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Вимикайте звук, коли 
приєднуєтесь до заходу

Запис не здійснюється

Фокус уваги                  
Активність

Тривалість – 1,5 години

Питання – наприкінці
Бажано вмикати камери для 
налагодження зорового 
контакту зі спікерами



БЕЗПЕЧНО ПРО 
НЕБЕЗПЕЧНЕ: 

НАСИЛЛЯ 
ОНЛАЙН

СКИБА 

Ольга Юріївна,

методист КЗ ДНМЦ ПС



Безпечне освітнє середовище – сукупність умов
у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам
освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди,
зокрема внаслідок недотримання

• вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил,

• законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних,
безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з
харчування,

шляхом

• фізичного та/або психологічного насильства,

• експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою,

• приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування),
поширення неправдивих відомостей тощо),

• пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням
кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території
закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних
засобів, психотропних речовин.



Лист КЗ ДНМЦ ПС від 12.08.2020 №01/03-130 «Пріоритетні
напрямки діяльності психологічної служби у системі освіти
Донецької області на 2020-2021 навчальний рік: методичні
матеріали та рекомендації»

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 07.05.2020 №01/03-84 «Про посилення
інформаційно-просвітницької роботи засобами електронного
зв'язку»

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 02.04.2020 №01/03-67 «Методичні
рекомендації щодо запобігання та протидії домашньому
насильству у ІІ-ому півріччі 2019-2020 н. р.»

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2019 № 01/03-149 «Аналітичні
матеріали про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності
психологічної служби у системи освіти Донецької області на
2019-2020 навчальний рік: методичні матеріали та рекомендації»

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 18.02.2019 № 01/03-39 «Про перелік
діагностичних методик з виявлення домашнього насильства
відносно дітей»

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 16.10.2018 № 01/03-266 «Методичні
рекомендації МОН України щодо виявлення, реагування на
випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних
працівників з іншими органами та службами»



Правове визначення форм

насильства сформовано у

статті 1



Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що 
характеризується будь-якими діяннями сексуального характеру, вчиненими 
стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно 
від її згоди, або в присутності дитини, примушуваннями до акту 
сексуального характеру з третьою особою, а також іншими 
правопорушеннями проти статевої свободи чи статевої недоторканості 
особи, зокрема вчиненими стосовно дитини або в її присутності.

Сексуальний булінг – принизливі погляди, жести, образливі рухи 
тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у 
переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, 
жарти, тощо.

Джерело: навчально-методичний посібник «Запобігання та протидія

проявам насильства: діяльність закладів освіти». Андрєєнкова В.Л.,

Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – 2020.



Андрєєнкова В.Л., 

Байдик В.В., Войцях Т.В., 

Калашник О.А. та ін., 

2020 



СЕКСТИНГ — це обмін 
власними фото-, відео- та 
текстовими матеріалами 
інтимного характеру, із 
застосуванням сучасних 

засобів зв’язку: мобільних 
телефонів, електронної 

пошти, соціальних мереж. 

СЕКСТОРШЕН – це 
налагодження незнайомцями 

довірливих стосунків в 
Інтернеті з метою отримання 

приватних матеріалів, 
шантажування ними та 

вимагання грошей 
чи додаткових матеріалів.

ОНЛАЙН-ГРУМІНГ — це 
побудова дорослим/групою 
дорослих осіб довірливих 

стосунків з дитиною 
(підлітком) з метою 

сексуального насильства 
онлайн чи у реальному житті. 

КІБЕРБУЛІНГ – приниження 
за допомогою мобільних 

телефонів, інтернету, інших 
електронних пристроїв 

(пересилка неоднозначних 
фото, обзивання по телефону, 

знімання на відео бійок чи 
інших принижень і 

викладання відео в мережу 
інтернет, цькування через 

соціальні мережі).



• Кібербулінг у дитячому       
середовищі може виникати                    

з різних причин:

• потреба кривдника відчувати себе 
сильнішим за когось; 

• низька самооцінка та бажання 
самоствердитись;

• неусвідомлення дитини, що його 
чи її дії комусь шкодять;

• відсутність співпереживання та 
емпатії.

• Найчастіше онлайн грумінгу
піддаються діти, які:

•відчувають труднощі з 
однолітками, включаючи 
соціальні та комунікаційні 
проблеми;

•мають низьку самооцінку; 

•мають обмежену обізнаність 
щодо ризиків в Інтернеті; 

•не мають контролю за часом 
онлайн з боку дорослих.

•Необізнаність щодо ризиків та 
дій

•Погрози нанести шкоду дитині 
чи членам її родини; 

•Залякування створити 
неіснуючий сексуалізований
контент; вчинити суїцид, якщо 
дитина чи підліток не надішле
оголене фото; 

•Обмін грошей чи подарунків 
на такий контент від дитини 
чи підлітка

•Доступність гаджетів;

•Особливість підліткового віку 
і брак уваги з боку дорослого;

•Брак знань щодо можливих 
наслідків віртуальних 
стосунків

СЕКСТИНГ СЕКСТОРШЕН

КІБЕРБУЛІНГ
ОНЛАЙН-
ГРУМІНГ



ФІЗИЧНІ

Дитина виглядає 
невиспаною та на 

заняттях чи перервах 
може засинати; скарги 
на головну біль чи біль 

у шлунку; швидка 
втрата ваги чи її 

набирання; помітні 
самоушкодження

ПСИХІЧНІ

Розсіяна увага 
дитини; тимчасова 
“втрата” пам’яті; 
втрата відчуття 
часу; регресія 

поведінки – коли 
дитина поводить 

себе так, наче вона 
молодша за свій вік

ПСИХОЛОГІЧНІ

Помітний страх чи 
нервовість дитини, коли 
вона перебуває у школі; 
нервовість чи злість під 

час використання 
гаджету; агресивні 

прояви без явної на то 
причини; знижується 

якість навчальної 
діяльності

СОЦІАЛЬНІ

Дитина віддаляється від тих, 
з ким більше часу проводила 

разом під час перерв; не 
комунікує з оточуючими, 
проявляє пасивність та не 
приймає участі у спільних 

обговореннях; може 
прогулювати школу; 

спостерігається замкнутість 
та однотипові відповіді на 

питання від дорослих та ін.



• Злочином є незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення
конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім
випадків, передбачених іншими статтями Кодексу (стаття 182, Кримінальний
кодекс України).

• Якщо ж фото дитини або його поширення було вчинено із застосуванням погроз,
шантажу, зламу аккаунта, це може бути кваліфіковано як наступні злочини:

 порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (стаття 163,
ККУ);

 вимагання (стаття 189, ККУ): «вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення
будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими
родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення
їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення
відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання)»;

 шахрайство (стаття 190, ККУ): «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)».

Згідно з Конвенцією ООН про права дитини (статті 19, 32, 34, 36)                                                  
діти мають право на захист від усіх форм насильства та експлуатації.                                               
Це ж право закріплене і Законом України «Про охорону дитинства»                                                
(статті 1, 10, 32)



КІБЕРБУЛІНГ

• Окремого визначення для кібербулінгу в Україні не існує. Однак  визначення самого булінгу включає “...у 
тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 
неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу...” (Закон 
України “Про освіту”, стаття 1).

• Відповідальність за вчинення булінгу визначена статтею 173-4  КУпАП, та передбачає відповідальність як 
кривдника, так і керівництва закладу освіти за неповідомлення поліції про виявлені випадки булінгу щодо 
учня. Важливо зазначити, що під адміністративну відповідальність потрапляють такі випадки: по-перше, 
булінг стався за участі дитини, по-друге, між учасниками освітнього процесу (тобто між учнями освітнього 
закладу або між педагогічними працівниками та учнями). 

• Якщо дитина зазнала кібербулінгу від людини, яку вона зустріла тільки онлайн, притягнути кривдника до 
відповідальності за статтею 173-4  КУпАП буде неможливо. Однак дитині необхідна підтримка значимого 
дорослого, у тому числі вчителя, який допоможе видалити небажаний контент з мережі та заблокувати 
булера.

СЕКСТОРШЕН

• Залежно від вимог злочинця передбачає відповідальність за порушення приватного життя та вимагання
(якщо вимогою є надіслати гроші за збереження інтимних фотографій у таємниці), або, може
класифікуватись як сексуальне насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок (статті 153, 154
ККУ; якщо вимогою є вчинення дій сексуального характеру).

ГРУМІНГ

• Процес входження в довіру дитини може включати в себе надсилання їй інтимних зображень з боку
злочинця (що може кваліфікуватись як розбещення дитини, стаття 156 ККУ), а схиляння дитини до того,
аби вона зробила свої інтимні фото/відео або здійснила такі дії в форматі стріму - є підбурюванням до
виготовлення дитячої порнографії (стаття 301 ККУ).



Прийнято Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації 

та сексуального насильства (Ланцаротської
Конвенції)» (18.02.2021)

Законом приведено національне законодавство у відповідність до норм

Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та

сексуального насильства (Ланцаротської конвенції) шляхом внесення змін до

Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону

України «Про охорону дитинства».

Законом запроваджується особливий механізм запобігання (профілактики)

насильства над дітьми для працівників, що з ними контактують, та

конкретизовано заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального

насильства або стали його свідками.

Законом встановлено кримінальну відповідальність за вчинення дій

сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.



Законом викладено у новій редакції ст. 155 Кримінального

кодексу, доповнено Кримінальний кодекс новими статтями

«Домагання дитини для сексуальних цілей» (ст. 156-1); «Свідоме

одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або

розповсюдження дитячої порнографії» (ст. 301-1); «Свідоме

одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її

придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження» (ст.

301-2).

Законом доповнено Кримінальний процесуальний кодекс

положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів

проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або

неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в

суді першочергово та передбачено додаткові гарантії врахування

найкращих інтересів дитини при проведенні допиту.
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Онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта». 

Освітній серіал створено Міністерством 
внутрішніх справ та Міністерством 

цифрової трансформації за підтримки 
Канадсько-українського проєкту розвитку 
поліції (CUPDP) коштом Уряду Канади. 

Онлайн-інструменти протидії домашньому 
насильству 

Безкоштовний онлайн-курс                         
«З мережевого етикету та безпеки», що 

допоможе навчитись безпечно та 
комфортно працювати в Інтернеті. 

Розроблено компанією Google у співпраці з 

Міністерством освіти і науки України.

https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-violence
https://digitaledu.org.ua/


15 вересня 2020 року в 
Україні почала діяти 

Урядова консультаційна 
лінія з питань безпеки 

дітей в Інтернеті – 1545*3

Лінія створена Урядовим контактним центром
в партнерстві з освітнім проєктом #stop_sexтинг
та за підтримки телеком-оператора «Датагруп»
спільно з Патронатною службою Віце-прем’єр
міністра-міністра цифрової трансформації
України, Міністерством соціальної політики
України, Міністерством внутрішніх справ
України, Уповноваженим президента України з
прав дитини та World Childhood Foundation.



Національна дитяча «Гаряча лінія» з питань запобігання
насильства в сім’ї та захисту прав дітей ГО «Ла Страда-Україна» – 116
111, з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00 (також можна
зателефонувати у разі, якщо дитина бажає анонімно повідомити про
те, що трапилось із нею в Інтернеті).

Національна «Гаряча лінія» з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації ГО «Ла
Страда-Україна» (цілодобово, анонімно, безкоштовно) 0-800-500-335
зі стаціонарного або 116 123 з мобільного.

Урядова «Гаряча лінія» для осіб, які постраждали від домашнього
насильства 15-47 (цілодобово, анонімно, безкоштовно).

Якщо у дитини з’являються питання щодо психічного, сексуального
та репродуктивного здоров’я, або якщо вона хоче дізнатися більше
про свої права у сфері охорони здоров’я - організація Teenergizer
надає консультації «рівний-рівному» та з психологом безкоштовно і
конфіденційно : http://teenergizer.org/consultations/

Якщо Ви натрапили в Інтернеті на контент зі сценами сексуального
насильства над дітьми (дитячої порнографії) — слід повідомити на:
https://stop-sexting.in.ua/send/

http://teenergizer.org/consultations/
https://stop-sexting.in.ua/send/


Посібник містить плани уроків призначені для учнів та учениць 
початкової школи та зосереджені на ключових принципах 
мережевого етикету й безпеки. Заняття запропоновані у п‘яти 
темах: обачність в Інтернеті, пильність в Інтернеті, захист в 
Інтернеті, доброзичливість в Інтернеті, сміливість в Інтернеті.

Посібник для батьків у доступній формі містить необхідну 
інформацію та поради, які будуть корисні батькам для сприяння 
позитивному використанню дітьми цифрових технологій.

Посібник містить теоретичні питання безпечної поведінки в 
Інтернеті, опис занять та 8 тренінгових вправ із розвитку 
базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, 
плани заходів для педагогів та батьків.



Посібник створений молодими людьми для молоді, спрямований на вивчення 
прав та обов’язків в Інтернеті та заохочення до роздумів про поведінку в 
Інтернеті. Запропоновані 18 завдань допоможуть підліткам перевірити свої 
навички, дізнатися більше про свої права в онлайн-світі. Переклад посібника 
українською мовою здійснено Координатором проектів ОБСЄ в Україні у межах 
проекту «Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що 
впроваджується спільно з Міністерством освіти і науки України.

Посібник містить плани уроків, що пропонують ідеї та заходи, щоб заохотити 
молодь розвивати навички творчого та критичного мислення, необхідні для 
повноцінного життя в світі.

Рекомендації містять практичні пропозиції для інтегрування занять, 
представлених у навчально-методичному посібнику та завдань у робочому 
зошиті „Інтернет, який ми хочемоˮ (Тhe Web We Want) в навчальні програми з 
предметів в закладах освіти України.

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/


Посібник містить 24 приклади вправ з теми протидії мові ненависті онлайн 
через навчання з прав людини. У вправах розкриваються теми мови 
ненависті онлайн, прав людини в Інтернеті, свободи вираження поглядів, 
приватного життя і безпеки, інтернет-грамотності, демократії та участі.

Третій модуль курсу розкриває тему «Права людини та Інтернет»: еволюція 
концепції прав людини у цифрову еру, результати моніторингу сайтів 
закладів освіти в Україні (2018). Дає можливість дослідити власний сайт 
закладу освіти чи сторінку закладу освіти щодо дотримання прав дитини 
онлайн, дізнатись більше про законодавство та міжнародні ініціативи щодо 
безпеки дітей в онлайновому просторі.

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із 
фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)



КАСІЛОВА

Аліна Ігорівна, 

менеджер навчальної діяльності
проєкту #stop_sexтинг, дитячий
та підлітковий психолог, тренер



Будь ласка, зчитайте за

допомогою своїх електронних

пристроїв QR-code (або

натисніть на посилання у чаті)

та надайте відповіді на

декілька запитань. Дякуємо!




