гой,
П. Грандинберг, В. Гріг, О. Єфимов, Н. Когутяк, Р.
Ковальські, С. Лімбер,
А. Ленхарт, І. Лубенець, М. Мартин, С. Монкс, Л.
Найдьонова, У.Парфентьєв, М. Робін, П. Сміт, К. Хломов,
Д. Шакірова та інші.



 обов'язково активні дії 

 може бути персоніфікованим та анонімним (коли жертва не знає, 
хто є кривдником)

 здійснюється з використанням електронних технологій

 швидко розповсюджується у віртуальному світі, від нього 
неможливо сховатися (на відміну від реального булінгу) 

 спрямований на завдання психологічної шкоди людині

 може включати в себе деякі види фізичних знущань, наприклад, 
бійки і цькування, з метою подальшого поширення відео та фото в 
мережу Інтернет



 відправка погрозливих та образливого змісту текстових повідомлень

 розповсюдження (спам) відео та фото порнографічного характеру

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

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

 cтворення груп ненависті до конкретної дитини



 пропозиція проголосувати за чи проти когось в образливому опитуванні

 провокування підлітків до самогубства чи понівечення себе (групи смерті 
типу “Синій кит”)

 створення підробних (фейкових) сторінок у соцмережах, викрадення 
даних для формування онлайн-клону

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

 пропозиції до дітей надсилати їх особисті фотографії відвертого характеру 
та заклик до сексуальних розмов чи переписок за допомогою месенджерів
тощо





образа (флеймінг, 
тролінг) ошуканство

відчуження (ізоляція)

кіберпереслідування

хепі-слепінгсамозванство

нападки

наклеп (обмовляння)



 ПЕРЕПАЛКИ
(ФЛЕЙМІНГ,

ТРОЛІНГ)
обмін короткими, гнівними та
запальними репліками між
учасниками з використанням
комунікаційних технологій.
Як правило, відбувається у відкритому публічному просторі
мережи Інтернет (найчастіше розгортається на форумах, у
чатах).

Проявляється у образливих коментарях на адресу одне
одного у соцмережах, вульгарних зауваженнях, образливих
зверненнях



 НАПАДКИ
постійні виснажливі атаки,
регулярні висловлювання
образливого характеру на
адресу жертви (багато смс
повідомлень, дзвінків) аж
до перевантаження
приватних каналів комунікації.

Це, як правило, тривалі, виснажливі, односторонні атаки
у кіберпросторі



 НАКЛЕП
(ОБМОВЛЯННЯ)
поширення неправдивої,
принизливої інформації про
жертву з використанням
комп’ютерних технологій

Проявляється у розповсюдженні текстових повідомлень,
фото (в тому числі з використанням фотошопу), які
змальовують жертву у негативному світлі



 САМОЗВАНСТВО

використання особистих даних
жертви (логінів, паролів до
акаунтів в мережах, блогах) з
метою здійснення від її імені
негативної комунікації

Проявляється у відправленні від імені жертви на адресу
інших людей, зокрема, друзів і близьких, ганебних і
провокаційних листів з метою отримання зворотної
Негативної комунікації на адресу жертви, яка нічого не
підозрює і не очікує негативу



 ОШУКАНСТВО

виманювання конфіденційної
персональної інформації для власних
цілей або передачі третім особам, або
розповсюдження її в публічну зону
мережі Інтернет



 ВІДЧУЖЕННЯ
(ІЗОЛЯЦІЯ)

он-лайн відчуження в будь-яких
типах середовищ, де використовується
захист паролями, формується список
небажаної пошти або список друзів

Виявляється шляхом виключення з груп у соцмережах або
відмови у включенні до таких груп, потрапляння до списку
небажаної пошти. Сприймається жертвою як «соціальна
смерть»



 КІБЕРПЕРЕСЛІДУВАННЯ
жертву приховано (віртуально)
вистежують для скоєння нападу,
побиття, зґвалтування чи іншого
реального злочину

Жертва відстежується через мережу Інтернет, злочинець
таким способом отримує для себе інформацію про час, місце
і усі необхідні умови для здійснення майбутнього реального
злочину



 ХЕПІ-СЛЕППІНГ

реальні напади на жертву, які
знімаються на відео для
подальшого розміщення та
розповсюдження в мережі
Інтернет

Будь-які відеоролики, розміщені в мережі Інтернет або
Розповсюджені через мобільні телефони, на яких
зафіксовано реальні напади на жертву



ТИПОВИЙ КРИВДНИК (БУЛЕР)
• відчуває потребу панувати і 

підкорювати інших;
• імпульсивний, зухвалий та 

агресивний
• позбавлений співчуття
• закомплексований 

ТИПОВА ЖЕРТВА
• полохлива, вразлива, замкнута, 

сором’язлива
• часто має низьку самооцінку
• схильна до депресії
• часто не має друзів, основна 

комунікація – через мережу 
Інтернет («Інтернет -залежна»)

ТИПОВИЙ СПОСТЕРІГАЧ
• людина, якій цікаво переглянути 

(підглянути) компрометуючу 
інформацію та її вплив на жертву 



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ 
БУЛІНГУ

За вчинення булінгу (в залежності від самого діяння, його наслідків, віку
кривдника) можуть наставати різні види відповідальності:

•матеріальну та моральну шкоду за діяння, вчинене дитиною у віці до 14 років,
несуть батьки, які відшкодовують матеріальні збитки, завдані жертві діями
булера, а також доведену у встановленому законом порядку моральну шкоду

•до учня можуть також бути застосовані заходи педагогічного впливу,
передбачені статутами відповідних навчальних закладів

•якщо діяння підпадає під ознаки адміністративного правопорушення або
злочину, то за його вчинення настає адміністративна та кримінальна
відповідальність відповідно. Причому до таких видів відповідальності у різних
випадках можуть притягуватися як діти, так і їх батьки



АДМІНІСТРАТИВНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

(передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення)

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Хто несе відповідальність:
 діти віком від 16 років
 батьки або особи, що їх замінюють (якщо булінг вчинила дитина у віці до 16 

років)
 керівник закладу освіти у разі неповідомлення уповноваженими

підрозділами органів Національної поліції України про випадок булінгу
(цькування)

 учасники освітнього процесу (здобувачі освіти; педагогічні, науково-
педагогічні та наукові працівники; батьки здобувачів освіти; фізичні особи,
які провадять освітню діяльність; інші особи, передбачені спеціальними
законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється
закладом освіти)



КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
(передбачена Кримінальним кодексом України)

у віці від 16 років до 18 років неповнолітній сам може притягуватися до
кримінальної відповідальності в залежності від скоєного ним злочину

за деякі види злочинів, передбачені ст. 22 ККУ, неповнолітній може
притягуватися з 14 років (умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ)
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122 ККУ); зґвалтування (ст.
152 ККУ); насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним
способом (ст. 153 ККУ); крадіжку (185 ККУ) тощо)

якщо неповнолітній, який до досягнення віку, з якого настає кримінальна
відповідальність, вчинить діяння, яке підпадає під ознаки злочину, до нього
судом можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру

до кримінальної відповідальності також можуть притягуватися батьки,
опікуни чи піклувальники дитини (ст. 166 ККУ: злісне невиконання обов'язків
по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи
піклування)



Дякую за увагу !
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