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Вони пов�домили нам, що так� ризики зросли з початком
рос�йського вторгнення в Україну. Це також пов’язано з�
зб�льшенням к�лькост� д�тей, як� почали навчатися онлайн та
в�дсутн�стю часу у батьк�в для контролю їх часопроводження. 
 Д�ти та молодь дедал� част�ше зустр�чаються �з ризиком
експлуатац�ї в Інтернет�. 

Виявлена   експлуатац�я включала використання д�тей у ц�лях
шпигунства, випадки якої детально описан� у зв�т� “«Ш�сть+»
серйозних порушень проти д�тей: виклики та насл�дки 9
м�сяц�в рос�йсько-української в�йни 2022” (стор. 20-23)
української орган�зац�ї Альменда.

Вербування д�тей в Інтернет� для сексуальної експлуатац�ї
було поширеним явищем до в�йни, з п�двищеним ризиком в
останн� роки, пов�домляється в публ�кац�ї BBC в�д 2021 року.
Так�� ризики залишаються великими на вс�й територ�ї України.

"Навчай для України" також пов�домила про брак знань �
ресурс�в про безпеку д�тей в Інтернет�.

Щоб д�знатися б�льше, ми опитали молодь, вчител�в � батьк�в з
України, щоб оц�нити їхн� знання щодо онлайн безпеки та
зрозум�ти, наск�льки вони об�знан� про ризики, з якими
зустр�чаються молод� люди в Інтернет�.
 
Результати опитування дозволять STOP THE TRAFFIK створити
план проекту та поставити ц�л� щодо забезпечення вчител�в,
батьк�в та молодь в Україн� як�сними знаннями та ресурсами
для зменшення ризику вербування через онлайн-платформи.

Орган�зац�я STOP THE TRAFFIK зустр�лася з "Навчай для
України", осв�тньою орган�зац�єю, яка залучає найкращих
випускник�в � талановитих молодих спец�ал�ст�в р�зних
галузей до вчителювання у школах-партнерах у
маленьких населених пунктах України на 2 роки. "Навчай
для України" под�лилася з нами своєю стурбован�стю
щодо ризик�в, з якими зустр�чаються д�ти та молодь,

будучи залученими до онлайн експлуатац�ї.

ВСТУП

https://almenda.org/wp-content/uploads/2022/12/6-plus-seryoznykh-porushen-proty-ditey-9-misyatsiv_Almenda.pdf
https://almenda.org/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56577234


Досв�д українц�в щодо
онлайн безпеки
Ризики, як� �снують для
молод� в Інтернет�
Сучасне розум�ння ризик�в, з
якими зустр�чаються д�ти в
Інтернет�, � способи
отримання п�дтримки
Яку �нформац�ю необх�дно
надати в кампан�ї
Який формат кампан�ї буде
корисним
Як ми можемо п�дтримати
вчител�в � батьк�в у наданн�
�нформац�ї та захисту молод� 
 в�д можливої небезпеки

У опитуванн� взяли участь 220
респондент�в.

Ми плануємо загальноукраїнський проект, спрямований на усунення
прогалин у знаннях про онлайн-безпеку для д�тей та молод� в Інтернет�.

Ми прагнемо надати батькам �нформац�ю про те, як виявити потенц�йн�
ознаки експлуатац�ї в Інтернет�, як поговорити про це з д�тьми, що робити,
якщо у них є п�дозри щодо потенц�йної експлуатац�ї � куди звернутися за 
 п�дтримкою.

Ми прагнемо надати вчителям ресурси та трен�нги про онлайн безпеку.

Ми прагнемо надати д�тям поради про те, як захистити себе в соц�альних
мережах � що робити, якщо вони стурбован� тим, що побачили в Інтернет�.
 

Опитування дозволило
нам зрозум�ти наступне:"БУЛО Б ДОБРЕ

МАТИ САЙТ, ДЕ
МОЖНА БУЛО Б
ПРОЧИТАТИ
БІЛЬШЕ
ІНФОРМАЦІЇ
ПРО БЕЗПЕКУ В
ІНТЕРНЕТІ"



Б�льш�сть д�тей пов�домили, що
вони обговорювали безпеку в
Інтернет� з друзями (41%) та
батьками (39%)

87% респондент�в бачили п�дозр�л�
рекламу чи пов�домлення в
Інтернет�, 11% в�дпов�ли, що не
знають, як їх розп�знати.

46% хот�ли б знати б�льше про те, як
залишатися в безпец� в Інтернет�.

Tik Tok – найпопулярн�ша
соц�альна мережа серед молод�,
яка взяла участь в опитуванн�. 72%

респондент�в в�ддають перевагу Tik

Tok, 54% - Instagram � 18% - Telegram.

ДІТИ ДО
 18 РОКІВ

65% батьк�в вважають, що ризики, з
якими зустр�чаються д�ти та
молодь в Інтернет�, зросли через
рос�йське вторгнення.

90% батьк�в вважають за необх�дне
запровадити в українських школах
уроки онлайн-безпеки.

99% батьк�в не знають жодної
орган�зац�ї в Україн�, яка б
займалася поширенням �нформац�ї
про проблему.

Б�льш�сть батьк�в вважають, що
найб�льш� ризики для д�тей в
Інтернет� - це ризик самогубства
(87%), ризик шахрайства (82%),

сексуальної експлуатац�ї (77%) та
експлуатац�ї в ц�лях шпигунства
(61%).

БАТЬКИ

78% батьк�в не впевнен�, що вони
знають, як захистити своїх д�тей в
Інтернет�.

*Людей, які відповіли на опитування

*Людей, які взяли участь в опитуванні



93% вчител�в вважають, що орган�зац�ї можуть допомогти, п�дтримуючи
вчител�в на вс�х етапах реал�зац�ї проекту.

98% вчител�в вважають, що в українських школах необх�дно запровадити
уроки про онлайн безпеку.

Б�льш�сть вчител�в вважають, що найб�льш� ризики для д�тей в Інтернет� -
шахрайство (96%), ризик самогубства (89%), сексуальна експлуатац�я (74%),

ризик експлуатац�ї в ц�лях шпигунства (65%).

96% вчител�в вважають, що ризики зросли п�сля вторгнення Рос�ї в Україну.

ВЧИТЕЛІ

*Людей, які взяли участь в опитуванні

89% вчител�в вважають, що орган�зац�ї можуть допомогти, створюючи
�нформац�йний контент.

Допомогу в опитуванн� вчител�в для цього зв�ту надала осв�тня орган�зац�я «Навчай для України»
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Б�льш�сть респондент�в в�ком до 18 рок�в (72%) хот�ли б д�знатися б�льше
про безпеку в Інтернет� через в�део в соц�альних мережах

de los lectores valoran la información
precisa

ФОРМАТ КАМПАНІЇ

Думки батьк�в � вчител�в суттєво в�др�зняються, оск�льки вони вважають,

що предмет найкраще викладати через офлайн та онлайн уроки

В�део у соц�альних мережах 

Офлайн �гри

Шк�льн� уроки

Мультф�льми у соцмережах

Отримувати б�льше
�нформац�ї в�д батьк�в

Офлайн уроки

Офлайн �гри

Онлайн уроки

В�део у соц�альних мережах

Онлайн �гри



"БАГАТО БАТЬКІВ
НЕСЕРЙОЗНО
СТАВЛЯТЬСЯ ДО
БЕЗПЕКИ СВОЇХ ДІТЕЙ В
ІНТЕРНЕТІ. Я
ЗУСТРІЧАЛА БАТЬКІВ,
ЯКІ ЛЕГКОВАЖНО
СТАВЛЯТЬСЯ ДО
ПРОБЛЕМИ. ТАКІ УРОКИ
ПОТРІБНІ НЕ ТІЛЬКИ
ДІТЯМ, А Й БАТЬКАМ"



На наших д�тей полюють
агенти... д�ти не можуть
зрозум�ти, коли ними
ман�пулюють у гр� чи чатах у
соц�альних мережах.

Д�ти багато часу проводять в
Інтернет�, треба навчити їх
робити це безпечно.

Моя старша дитина мала
поганий досв�д в Інтернет� у
в�ц� 10 рок�в.

Д�ти завжди повинн� знати
�нформац�ю про небезпеку,

яка зм�нюється щодня.

Д�ти мають необмежений
доступ до Інтернету, батьки
не завжди можуть
контролювати їх безпеку.

ПРЯМА
МОВА



Не вс� батьки говорять з�
своїми д�тьми про безпеку в
Інтернет�.

ВИСНОВКИ

Також респонденти пояснили, чому в
Україн� необх�дно проводити кампан�ю
про онлайн безпеку:

Д�ти зможуть краще
розум�ти, коли хтось
прагне їх експлуатувати.

Д�ти зможуть захистити себе
в�д негативного впливу в
Інтернет�.

Щоб д�ти розум�ли, як д�яти
в небезпечн�й ситуац�ї.

Дитина повинна мати
достатньо знань, щоб
захистити себе в�д педоф�л�в та
небезпечних �гор в Інтернет�.

1 2
3 4
5

Д�ти та молодь в Україн� знаходяться в груп� ризику та стають об’єктами
експлуатац�ї. Зокрема,* сексуальної експлуатац�ї та вербування в ц�лях 
 шпигунства. Таку думку висловили батьки та вчител� п�д час опитування та
коментарях до нього. Деяк� батьки вказали, що їхн� д�ти зустр�чалися з
потенц�йним грум�нгом в Інтернет�.
 
Б�льш�сть д�тей та молод� пов�домили, що бачили п�дозр�лу рекламу чи
пов�домлення в Інтернет�. У своїх в�дпов�дях та коментарях д�ти вказали, що їм
хот�лося б отримати б�льше �нформац�ї про те, як залишатися в безпец� в
Інтернет�, зазначивши, що кращим форматом кампан�ї будуть �нформативн�
в�део в соц�альних мережах, а також офлайн-�гри. Д�ти та молодь також вказали,
що вони надають перевагу соц�альн�й мереж� TikTok.

Переважна б�льш�сть батьк�в та вчител�в погоджуються, що безпец� в Інтернет�
потр�бно навчати в школах. Вони вважають, що ризики для д�тей в Інтернет�
зросли п�сля вторгнення Рос�ї в Україну. В�дпов�д� батьк�в продемонстрували, що
їм не завжди вистачає впевненост� щодо навчання д�тей безпеки в Інтернет�.
Вчител� зазначили, що для того, щоб навчити д�тей онлайн безпец�, їм потр�бна
п�дтримка орган�зац�й у плануванн� проекту та ресурсах.
 
*В�дпов�д� батьк�в та вчител�в продемонстрували, що вони вважають, що д�ти найб�льше схильн� до ризику
шахрайства та самогубства. Ця �нформац�я буде передана орган�зац�ям, як� працюють у цих напрямках.



Результати опитування допомогли нам сформулювати ц�л�
майбутньої кампан�ї про онлайн безпеку.

НАШІ ПЛАНИ

Створити в�део в соц�альних мережах для д�тей з �нформац�єю про
онлайн безпеку.

Запустити TikTok кампан�ю, щоб охопити ос�б в�ком до 18 рок�в з
�нформац�єю про безпеку в Інтернет�.

Створити ц�льову стор�нку з �нформац�єю для молодих людей про
безпеку в Інтернет� та орган�зац�ї п�дтримки, як� можуть надати
допомогу.

П�дтримувати вчител�в ресурсами та трен�нгами.

П�дтримати батьк�в порадами про те, як забезпечити безпеку д�тей в
Інтернет�, � надати їм «пос�бники для розмов» про те, як обговорити це
питання з д�тьми / Запустити онлайн-кампан�ю у Facebook/Instagram,

щоб охопити батьк�в та оп�кун�в у вс�й Україн�.



КОНТАКТИ
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ, ЯКЩО У ВАС Є
ЗАПИТАННЯ АБО ВИ БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЯ
БІЛЬШЕ ПРО ПРОЕКТ -

wwww.stopthetraffik.org
Ilona.oleksiuk@stopthetraffik.org


