
 

Шановний студенте! 

 

Інтернет сьогодні є не лише важливим джерелом інформації, але, 

на жаль, і  ризиком для Вашого здоров’я, розвитку та благополуччя.  

 

По-перше, це можливість контактних ризиків  (сексуальна 

експлуатація та зловживання, домагання для сексуальних цілей («грумінг», 

розбещення), онлайн-вербування дітей для вчинення злочинів, участь у 

екстремістських політичних чи релігійних рухах або для цілей торгівлі 

людьми);  

2) ризики контенту (принизливе та стереотипне зображення та надмірна 

сексуалізація жінок та дітей; зображення та популяризація насильства та 

нанесення собі ушкоджень, зокрема, самогубств; принизливі, 

дискримінаційні або расистські вирази або заклик до такої поведінки; 

реклама, контент для дорослих);  

3) ризики поведінки (залякування, переслідування та інші форми утисків, 

розповсюдження без отримання згоди сексуальних зображень, шантаж, 

висловлювання ненависті, хакерство, азартні ігри, незаконне завантаження 

або інші порушення прав інтелектуальної власності, комерційна 

експлуатація);  

4) ризики для здоров’я (надмірне використання призводить до позбавлення 

сну та фізичної шкоди).  

Всі перераховані вище ризики не є вичерпними, постійно оновлюються 

та здатні негативно вплинути на Ваше фізичне, емоційне та психологічне 

благополуччя.  

Якщо Ви не маєте компетентностей безпечної поведінки в цифровому 

просторі, то може стати учасником так званих «груп смерті».  

Челендж (англ. Challenge) – жанр інтернет-роликів, в яких блогер 

виконує завдання на відеокамеру і розміщує його в мережі, а потім пропонує 

повторити завдання своєму знайомому або необмеженому колу користувачів. 

Саме слово челендж зазвичай перекладається як «виклик» у контексті 

словосполучення «кинути виклик».  

Найбільш небезпечними останнім часом стали челенджі:  

«вогняний челендж» (Fire challenge);  

«падіння в стрибку» (Tripping jump challenge);  

«проломити-череп-челендж» (Skull-breaker challenge);  

«отруєння капсулами для прання» (Tide pods challenge);  

«суїцидальний челендж Момо»;  

«удушення/непритомність/втрата свідомості» (Choking/fainting/pass-out 

challenge);  

«контрольована задуха» (Вlackout challenge);  

«вибух розетки» (Outlet Challenge);  

«вистрибни з автомобіля» (Drake «In My Feelings»);  

«я без свідомості» (Pass out prank, Shocking games) тощо.  



Вірусний характер поширення цих челенджів дозволяє їм швидко 

розповсюджуватись та продовжувати існувати, незважаючи на смертельну 

небезпеку. Служби технічного обслуговування та контролю за контентом 

популярних соціальних мереж не завжди вчасно виявляють та блокують 

контент, що закликає до небезпечних дій. Однак, помітивши контент, який 

може загрожувати життю та безпеці інших, Ви можете звернутися до 

адміністрації сайту зі скаргою, і врятувати комусь життя.  

Підлітки в силу вікових особливостей намагаються відокремитись від 

батьків, відійти у бік і знайти себе. Якщо ж це не вдається, вони починають 

втрачати інтерес до життя, не даючи собі можливості знаходити інші 

варіанти розв’язання проблеми. Такі підлітки є найбільш вразливою групою 

для небезпечних челенджів та «груп смерті».  

Шановні студенти! Адміністрація та педагогічний колектив 

Прилуцького агроколеджу покликані не тільки дати вам ґрунтовні знання, 

навчитити вас життєвим компетентностям, зокрема безпеці в інтернеті.  

У разі виявлення, що Ви чи хтось із Ваших друзів став жертвою будь-

яких проявів насильства чи експлуатації, вербування чи маніпуляцій в 

цифровому просторі, варто одразу звернутись до Національної поліції 

України та надіслати повідомлення про правопорушення до департаменту 

кіберполіції Національної поліції України.  

Психологічну допомогу та підтримку можна отримати за номерами 

телефонів:  

1) Національна гаряча лінія з питань протидії насильству та захисту прав 

дитин (Пн – Пт з 12:00 до 16:00):  

0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних);  

16 111 (безкоштовно з мобільних).  

2) Онлайн консультація для підлітків в Teenergizer.  

3) Чат-бот у Telegram і Viber допоможе дізнатись, куди звертатись за 

допомогою.  


