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В наш час проблема булінгу (цькування) стала доволі
розповсюдженим та масовим явищем: в багатьох країнах світу
серед підлітків продовжують набувати поширення прояви
жорстокості, агресії та психологічного тиску.

При цьому, жертвами булінгу стають не тільки в реальному,
а й у віртуальному світі – особливо сьогодні, коли в умовах
карантинних обмежень та дистанційного
навчання, учнівська молодь переважно спілкується в
соціальних мережах, саме тому неабияку небезпеку несе в
собі так званий «кібербулінг» (інтернет-цькування), а також
закриті групи в соціальних мережах, що пропагують
екстремістську, антисоціальну поведінку, суїциди тощо.

Вчителі, батьки вже давно пояснюють дітям, як поводитись із
кривдниками в школі чи на вулиці та як реагувати на знущання
чи насильство.

Але сьогодні, в реаліях нашого часу все частіше постають
питання:

- Що робити, коли хуліган віртуальний?

- Куди звертатись з цією проблемою?

- Як розпізнати, що дитина стала жертвою саме цього виду
знущань?



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 може виявлятись як:

• поширення брехні про когось або розміщення фотографій,

які компрометують, у соціальних мережах;

• надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось

або можуть завдати шкоди;

• видавання себе за когось іншого/іншу і надсилання

повідомлень іншим людям від його/її імені.

https://kidshelpline.com.au/teens/issues/cyberbullying


РІЗНОВИДИ КІБЕРБУЛІНГУ:

• використання особистої інформації – викрадення паролів від

приватних сторінок, електронної пошти для подальших погроз

чи розповсюдження спаму;

• анонімні погрози – анонім надсилає листи погрозливого змісту

довільного або цілеспрямованого характеру, особлива ознака –

наявність ненормативної лексики та груба мова;

• кіберпереслідування – це одна з найжахливіших форм. Жертву

приховано вистежують для скоєння нападу, побиття,

зґвалтування. Кривдники можуть збирати інформацію про

жертву, слідкуючи за її повідомленнями в соцмережах – фото,

селфі з місця подій, розповіді про своє життя;

• тролінг, флеймінг – розміщення в Інтернеті провокаційних

повідомлень з метою викликати конфлікти між учасниками;

• хепі-слепінг (“радісне побиття”) – назва закріплена за

відеороликами із записами реальних сцен насильства, які

розміщуються в мережі Інтернет без згоди жертви;

• сексуальні посягання – з появою інтернету сексуальні збочення

вийшли на новий рівень. Педофіл, замаскувавшись під фейковим

ім’ям чи прикинувшись другом батьків, може запросити дитину

на зустріч чи вивідати в неї час та місце, коли вона буде сама;

• відчуження – будь-яка людина рано чи пізно хоче бути

включеним в якусь групу. Виключення з неї сприймається дуже

гостро, болісно. У дитини падає самооцінка, руйнується його

нормальний емоційний фон.



Мета «реального» булінгу та віртуального однакова — образити,

принизити, залякати. Але якщо від знущань на вулиці чи в школі

можуть залишитись візуальні докази (синці, подряпини,

розірваний одяг та ін.) то кібербулінг залишає по собі цифровий

слід, який підтверджує цькування.

Чому це важливо?

Віртуальне цькування часом гірше за реальне, адже від нього

неможливо сховатися під ліжком у кімнаті. Дитині може

здаватися, що кривдники її переслідують постійно.

Кібербулінг може призвести до ментального й емоційного

виснаження, фізичних захворювань (порушення сну, постійна

втома, головний біль). У деяких особливо запущених та

агресивних випадках все може закінчитися самогубством.

https://www.verywellfamily.com/what-are-the-effects-of-cyberbullying-460558


Слід зазначити, що кібербулінг може

починатись як жарт, якась забавка, але згодом

перетворюється в переслідування,

психологічний тиск, залякування. Дуже часто

діти не розуміють, як себе поводити, бояться

покарання, соромляться говорити про такі

випадки. Та й більшість батьків часто не

розуміють, як захистити свою дитину в мережі

інтернет. Слід брати до уваги той факт, що

ворожнеча з реального світу переходить у

віртуальний. У реальності чи в інтернеті

практично однаково розкриваються стосунки

«агресор-жертва».

Таким чином, булінг сьогодні стає

кібербулінгом. На цей факт слід звертати

особливу увагу, якщо були випадки знущань з

дитини в закладі освіти.



За результатами опитування ЮНІСЕФ та

Українського інституту соціальних

досліджень ім. Яременка кожен п’ятий

підліток в Україні (21,5 %) стає

жертвою онлайн-знущань, а 21,1 %

опитаних школярів відзначають, що

ображали у соціальних мережах інших.

Тому наразі фахівцями психологічної

служби системи освіти Донецької області

більша увага повинна приділятись

профілактиці та запобіганню саме

кібербулінгу.



За інформацією, яку отримали фахівці Донецького обласного

навчально-методичного центру психологічної служби системи

освіти від закладів освіти області за 2019-2020 навчальний рік в

освітніх закладах області було виявлено –

209 випадків (заяв-звернень) стосовно булінгу

140 за І семестр, 69 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року

З них заяв-звернень стосовно :

• булінгу - 154 заяв-звернень стосовно булінгу

111 за І семестр, 43 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року;

• кібербулінгу - 39 з приводу кібербулінгу

15 за І семестр, 24 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року;

• мобінгу - 16 заяв з приводу мобінгу

14 за І семестр, 2 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року.



Із загальної кількості заяв-звернень більшість випадків

були вирішені на рівні закладів освіти, лише у 13 випадках

була залучена Національна поліція (з випадками саме

кібербулінгу заяви до поліції не доходили).

8 за І семестр, 5 за ІІ семестр 2019-2020 навчального року.

Найбільша кількість випадків булінгу в закладах освіти, які

належать до обласної комунальної власності, зафіксована в

закладах професійно-технічної освіти:

всього - 25 випадків, із них кібербулінг - у 15 випадках, 

на нашу думку, це зумовлено насамперед тим, що в цих

закладах освіти навчаються багато дітей, які опинилися в

складних життєвих умовах, або соціально незахищених

родин.



Чинники, які впливають на агресивні та 

жорстокі прояви поведінки в учнівської 

молоді:

- негативний вплив ЗМІ на молодь;

- поширення культу насильства на телебаченні,

в соціальних

мережах, суспільстві;

- низький рівень виховання, байдужість з боку

батьків;

- низький рівень правової культури та

грамотності населення;

- комп’ютерні ігри, що пропагують насильство.



Реакція кожної дитини на подразники різна. Та якщо ви помітили:

- часті зміни настрою;

- нервові відповіді на запитання;

- намагання уникати спілкування з однолітками;

- спроби пропустити школу та видалення профілів із соціальних мереж — це

ознаки, що щось не так.

І перший варіант дій — це спробувати максимально відверто поговорити з

дитиною. Дати зрозуміти, що ви її захищаєте і стоїте на її боці. Що

насильство ніколи не буває виправданим і завжди винен той, хто

знущається. Що бути жертвою не значить бути поганою дитиною.



Наслідки кібербулінгу:

В першу чергу треба розуміти, що жодне

насилля вчинене стосовно дитини не

проходить безслідно. Наслідки будь якого виду

булінгу можуть бути різні.

- психологічно зламана особистість;

- замкненість у собі;

- відчуження від реального життя;

- боязнь спілкуватися з однолітками;

- суїцидальні наміри;

- адміністративна та кримінальна

відповідальність (штраф, ув’язнення);

- осуд оточуючих.



Як реагувати на кібербулінг?

• Якщо дитина вам розповіла, в чому річ,

разом попрацюйте над цифровою

безпекою її акаунтів — відрегулюйте

налаштування приватності профілів,

заблокуйте або надішліть скарги на

користувачів, які знущаються в

коментарях.

• Якщо повідомлення несуть агресивний

характер, є загрози життю і здоров’ю

дитини — зберіть усі ці дані та

поговоріть з учителем, завучем чи

директором школи.

https://childmind.org/article/help-kids-deal-cyberbullying/


Як убезпечити дитину від кібербулінгу?

1. Пояснювати дітям, що можна публікувати в

мережі, а що — ні. Розказувати про теми, які

можуть викликати неоднозначну реакцію та

резонанс — наприклад, релігійні погляди. Просити

не розміщувати дуже особистий або провокативний

контент — це може бути приводом для образ.

Обговорювати правила приватності та особистих

меж і кордонів.

2. Переглядати і, якщо потрібно, обмежувати коло

спілкування. Відфільтровувати платформи, які не

мають автоматичної модерації, що реагує на

образи.



3. Пояснювати дітям, що терпіти образи не

потрібно. «Якщо дитина вже зазнала

кібербулінгу, то насамперед варто пояснити,

що висловлювання в мережі не завжди

відповідають дійсності. Люди часто

прикриваються анонімністю і через це не

стримуються у висловлюваннях, адже

впевнені, що уникнуть покарання. Тож часто

не варто серйозно сприймати певні дози

негативу».

4. Старайтеся проглядати і за можливості

контролювати контент, який дитина викладає в

соцмережі.



Також пам’ятайте — в Україні діє система

покарань і штрафів проти булінгу. Знущання над

неповнолітньою чи малолітньою особою —

штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи

від 20 до 40 годин. Також є прописані штрафи за

повторне цькування і за бездіяльність керівників

освітніх закладів у протидії цькування.

Якщо особа, яка залякує дитину, зберігає

анонімність у мережі — звертайтесь у

Департамент кіберполіції Національної поліції

України. Він є міжрегіональним територіальним

органом Національної поліції України та реагує

на всі випадки кібербулінгу та небезпеки в

онлайн-просторі: +380 (44) 374 3713 .



Проблемою в виявленні та розслідуванні

саме фактів кібербулінгу є те, що в соціальних

мережах діти можуть спілкуватись і з людьми,

яких вони зовсім не знають в реальному житті. В

інтернеті дуже просто бути анонімним, що

підвищує шанси стати жертвою знущання,

бо анонімність передбачає безкарність, адже

кожен може видати себе за будь-кого, не

відповідаючи за наслідки дій.

Тому, найкраще що можуть зробити батьки та

вчителі – виховувати в дитині упевненість в собі,

розказувати їй про небезпеку, будувати довірливі

відносини. Тоді у разі виникнення такої

негативної ситуації дитина одразу ж буде

звертались по допомогу дорослих, яким довіряє.



Вирішальна роль саме у профілактиці булінгу належить

педагогічним працівникам. Проте впоратися з цією

проблемою, вони можуть тільки завдяки системному

підходу та за підтримки керівництва школи, батьків,

представників місцевих органів влади та громадських

організацій, а також із залученням дітей та молоді до

проведення профілактичних заходів.



Для ефективної профілактики булінгу в закладі

освіти потрібно побудувати роботу за наступними

напрямами:

- Ознайомлення учасників освітнього процесу з

особливостями поширення та наслідками від

таких негативних явищ як "насилля", "булінг",

"третирування", "цькування", "залякування" та

інші.

- Систематична просвітницька робота щодо

попередження булінгу та насильства

(проведення занять, тренінгів, лекцій, круглих

столів, бесід, диспутів, годин спілкування,

акцій, конкурсів, кінолекторіїв із запрошенням

до участі в них представників правоохоронних

органів, громадських організацій, соціальних

служб та інших).



- Формування правових знань та правової поведінки

учнів, відповідального ставлення до свого життя,

та життя іншої людини.

- Формування в учасників освітнього процесу

навичок ідентифікації та розпізнавання насильства,

булінгу.

- Створення безпечного освітнього середовища

задля комфортного перебування дітей в закладі

освіти.

- Налагодження тісної співпраці з соціальними

службами, Національною поліцією, службами у

справах дітей, волонтерами, позашкільними

установами, громадськими організаціями та інші.

- Формувати навички вирішення конфліктних

ситуацій шляхом примирення сторін (шкільна

медіація).



Навіть в умовах дистанційної освіти фахівці

психологічної служби освітніх закладів

Донецької області не припиняють надавати

послуги учасникам освітнього процесу.

Налагоджена і робота за напрямком

"Профілактика та виявлення булінгу в закладах

освіти", а саме:

• проводиться консультативна робота

стосовно протидії різних видів булінгу

(цькування);

• розміщується просвітницька інформація на

сайтах закладів освіти для всіх учасників

освітнього процесу (батьків, вчителів, учнів);



• учасникам освітнього процесу запропоновано доступні для

самостійного застосування методики, вправи щодо підвищення

самооцінки, зниження рівня тривожності, подолання страхів,

розвитку критичного мислення та інші;

• рекомендована література, відеоматеріали, посилання на сайти, в

яких можна ознайомитись з проблемою булінгу та почерпнути

корисні рекомендації щодо профілактики цього явища;

• учасників освітнього процесу інформують щодо діяльності гарячих

ліній, громадських та державних організацій та доступу до їх

послуг.




