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 Сьогодні знущання одних людей над іншими як соціальне явище 

присутнє на різних етапах формування та розвитку людської особистості, 

розпочинаючи від системи початкової соціалізації – школи. Знущання та 

цькування є в армії, вищих закладах освіти, серед групи друзів та в робочих 

колективах, навіть у базовій складовій суспільства – сім’ї. А останнім часом, 

у зв’язку з розширенням віртуального життя людини, все більшого впливу 

набирає новий вид соціальних переслідувань – кібербулінг. 

 Кібербулінг – це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з 

метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з використанням 

інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних телефонів, електронної 

пошти, соціальних мереж тощо. 

До найпоширеніших типів кібербулінгу належать: використання 

особистої інформації, анонімні погрози, переслідування, тролінг, флеймінг, 

обмовлення або зведення наклепів, хепіслепінг, секстинг та онлайн-грумінг. 

 Приниження у мережах може бути додатковим до системи реального 

цькування, що посилює і його вплив на жертву, і його наслідки, а може 

існувати окремо від реальності, тобто бути самостійним видом 

переслідування, не пов’язаним із статусом дитини у реальному житті. 

 Тенденції показують, що людина проводить все більше часу у 

віртуальному просторі. По-перше, це призводить до того, що обривається 

зв'язок з родиною, друзями та дітьми (батьками). По-друге, збільшення часу, 

який проводиться за комп’ютером, технічно веде до збільшення можливостей 

застосування булінгу. Інформаційні технології поглибили розрив між 

батьками з докомп’ютерним дитинством та їх дітьми ери розвитку інтернет-

технологій. 



 Кількісний розрив полягає у тому, що старше покоління не розуміє 

значення інтернет-технологій, а особливо соціальних мереж у житті сучасної 

дитини, їх значення для включення (перебування) дитини у різні соціальні 

групи та взагалі – не лише для віртуального світу, але й для соціального 

життя дитини. 

 Особливістю підліткового віку є поступова втрата батьками свого 

авторитету. Це створює ситуації, коли підлітку здається, що вдома його не 

розуміють, і він шукає собі якусь моральну підтримку поза сім’єю.  

 Розповсюдження соціальних мереж призводить до того, що цією 

особливістю користуються у власних цілях інші. Йдеться як про кібергрумінг 

(використання інтернет-комунікацій для пошуку та сексуального 

використання дитини), так і про так звані «групи смерті» - використання 

теми дитячих самогубств для інших цілей: чи то фінансових, чи то 

політичних. 

 Входження у довіру в таких групах побудовано на простому принципі: 

вдома на підлітка постійно кричать та не цінують, а зловмисники говорять, 

що він – особливий. 

 Таким чином, розвиток інформаційних технологій суттєво ускладнив 

стосунки між поколіннями та роль сімейного виховання у формуванні 

дитини. 

 Кібербулінг – це цифровий та масовий ресурс. 

 Йдеться про те, що фейки, чутки, невдалі чи відредаговані фото не 

лише швидко розповсюджуються, але й  складно вилучаються з мережі. Вони 

можуть бути продубльовані на інших ресурсах чи сторінках, зберігатись на 

особистих комп’ютерах користувачів. 

 Неспроможність дітей розібратись у цих складних технологіях 

приводить їх до думки, що це (негативний пост про них, фото, чутки) – 

назавжди, що їх поведінку засуджує величезна група людей 

 Особливість кібербулінгу – відсутність локалізації, його необмеженість 

часом та простором. Якщо від насилля у школі дитина може територіально 



захиститись у себе вдома, то насилля у мережі не передбачає такої 

можливості. Аналогічно і у часовому вимірі. Якщо психологічне насилля під 

час уроків чи у нічний час мінімальне, то завдяки постійному доступу до 

мережі дитина може перебувати в небезпеці не залежно від часового періоду. 

 Дитина, щодо якої застосовується кібернасилля, не відчуватиме себе 

захищеною навіть у тому випадку, якщо вона буде позбавлена можливості 

входити до Інтернету.  

 Позбавлення дитини Інтернету в разі кібер-переслідувань дитини – це 

природна реакція батьків від’єднати дитину від джерела небезпеки. Однак, 

для більшості дітей позбавлення доступу до Інтернету є більшою 

психологічною загрозою, ніж саме насилля в Інтернеті. Приниження у мережі 

може продовжуватись після того, як жертва «відключилась» від Інтернету. 

Це розуміє і сама дитина. Незнання того, як розвиваються події навколо неї, 

що сталось з фейками та чутками в мережі, призводить до зростання 

песимістичних очікувань у дітей. 

 Відсутність локалізації, яка поєднана з масовістю, призводить до того, 

що до методів подолання цифрового булінгу не може відноситись зміна 

місця проживання дитини. Наявність соціальних мереж та рівень віртуальних 

навичок у дітей є наслідком того, що ті переслідування, які були раніше, так і 

залишаться. 

 Таким чином, кібербулінгу властиві багато ознак звичайного булінгу, 

більше того, він може використовуватись як його складова. І вже не важливо, 

де розпочався тиск на дитину: чи у мережі, чи у реальності. І віртуальне, і 

справжнє життя можуть доповнювати одне одного і поглиблювати проблему 

для дитини. 

 Однак, як і у випадку з насиллям, завдання будь-якого суспільства, 

особливо, якщо це стосується захисту прав дитини та формування 

майбутньої системи цінностей, - зменшити і кількість, і гостроту всіх 

крайнощів, активно сприяти дитячому колективу ефективно пройти процес 

формування як індивідуальних «я», так і групових «ми». І в результаті 



контрольованої соціалізації – прийняття таких соціальних цінностей, які 

дозволять змінити українське суспільство. 

 Особливістю протистояння кібербулінгу є робота з батьками. Бо саме 

батьки переважною мірою зможуть ідентифікувати те, що їх дитину цькують 

в мережі. 

 За будь-яких обставин дитина має відчувати психологічну підтримку з 

боку батьків та впевненість, що дорослі її захистять, у тому числі, й щодо 

кібербулінгу. Якщо такого не відбувається, дитина буде приховувати всю 

наступну інформацію. 

 Батьки мають розуміти, що проблеми, з якими зіштовхнуться їх діти 

під час дорослішання, та підходи до їх вирішення формуватимуть поведінку 

людини протягом усього життя.  

 Також першочерговим завданням сучасної школи є не тільки передача 

знань з окремих сфер життя, а й підготовка дітей до життя в інформаційному 

суспільстві. Тобто, потрібно навчити учнів безпечно користуватися 

Інтернетом, розповідати, чого не варто робити, спілкуючись у віртуальному 

світі (наприклад, розголошувати особисту інформацію тощо), як нівелювати 

конфлікт і давати відсіч кіберпереслідувачу. Завдання вчителів, батьків – 

уберегти дітей від віртуальної залежності, показати дітям, що реальний світ 

більш насичений і важливий для життя, а віртуальний – лише засіб 

досягнення реальних цілей або засіб зв’язку. Необхідно «донести» до дітей, 

що за будь-які дії, навіть, коли вони здійснюються у віртуальному світі, 

завжди настає покарання у вигляді накладання дисциплінарних стягнень.  

Отже, для забезпечення безпеки підлітків необхідно, щоб жоден 

випадок кібербулінгу не залишився поза увагою. 
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