
         Безпечної та плідної роботи в мережі  Інтернет 

 

Інтернет. Це не просто віртуальна реальність, а частина повноцінного 

життя сучасної  молодої людини, де вона спілкується, навчається, будує 

відносини та відчуває себе частиною суспільства.  

Інтернет простір. Чи завжди він безпечний? Багато незнайомого, 

цікавого і захоплюючого. Сьогодні, у час коронавірусної інфекції, здобувачі 

освіти в онлайн режимі працюють над виконанням складних завдань, 

засвоюють новий матеріал, а разом з тим, не відходячи від екрана, 

перепочивають, мандруючи різними сайтами. Багато нових слів, незнайомих 

виразів.  Серед них  - секстинг та онлайн-грумінг. Що це?  

Секстинг- це обмін власними фото, відео, текстовими матеріалами 

інтимного характеру із застосуванням сучасних засобів зв’язку – електронних 

гаджетів.  

Секстинг дуже популярний, особливо серед підлітків.  Будь-яка дівчина 

чи хлопець може надіслати  своє зображення, якщо є пристрій з 

відеокамерою та доступ до Інтернету. На перший погляд, це може виглядати 

як жарт. Проте наслідки можуть бути дуже плачевними.  

Відверті фото чи відео часто потрапляють у всесвітню павутину, 

швидко і безконтрольно розповсюджуються між користувачами, що 

однозначно призводить до кібербулінгу: знущання, глузування, а згодом і до 

агресивного переслідування та шантажу.  



Трапляються випадки, коли юнаки чи дівчата створюють у соцмережах 

групи з непристойними назвами, куди з помсти викладають відверті фото 

своїх знайомих, колишніх друзів, коханих. Такі дії призводять  до 

травмування психіки постраждалого: замкнення в собі, страх, депресія, 

бажання покінчити життя самогубством.  

Секстинг може створити надзвичайно велику проблему у подальшій 

самореалізації у дорослому житті. Адже, не секрет, що сучасні кампанії  

проводять вивчення інформації у соцмережах стосовно людини, яка їх 

цікавить. Якщо компромат  потрапив в Інтернет, його не можливо видалити 

повністю.  

Шановні студенти! Пам’ятайте про це завжди!  

Онлайн-грумінг – це побудова у мережі Інтернет дорослим, групою 

дорослих осіб довірливих стосунків з юною особою з метою отримання її 

інтимних фото та відео для подальшого шантажування  та отримання грошей.  

Зазвичай, злочинці реєструються у соцмережах під виглядом підлітків 

або юних осіб, налагоджують більш тісний контакт, користуючись 

найелементарнішими методами психологічного приєднання (емпатії- 

співпереживання, співчуття, фейкового захоплення…).  Шахраї уміють 

натиснути на відвертість, особливо тоді, коли  хлопець або дівчина пише: 

«Мені самотньо. Мене ніхто не розуміє...»   

Протягом певного часу злочинець «втирається» у довіру, а потім 

починає робити свої «чорні справи».  

Відомо, що в Україні  3 мільйони 58 тисяч дітей розмістили свої 

інтимні фото в Інтернеті. Кожна друга дитина (55%) ділилась світлинами 

відвертого характеру зі своїми друзями. Кожна третя дитина (32%) 

обмінялась світлинами з людьми, знайомими тільки  з Інтернету. Шановні 

хлопці та дівчата!  Завжди пам’ятайте правило «Білборду». Перш ніж 

переслати комусь свої світлини по Інтернету, задайте собі запитання: «Чи 

готовий  я побачити це фото  на найвиднішому стенді нашого міста, 

начального закладу чи  персональній сторінці  мого сусіда, викладача, 

батьків, знайомих?». Якщо впевнені - надсилайте, якщо – ні, то видаліть.  

Що робити, якщо ви учора про це не подумали?  

• Зроби скріншот сторінок з розміщеними світлинами.  

• Звернись за допомогою до людини, якій довіряєш: старшого брата чи 

сестри, батьків, куратора, психолога…  



• Звернись до служби підтримки соціальних мереж з проханням 

видалити ці матеріали.  

• Обмеж або припини на певний час користуванням соцмереж.  

• Якщо цю ситуацію не вдається виправити, звернись до поліції, 

кіберполіції,  дитячої поліції.  

• За консультацією та психологічною підтримкою телефонуй на «Гарячу 

лінію» за номером 116111.  

Шановні здобувачі освіти! Дорогі наші юнаки і дівчата! Будьте 

розважливими, працюючи у всесвітній павутині! Будьте обачливі та 

уважні у виборі друзів, партнерів по Інтернету. Не завжди за красивою 

світлиною стоїть світла людина!  

Бажаємо Вам цікавої, плідної праці. Нехай Інтернет буде Вашим 

корисним порадником і хорошим  помічником!   


