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про матеріал, який вони розслідують та досліджують. Мати великі бази 

даних з великою кількістю змінних ще недостатньо, скоріше потрібні надійні 

бази даних з корисними та ретельно визначеними змінними, щоб діяти з 

метою діяти з метою її запобігання злочину, а також знайти жертв, коли це 

відбувається. Запобігання насильству над дітьми в цифровому середовищі, 

неможливо досягти без внесення змін до національного закону. В іншому ж 

випадку це призведе до зростання рівня інтернет-злочинів проти дітей, а 

також підвищення кількості порнографічного матеріалу. 

Науковий керівник Н. В. Краснова  
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ОСОБЛИВОСТІ МОББІНГА (ПСИХОЛОГІЧНОГО 

НАСИЛЬСТВА) В УМОВАХ ЕМІГРАЦІЇ 

Сучасний розвиток світу характеризується політичними і 

економічними змінами, що призводить до зростання напруженості в 

соціальному суспільстві. Кожна людина хоча б раз у своєму житті 

стикалася з психологічним насильством в соціальному середовищі, де в 

якості норми позиціонуються неадекватні вимоги керівництва, 

психологічна цькування молодих співробітників, несправедлива оцінка 

роботи, загроза звільнення і ін. 

Моббінг − психологічний тиск, цькування колективу або його 

частини (керівництва, підлеглих або колег) стосовно працівника, що 

здійснюється з метою змусити людину змінити роботу. Моббінг в 

організації, як правило, виражається в постійній і часто 

необгрунтованій критиці, в поширенні про співробітника завідомо 

неправдивої інформації (чуток і пліток), що підриває професійну 

компетентність і репутацію. Також моббинг проявляється у вигляді 

глузувань і провокацій, прямих образ і залякувань, бойкоту і 

демонстративного ігнорування, в нападках, які б честь і гідність і навіть 

у вигляді заподіяння матеріальної або фізичної шкоди. Мета моббінга – 

вивести співробітника з психологічної рівноваги. Традиційно виділяють 

два види моббінга: 1) вертикальний – психологічний терор стосовно 

працівника виходить від начальника; 2) горизонтальний − психологічний 

терор від колег. 

Таким чином, проблема моббінга в сучасному світі має дуже велике 

значення і вимагає дієвого підходу на державному рівні. Саме психологічна 

безпека є умовою, що забезпечує формування та розвиток функціонального 
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комфорту, підтримка високого рівня особистісно-емоціональної захищеності 

і соціально-психологічної вмілості, оптимізацію резервних можливостей 

особистості в діяльності. Забезпечення психологічного здоров’я 

співробітників повинно стати першочерговим пріоритетом в організаціях, 

так як системи, що володіють культурою придушення, роблять людей 

однаково інертними, залежними, непродуктивними і не здатні дати 

суспільству перспективних високорозвинених професіоналів, провідних 

суспільство до прогресу і процвітання. 

Науковий керівник О. О. Орлова 
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КІБЕР-МОБІНГ СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Кібер-мобінг є великою проблемою серед дітей та підлітків.  

Насмішки і суперечки не рідкість серед дітей. Напади на однолітків 

варіюються від домагань у школі до так званого кібер-мобінгу 

(цькування) в Інтернеті. Цим терміном описують різні форми наклепу, 

домагань та примусу з боку людей, що використовують електронні 

засоби зв’язку (Інтернет або мобільні телефони). 

Кібер-мобінг відбуваються в самих різних формах: образи 

(образливі повідомлення та коментарі), жорстокі розмови, які часто не 

відповідають дійсності, крадіжка віртуальної ідентичності, розкриття 

інтимної інформації, неодноразові загрози через електронні 

повідомлення, сексуальні домагання за допомогою образливих 

зображень та повідомлень. Для кібер-мобінгу характерно наступне: 

− анонімність: Злочинці ховаються за комп’ютером під 

псевдонімом. Вони можуть сказати своїй жертві те, що не скажуть при 

розмові віч-на-віч, при цьому вони не визнають наслідків своїх дій і не 

відчувають співчуття до жертви. 

− більше охоплення: Шляхом знущання у кібер-просторі 

охоплюється дуже велика аудиторія (наприклад, образливий коментар 

під зображенням, яке видно всім користувачам). 

− більш тривалий період: Кібер-мобінг дозволяє цькувати жертву в 

будь-який час доби, тобто 24 години поспіль. 

Розглядаючи портрет злочинця, можна сказати наступне: це 

приблизно однакова частка хлопців та дівчат, які, ймовірно, самі мали 

досвід бути жертвою, та у яких з’явилося бажання помститися. Наукові 

дослідження показали, що приблизно кожна п’ята дівчина або юнак у 


