
Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 90 - 

всіма співробітниками; піклуватися про рівень добробуту співробітників. 
Таким чином, ефективність функціонування «Телефону довіри» неможлива 
без постійної роботи щодо запобігання феномену «вигорання» [3, с. 68]. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ КІБЕР-БУЛІНГУ 
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Інтернет прийшов у життя підлітків, ставши невід’ємною частиною 

найближчого оточення. Те, що для покоління докомп’ютерного дитинства, 
виглядає інновацією, для сучасної молоді є звичною буденністю. Вони 
швидко орієнтуються у віртуальному світі, відкривають власні способи 
використання новітніх можливостей інформаційно-комунікаційних 
технологій, визначають свої уподобання, розвивають нові потреби. Часто 
весь  цей світ залишається багато в чому невидимим для дорослих, які не 
мають стільки часу, щоб пройти тими ж шляхами кіберпростору, якими 
блукають їх діти.  

Однією із найгостріших проблем взаємодії підлітка з Інтернетом є 
небезпека зіткнення з агресивними нападами, які називають кібер-
булінгом. Кібер-булінг – це жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити, 
принизити дитину, в яких використовуються інформаційно-комунікаційні 
засоби: мобільні телефони, електронна пошта, соціальні мережі тощо. 
Підлітки часто не розповідають батькам про такі свої негаразди через 
страх батьківської заборони використання потрібних їм засобів  зв’язку і 
тому залишаються без необхідної підтримки і допомоги.  

Великий внесок був зроблений науковцями, які досліджували 
питання поширення кібер-булінгу серед підлітків. Серед них – 
Ю. О. Годік, А. Д. Єляков, Ю. М. Кузнєцова, Г. В. Солдатова та ін. 

За останні 20 років поняття кібер-булінг стало міжнародним 
соціально-психологічним терміном, яким, наприклад, у США позначають 
великий перелік дій (від погроз до насмішок), що здатні налякати або 
іншим чином негативно вплинути людину. Російська вчена 
Л. А. Найдьонова схиляється до думки про необхідність запозичення 
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іноземного терміну «кібер-булінг» для позначення існуючого на 
пострадянському просторі віртуального насилля, адже як у російській, так 
і в українській мові жодний із мовних еквівалентів цих понять не 
закріпився на сьогодні саме як науковий термін [2, c. 240]. 

Проаналізувавши віртуальну агресію, американські дослідники 
Р. Ковальскі, С. Лімбер, П. Агатстон виділили вісім типів поведінки, 
характерних для кібер-булінгу:  

1. Перепалки, або флеймінг (від англ. flaming – пекучий, гарячий, 
полум’яний) – обмін короткими, гнівними, запальними репліками між 
двома чи більше учасниками за допомогою комунікаційних технологій. 
Флеймінг відбувається в основному на чатах, форумах, інколи 
перетворюючись в затяжну війну (від англ. holywar- свята війна).  

2. Нападки, або харасмент (англ. harassment – постійні виснажливі 
атаки). Найчастіше це використання повторюваних образливих 
повідомлень, спрямованих на жертву (наприклад, постійні погрозливі 
дзвінки, маса СМС-повідомлень на мобільний телефон) з перевантаженням 
персональних каналів комунікації. На відміну від перепалок, атаки більш 
тривалі і йдуть від певного агресора.  

3. Обмовлення, зведення наклепів (denigration) – розповсюдження 
принизливої неправдивої інформації з використанням комп’ютерних 
технологій. Це можуть бути текстові повідомлення, фото, відео, які 
змальовують жертву в образливій формі. Жертвами можуть стати не тільки 
окремі особи, але й група дітей по певному списку (наприклад, «хто є хто» 
в класі, школі). 

4. Самозванство, втілення в певну особу (impersonation) – агресор 
позиціонує себе жертвою, використовуючи її пароль доступу до аккаунту в 
соціальних мережах, блозі, пошті, системі миттєвих повідомлень тощо, а 
потім здійснює негативну комунікацію. Коли з адреси жертви без її відому 
відправляються ганебні провокаційні листи, виникає «хвиля зворотних 
зв’язків», в результаті якої розгублена жертва неочікувано отримує гнівні 
відповіді.  

5. Ошуканство, видурювання конфіденційної інформації та її 
розповсюдження (outingtrickery) – отримання персональної інформації 
(текстів, фото, відео) і її передача іншим поштою або в публічну зону 
Інтернету.  

6. Відчуження (остракізм, ізоляція). Бажання бути включеним у 
групу є мотивацією багатьох вчинків дитини, і саме тому виключення з 
групи однолітків сприймається як соціальна «смерть». Онлайн-відчуження 
294 можливе з різних в будь-якому віртуальному дитячому середовищі, де 
використовується захист паролями, формується список небажаної пошти, 
список друзів.  

7. Кібер-переслідування – приховане вистежування через Інтернет та 
переслідування необережних чи вибраних з певною метою користувачів 
для організації злочинних дій (нападу, побиття, зґвалтування).  

8. Хепіслеппінг (від англ. happyslapping – щасливе плескання) – дуже 
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розповсюджений вид кібербулінгу, який уявляє собою розміщення 
відеороликів в Інтернеті, де їх можуть переглядати тисячі користувачів без 
жодної згоди жертви. Інша форма хепіслепінгу – це передавання сюжетів 
через мобільні телефони [1]. 

Отже, ця проблема є однією з найактуальніших в українських 
навчальних закладах. Жорстокі розваги неповнолітніх набули загрозливо 
масового характеру, вийшли за межі звичайних хуліганських атак і  
наблизилися до криміналу. Кібер-буллінг набув безліч форм, які наносять 
непоправну шкоду психіці підлітків. Тому, батьки, вчителі, психологи 
мають вчитись розпізнавати це явище та усувати його. 
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Навчання української мови спирається на об’єктивно існуючі 

закономірності, що визначають і спрямовують  дії педагога і студента. До 
них М. Пентилюк відносить: 

– постійну увагу до матерії мови, її звукової системи; 
– розуміння семантики мовних одиниць; 
– здатність засвоювати норми літературної мови; 
– оцінювання виражальних можливостей рідної мови; 
– розвиток мовного чуття, дару слова; 
– випереджальний розвиток усного мовлення; 
– залежність мовленнєвих умінь і навичок від знань граматики й 

словникового складу мови [5, с. 25]. 
Кожна з цих закономірностей різною мірою виявляється в процесі 

навчання української мови (за професійним спрямуванням). Так, робота 
над удосконаленням орфоепічних навичок, відпрацювання навичок 
інтонації, повторення особливостей сполучуваності фонем у мовному 
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