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та юнацького віку, які не мають ризику розвитку комп’ютерної залежності. 
Серед обстежених юнацького віку достовірно частіше діагностується стадія 
ризику розвитку комп’ютерної залежності, ніж серед молодших за віком уча-
сників дослідження. 

Дані дослідження свідчать, що підлітки з комп’ютерною залежністю 
несхильні до проявів конфліктної поведінки, запальності. При цьому дівчата 
виявляють підозрілість та безкомпромісність, а хлопці – непоступливість, 
безкомпромісність та певну агресивність. 

Емпіричні результати показали відсутність взаємозв’язку комп’ютерної 
залежності з проявами агресивності та конфліктності у дівчат обох вікових 
груп, рівень вираженості комп’ютерної залежності достовірно негативно 
пов’язаний з наполегливістю, напористістю, вразливістю. 

Ступень вираженості комп’ютерної залежності у хлопців в юнацькому 
віці негативним чином, але менш інтенсивно, ніж в молодшій за віком групі, 
пов’язана з такими складовими агресивної та конфліктної поведінки як запа-
льність, підозрілість та конфліктність. 
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ПРОБЛЕМА ГРУП СМЕРТІ В УКРАЇНІ 

Весною 2016 року в Росії розгорівся скандал навколо груп в соцмере-
жах з суїцидальної тематикою. У лютому 2017 року на Україні за незрозумі-
лих підстав, різко зросла кількість пошукових запитів на тему «ігор», фіналом 
яких стає самогубство, в які грають через так звані «групи смерті». Першою 
офіційно зареєстрованою жертвою груп смерті стала 15-річна Вілена, яка на-
клала на себе руки 6 грудня зістрибнувши з 13-го поверху в Маріуполі. 

Символ груп смерті – кити. Ці тварини асоціюються у ідеологів груп 
смерті зі свободою, в тому числі свободою покінчити собою. Підлітків захоп-
лює, що такі великі і сильні тварини можуть викидатися на берег, знедолені 
океаном (батьками, суспільством, коханою людиною) і здійснюють суїцид. 
Така смерть вважається красивою, кити прокидаються або вмирають в 4.20 
ранку. У цей час підлітки просинаються, щоб отримати від модераторів групи 
чергове завдання – порізати себе, залишити синці, опіки або садна на тілі, до 
останнього завдання – вбити себе. І все це – обов’язково зняти на камеру.  

Організатори створюють навколо підлітків атмосферу, яка здатна схи-
лити до суїциду. Мета ігри – пройти 50 завдань протягом 50 днів. Куратор по-
грожує смертю родичам, мамі та батьку. 
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Підлітки, бажаючі «зіграти», добровільно залишають на своїх сторінках:  
синийкит меня спасёт 
в #тихийдом он приведёт 
#f57 нам всем покоя не даёт 
#f58 мы знаем, что помощь придёт 
#явигре раз, два, три 
#синийкит меня спаси. 
Дітям висилають список треків, які вони повинні слухати кожний вечір 

перед сном: містичну музику без слів або таку, що текстом може спонукати до 
суїцидальної поведінки: Синий кит – Смерть; VACUUM – Синий кит | Тихий 
дом | 4:20 | f57; Синий кит – 4:20; суицид – порежу вены и уйду тихо под воду.  

Більшість завдань пов’язано з порізами. Наведемо приклади завдань: на 
руці лезом вирізати f 57, проснутися в 4.20 і дивитися страшне відео, порізати 
в доль вен руку (не глибоко) тільки 3 порізи, написати в статусі #якит, встати 
о 4:20 та піти на дах, видряпати кита на руці (або зробити малюнок), порізати 
губу, тикати руку голкою протягом дня, піти на найбільш високу кришу і сто-
яти на краю, залізти на будівельний кран, по скайпу поговорити з китом, уз-
нати дату смерті та змиритися з цим, ні з ким не спілкуватися, дати клятву, 
що ти кит, зістрибнути з даху або повіситися.  

У зв’язку з цим батькам в Національній поліції рекомендують: 
1) приділяти увагу психологічному стану дитини; перевіряти шкірні по-

криви дитини на наявність пошкоджень та з’ясовувати як вони з’явилися 
(особливу увагу звертати на пошкодження в формі кита); 

2) перевіряти записи дитини в соціальних мережах і групах, в які вони 
входять, зміст спілкування в приватних чатах, фото і відео файли в гаджетах; 

4) з увагу на коло спілкування дитини; 
5) намагатися зайняти вільний час дитини. 
Головне, що потрібно робити батькам – розмовляти зі своїми дітьми. 

Якщо в сім’ї довірливі відносини, у підлітків не виникне потреба шукати собі 
друзів серед «китів» і, взагалі, самому ним стати. 
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ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Як відомо, найскладнішою віковою кризою є саме підлітковий період. 
Багато провідних психологів займалися вивченням особливостей становлення 
особистості саме підлітків. Це обумовлено складними як фізіологічними, так і 


