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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 
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Німеччині бере участь у кібер-мобінгу, а саме, як злочинець чи як 

жертва, або, як так звана жертва-злочинець, яка одночасно є і злочинцем 

і жертвою. 

У кримінальному праві Німеччини немає складу злочину «Кібер-

мобінг», але окремі форми кібер-мобінгу караються. Це бездіяльність та 

відшкодування збитку, образа особистості, посягання на особисте 

життя і таємницю, злочинні дії проти свободи особи, порушення 

загальних прав особистості. У разі кібер-мобінгу необхідно якомога 

швидше повідомити поліцію. Вона може встановити злочинців і 

ініціювати притягнення до кримінальної відповідальності. Швидкі дії та 

запобігання можуть зменшити або навіть запобігти знущанням в 

Інтернеті. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна  
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА НАСИЛЬСТВО  

СЕРЕД МОЛОДІ У США 

Дослідження показують, що насильство в ЗМІ спричиняє агресію 

підлітків. Вони свідчать, що гра в насильницькі відеоігри збільшує 

агресивні помисли та поведінку. До ЗМІ, які можуть носити 

насильницький характер, належать Інтернет, телебачення, журнали, 

фільми, музика, реклама, соціальні медіа. ЗМІ впливають на свою 

аудиторію як позитивно, так і негативно. Останнім часом соціальні 

мережі стали важливою частиною повсякденного життя та мають 

величезний вплив на поведінку та розум людей, які цим користуються. 

Соцмережі переплелися з майже кожним аспектом нашого життя. 

Незалежно від того, використовуємо ми їх для інформації, для 

знайомства або для висловлення своєї думки, вони інтегруються у 

навколишній світ та допомагають нам залишатися на зв’язку. Зросла 

стурбованість тим, що соцмережі заохочують молодь до участі в 

насильстві та мають величезний вплив на їх поведінку. Є деякі 

повідомлення про кібербуллінг, злочинну діяльність у соцмережі чи 

через них, насильство банд та самогубства, і соціальні мережі 

підживлюють ці тривожні випадки. «Небезпека соціальних мереж 

полягає в тому, що вони забезпечують платформу, яка може швидко 

посилити будь-яке насильство, оскільки воно стає постійно доступним 

для всіх, хто його бачить. Все більше віртуальних конфліктів у 


