
 

 

 

 

 

 

Секстинг — це обмін власними фото-, відео- та текстовими матеріалами 
інтимного характеру, із застосуванням сучасних засобів зв’язку: 
мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж. 

 
Будь-яка дитина може надіслати своє зображення, якщо в неї є пристрій з 

камерою та доступ до Інтернету. Таким чином діти досліджують власну 
сексуальність. Для підлітків це на перший погляд виглядає безпечніше, ніж 
справжній секс. 

 
Відтак діти шукають уваги у соціальних мережах. Через сучасні тенденції 

відбувається гіперсексуалізація поведінки – бажання виглядати відверто та 
спокусливо. 

 
Оскільки секстинг може бути частиною побудови довіри в онлайн 

середовищі, особливо між підлітками: “я надішлю тобі відверті фото, щоб 
показати, що довіряю тобі”. Але людина може зловживати такою довірою, 
про що підлітки не замислюються. Секстинг може бути частиною шантажу: 
“якщо не надішлеш фото, значить ти мені не довіряєш, тож давай розірвемо 
наші стосунки”. 

Трапляється, що юнаки та дівчата створюють в соціальних мережах групи з 
непристойними назвами, куди з помсти викладають інтимні світлини 
однолітків. 

 
 
На перший погляд, це може здаватися жартом, проте наслідки секстингу 

для дитини можуть бути небезпечними. Навіть якщо фото не були 

 

 

 

 

і 
брак уваги з боку дорослих 

Загальна інформація  для педагогічних працівників 

щодо розповсюджених ризиків онлайн сексуального 

характеру. Причини і наслідки ризиків. 

1) Доступність гаджетів 

 

Секстинг 



опубліковані та залишаються таємницею, дитина постійно перебуває в 
надзвичайно пригніченому стані: переживає, що її приватні світлини побачать 
та опублікують сторонні люди, що вона стане об’єктом знущань з боку 
однолітків. 

Стан дитини ускладнюється й тим, що їй важко та соромно зізнатися у 
такому вчинку дорослим, хоча саме їхня участь важлива для вирішення цієї 
проблеми. Однак дуже часто світлини та відео потрапляють в Інтернет, де 
швидко й безконтрольно розповсюджуються між користувачами (у 
соціальних  мережах  та  чатах  класу), що призводить до кібербулінгу дитини 
– цькування через сучасні засоби комунікації. Розповсюдження таких  
матеріалів  може призвести  до переслідування дитини в колективі, 
виникнення проблем в освітньому процесі. 

Такі дії загрожують психічному здоров’ю дитини, підривають її довіру до 
оточуючих, створюють проблеми в побудові стосунків у майбутньому, 
можуть стати причиною втечі з дому та спроб покінчити життя самогубством. 
Окрім того, секстинг може стати серйозною перешкодою для самореалізації у 
дорослому житті (під час навчання чи пошуку роботи), оскільки роботодавці 
можуть побачити світлини у відкритому доступі в мережі. 

Повністю ж видалити будь-яку інформацію, розповсюджену в мережі, 
практично неможливо. Крім того, ці фото можуть потрапити на сайти з 
дитячою порнографією. 

На жаль, нині випадки підліткового секстингу — сумна реальність для 
України, і діти все частіше потрапляють в ситуації, коли їх фото 
безконтрольно розповсюджуються. Діти часто не розуміють зв’язок між 
реальним та віртуальним життям, а також не знають про наявність 
ризиків, зумовлених секстингом. Для попередження та вирішення цієї 
проблеми необхідна співпраця батьків, педагогічних працівників, дітей та 
поліції. 

 



 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

                                                                                                      

 

Сексторшен – це налагодження незнайомцями довірливих стосунків в 
Інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантажування  ними  
та  вимагання  грошей  чи додаткових матеріалів. 

Професійні злочинці оперують у соцмережах та месенджерах, а також у 
мережевих іграх. Жертвою сексторшену можна стати у будь-якому додатку 
чи онлай платформі, через які можна надсилати фото та відео. 

 

 
В Україні наразі немає статистичних даних щодо сексторшену, але згідно з 

міжна- родними джерелами [2]  в мережі з’являється все більше зображень 
оголених дітей, і вік поступово знижується. 
 

 

Через необізнаність щодо ризиків та дій в таких випадках діти та 
підлітки стають жертвами злочинців, які використовують спеціальні 
підходи в онлайн комунікації: погрожують нанести шкоду дитині чи 
членам її родини, якщо вона не надішле фото; залякують створити 
неіснуючий сексуалізований контент - поєднуючи обличчя дитини з тілом 
іншої людини через спеціальні додатки, якщо дитина не зробить те, що 
злочинці вимагають;тзалякують вчинити суїцид, якщо дитина чи підліток 
не надішле оголене фото; обмін грошей чи подарунків на такий контент 
від дитини чи підлітка; 

 
Наслідки сексторшену мають однаковий вплив на дівчат та хлопців будь-

якого віку. Згідно досліджень 1 з 3 дітей, які мали досвід сексторшену, 
наносили собі шкоду, вчиняли спроби самогубства через отриману 
психологічну травму. Більшість, хто зіштовхнувся з цим явищем, 
повідомляють про відчуття самотності, високої тривоги та депресивні думки. 

Психологічна травма, спричинена цим ризиком, впливає на всі сфери життя 
жертви. Сюди відносять зниження продуктивності, відмову від відвідування 
навчання, а також уникання місць, де потенційно можна зустрітись зі 

2. Сексторшен 



злочинцем. Тобто, дитина знахо- диться в постійній тривозі та переживає 
страх. [3] 

 
Жертви сексторшену можуть відчувати стигму суспільства через 

неприйняття, приниження, ізоляцію та звинувачення у тому, що відбулось. 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                         

 

   

 

Онлайн-грумінг — це побудова дорослим/групою дорослих осіб 
довірливих стосунків з дитиною (підлітком) з метою сексуального 
насильства онлайн чи у реальному житті. Зазвичай злочинці (або злочинні 
угруповання) реєструються в соціальних мережах під виглядом підлітків 
чи налагоджують контакт зі школярами в онлайн іграх, через електронну 
пошту та ін. Діти можуть знати або не знати, що спілкуються з дорослими. 
Злочинці можуть додаватися дитині у друзі, розсилати особисті 
повідомлення, переглядати сторінки дітей і шукати серед них таких, яким 
бракує любові та турботи вдома. 

  
  В Україні наразі немає статистичних даних щодо випадків онлайн 

грумінгу, але згідно дослідження американської організації THORN, яка 
була створена Ештоном Катчером та Демі Мур, серед опитаних 2 100 
дітей-жертв онлайн-грумінгу кожній четвертій дитині було 12 років або 
менше, 62 % дітей погоджувалися на вимагання злочинців та для 68 % з них 
погрози та вимоги не припиняли збільшуватися навіть після надсилання 
матеріалів. 

 

Онлайн грумінг 



 

Через таке психологічне пригнічення та страх дитини більшість випадків 
онлайн-грумінгу залишаються прихованими й не доходять до слідчих 
органів, хоча це тяжкі злочини (виготовлення дитячої порнографії, розбещення, 
вимагання та шантажування) і законодавство України передбачає за це 
кримінальну відпо- відальність. 

Найчастіше онлайн грумінгу піддаються діти [4], які: 

 відчувають труднощі з однолітками, включаючи соціальні та 
комунікаційні проблеми; мають низьку самооцінку; 

 мають обмежену обізнаність щодо ризиків в Інтернеті (наприклад, 
можуть відноситись до всіх онлайн знайомих, як до вірних друзів); 

 не мають контролю за часом онлайн з боку дорослих. 
Такі діти можуть відчувати самотність та тривогу і писати про це у себе на 

сторінках у соціальних мережах: «мене ніхто не любить, навіщо я 
народився/лася» або «мені дуже самотньо», - особливо після конфліктів у 
родині чи з однолітками. 

Протягом деякого періоду злочинець може вести листування з такою 
дитиною, будуючи довірливі стосунки. Та з часом може отримувати від неї 
відвертіші світлини, ніж дитина зазвичай розміщує у себе на сторінці. 

Злочинець вимагає більш інтимні фото/відео або особисті зустрічі, 
погрожуючи надіслати попередні фото батькам дитини та всім її друзям, а 
також розмістити біля школи дитини. 

Шантаж та здирництво часом відносять саме до економічного насильства 
– разового або періодичного вимагання грошей, речей під тиском і 
примусом, включаючи загрозу застосування фізичної сили, 
розголошення певних відомостей, поширення чуток і пліток. Такі дії 
завдають жертві не тільки матеріальної, а й моральної шкоди від 
завданих фізичних і психологічних страждань (болі, страху, 
приниження)[5] 

 
Потрапивши в таку складну ситуацію, діти відчувають самотність, відчай та 

безвихідь, тому погоджуються на всі умови кривдників. Часто у жертви 
виникає відчуття провини за те, що трапилось, чи думка, що вона на це 
заслуговує. 

Злочинець порушує довіру дитини і ця зрада впливає на подальшу 
побудову відносин дитиною з оточуючими. У таких ситуаціях жертва схильна 

відмовлятись від подальших близьких стосунків протягом довгого часу. 

 

Причини 



 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


