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Світ онлайн 
4,2 млрд   
(57%) людей має доступ 
до Інтернету  
 

+1 млн 
нових користувачів 
кожного дня  

 

3,5 млрд  
(45%) у соціальних 
мережах 



Безпека дітей онлайн 

EU Kids Online 2020 Survey 

Лише 29% дітей повідомляють, що 
завжди почуваються безпечно онлайн. 
 
11% дітей ніколи не почувають себе 
онлайн безпечно. 
 
Серед усіх країн, від 3% до 44% дітей 
повідомляють, що ніколи не думають 
про онлайн-знайомих як про 
безпечних для себе, близько 11% дітей 
вважають навпаки. 



УКРАЇНА. Діти онлайн 

92%  
 

 67% 

Кожна третя 

60% 

15% 

Дітей користуються 
постійно до 12 років 

Бачили те, що їх 
засмутило 

Дитина готова зустрітися 
із незнайомцями 

Звернуться до 
батьків  



Матеріали Вчинки Контакти 

Проблеми, із якими діти можуть стикнутися онлайн 



Проблеми, із якими діти можуть стикнутися онлайн: 
матеріали 

Візуалізація насильства; 
 
Порнографія; 
 
Контент, що шкодить. 
 



Діти бачать шкідливий контент в 
середньому щомісяця. 
 
Найчастіше: повідомлення з 
проявами ненависті – 
17%, зображення насильства – 
13%, контент, який підштовхує до 
анорексії – 12%, пропаганда 
наркотиків – 11%, спонукання 
завдати собі шкоди – 10%, 
спонукання 
до спроб суїциду – 8%. 

Шкідливий контент 

EU Kids Online 2020 Survey 



39% хлопців і 23% дівчат до 18 
років спостерігали сексуальне 
рабство в Інтернеті 

32% хлопчиків і 18% дівчат до 18 
років спостерігали матеріали 
зоофільного характеру в 
Інтернеті 

15% хлопців та 9% дівчат до 18 
років спостерігали матеріали 
сексуального насильства над 
дітьми 
 

Ризики в 
Інтернеті: 
матеріали 



Проблеми, із якими діти можуть стикнутися онлайн: 
вчинки 

12,8% дівчат й 15,5% 
хлопців в Україні 
стають жертвами 
кібербулінгу. Це – 
найпоширеніший 
ризик для дітей 
онлайн 

Ці показники 
зростають по мірі 
того, як діти 
дорослішають 

Найчастіше діти 
стикаються з такими 
видами кібербулінгу, як 
розповсюдження 
неправдивої інформації 
(21,4%) та використання 
іншими їхніх аккаунтів 
(19,8%) 



1. Поговоріть з дитиною про це; 
2. Попросіть дитину зробити копію образливих 

повідомлень на свій телефон, не на ваш; 
3. Поговоріть з дітьми, які створили ці 

повідомлення. Ви маєте розповісти їм про те, 
що є закон який забороняє булінг і скоріш за 
все, вам доведеться звернутися в поліцію адже 
кібербулінг в освітньому середовищі є 
проявом булінгу(Закон України від 18.12.2019 
року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)»).  
Разом із ти, ви можете звернутись в службу 
підтримки соціальних мереж з проханням 
видалити такий контент; 

4. Якщо матеріали розповсюджуються в 
месенджерах класу, ви також маєте просити 
дітей видалити такий контент як 
протиправний. 

5. Слідкуйте за емоційним станом дитини і 
підтримуйте її, а також зверніть увагу на 
емоційний стан булера і спробуйте з'ясувати 
чому почався булінг і чи не потрібна допомога 
дитині яка розпочала булінг. 

Що робити, якщо дитина 
потерпає від кібербулінгу? 



Проблеми, із якими діти можуть стикнутись онлайн: соцмережі 
та месенджери 

TikTok 
 
Snapchat 
 
YouTube 
 
Instagram 
 
 
 

Likee 
 
Telegram 
 
Tumblr 
 
Discord 



Секстинг – надсилання 
інтимних фото/відео із 
використанням сучасних 
засобів зв’язку 



Причини   

Дослідження своєї сексуальності 

Безпечніше, ніж секс 

Компліменти, самооцінка (47% ) 

Флірт, увага (28% ) 

Довіра  

Жарт  

Вимагання (14%) 



Ілюзія спальні 
Ми схильні довіряти в Інтернеті 
швидше, оскільки не знаходимось 
там фізично. 
29% дітей повідомляють, що їм легше 
бути собою онлайн, ніж офлайн. 
16-29% можуть в Інтернеті 
висловлювати те, що в житті не 
наважуються. 
EU Kids Online 2020 Survey 

Скільки вам потрібно часу, аби 
довіритись людині онлайн? 



 

Які наслідки? 



 

Що мені зараз робити? 





Чат-бот проєкту на офіційній сторінці 
#stop_sexтинг  

Чат-бот @StopSextingBot 
в Telegram. 



1. Запитати дітей, чому такі матеріали були 
зроблені, кому надіслали і чому почалося 
поширення; 

2. Не дивитись матеріали; 
3. Не додавати популярності; 
4. Зробити копію повідомлень не на свій 

пристрій; 
5. Поговорити з батьками дітей; 
6. Поговорити з дітьми і розповісти про 

законодавство; 
7. Звернутися у службу підтримки 

соціальних мереж; 
8. Наполягати на видаленні матеріалів 

дітьми; 
9. Якщо не вдалося вирішити ситуацію – 

звернутись до поліції. 
 

Що дорослим? 
 



Проблеми, із якими діти можуть стикнутися онлайн: контакти 

Сексторшен - налагодження довірливих 
стосунків із дитиною в Інтернеті з метою 
отримання приватних матеріалів, 
шантажування та вимагання додаткових 
матеріалів чи грошей. 

Онлайн-грумінг - налагодження 
довірливих стосунків із дитиною в 
Інтернеті з метою сексуального 
насильства.  



43% спілкуються з незнайомцями 

20% (14-16 річних) отримують інтимні фото 

14% зустрічаються з незнайомцями 

11% надсилають незнайомцям інтимні фото 

  

THORN  

62% дітей погоджувалися через вимагання 

68% вимагання не закінчувалися.  

Кожна четверта дитина - молодше 13 років  



Youtube канал проєкту: Stop Sexting Ukraine 
  



фіксується нова веб-
сторінка, що зображує 

сексуальне насильство 
над дитиною 

Internet Watch Foundation  

кожні 5 хвилин 



40% матеріалів містять зображення 
дітей молодше десяти років 
 
1/3 повідомлень - це селфі дітей. Їх 
змушували робити такі фото чи 
відео на камеру 
 
10-20 EUR - вартість онлайн-
трансляції сексуального 
насильства над дитиною 
 
46 000 000 зображень 
сексуального насильства над 
дітьми зберігаються в базі 
Європолу 



Посилання на сайт проєкту : https://stop-sexting.in.ua/ 
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Посилання на сайт проєкту : https://stop-sexting.in.ua/ 
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Посилання: https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey 
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Тренди в Україні та світі  



#Stop_sexтинг у 
соціальних мережах 

Stop Sexting Ukraine 

stopsexting.ua Stop_sexтинг 

stopsexting.ua 



Анастасія Дьякова   
 
 
 
stopsexting.ua@gmail.com 
dyakova.protectchildren@gmail.com 


