
 

Stop Sexting 
На підставі листів Уповноваженого Президента України з прав дитини  від 

28.09.2020     № 15/3-01/1684, від 01.10.2020 № 15/3-07/1686 та від 05.10.2020  

№ б/н  повідомляємо, що за даними світового огляду впливу пандемії 

коронавірусу на дітей в онлайн (David Wright. COVID-19: expectations and 

Effects on children online, June 2020) в період карантину діти стали проводити на 

80% більше часу онлайн, значно почастішали випадки булінгу з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, а сексуальна експлуатація дітей в 

Інтернеті збільшилась вдвічі. На жаль, в Україні такі випадки також 

почастішали. 

 

В механізмах захисту дітей від сексуальних ризиків в 
Інтернеті також надзвичайно важливим є превентивний 
аспект. Матеріали для занять можна знайти за посиланням 
https://stopsexting.in.ua/. У полі «Меню»( що позначено трьома 
рисками у верхньому лівому куті екрана) обрати заголовок 
«Вчителям». Всі наявні уроки розташовані у папках згідно з 
віковими категоріями дітей. Обравши потрібну папку, вчитель 
може безкоштовно завантажити всі необхідні матеріали для 
проведення уроку. 

 

Урядом Президента України створена цілодобова 

безкоштовна державна консультаційна лінія за номером 1545 

(далі обрати 3) щодо безпеки дітей в Інтернеті, на яку можуть 

звертатись діти, батьки та спеціалісти, що працюють з дітьми. 

Довідкова інформація: 

Харченко Мирослава, головний консультант Відділу 

забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з 

прав дитини, тел.: 

(097)9271414,(044)2556367, miroslavaharchenko@gmail.com.Mvrosla

va.Kharchenko@apu.gov.ua 
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Що таке  «секстинг» та «онлайн-грумінг»? 

 
СЕКСТИНГ – це обмін власними фото(відео, текстовими 

матеріалами інтимного характеру, із застосуванням сучасних засобів 

зв’язку: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж. 

Секстинг стає все більш популярним серед підлітків. На жаль, нині 

випадки підліткового секстингу – сумна реальність для України, і 

діти все частіше потрапляють в ситуації, коли їх фото безконтрольно 

розповсюджуються в соціальних мережах. Діти часто не розуміють 

зв’язку між  реальним та віртуальним життям, а також не знають 

ризиків, що зумовлені секстингом. Для попередження та вирішення 

цієї проблеми необхідна співпраця  батьків, педагогів, дітей та навіть 

поліції. 

ОНЛАЙН-ГРУМІНГ – це побудова в мережі Інтернет 

дорослим чи групою дорослих осіб довірливих стосунків з дитиною( 

підлітком) з метою отримання її інтимних фото(відео) та подальшим 

її шантажуванням розповсюдженням цих фото. Це робиться з  метою 

отримання грошей, більш інтимних зображень чи навіть 

примушування до особистих зустрічей. 

Під час карантинних обмежень зростає рівень стресу, особливо 

серед батьків новонароджених дітей. Це підвищує ризик вчинення 

насильства над дітьми. Проведене опитування серед батьків показало, 

що 5% батьків струшують свою дитину з метою її заспокоєння і 

взагалі не мають інформації про шкідливим вплив таких дій. Таке 

явище як «Синдром струшеної дитини» є фізичним та психологічним 

насильством щодо неї та призводить до ушкодження мозку, а в 

деяких випадках – має летальні наслідки. 

Щороку Американська академія педіатрії виявляє близько 1300 

випадків синдрому струшеної дитини. 80% дітей залишаються з 

інвалідністю на все життя, а 20% – помирає. В Україні відсутня 

офіційна статистика щодо кількості випадків струшування дітей та 

заподіяних внаслідок цього травм. Хоча на теренах нашої країни це 

теж дуже поширене явище. 

Беручи до уваги вищевикладене та з метою профілактики та 

захисту дітей від шантажу в цифровому просторі, сексуального 

насильства та експлуатації, просимо розмістити на сайтах, а також 

транслювати на рекламних засобах та носіях відеоролики:  Stop 

Sexting,  «Припиніть струшувати дитину», що носять соціально 

значимий, некомерційний, характер. 


