
ПРИЙОМИ МАНІПУЛЯЦІЙ В МЕРЕЖІ 
 

Щоб забезпечити безпеку свої дитини, Вам необхідно 

знати, якими прийомами злочинці користуються в Інтернеті найчастіше: 
• Намагаються викликати жалість. Наприклад, розповідають, що їдуть з країни, 

і не можуть взяти із собою чудове кошеня, тому шукають гідного для нього 

господаря; пропонують дитині зустрітися й подивитися/забрати нещасну 

тварину. 
• Привертають увагу за допомогою незвичайних, яскравих речей, які так 

подобаються дітям, а потім – пропонують купити/виграти/отримати в 

подарунок під час особистої зустрічі. 
• Підвищують самооцінку дітей, розповідаючи про те, які вони чудові й 

унікальні, але ніхто, за винятком, зрозуміло, злочинця їх не розуміє. Діти дуже 

люблять, коли їх хвалять і часто готові на все, щоб похвали не припинялись. 

 
• Звертаються до дитини від імені знайомих, авторитетних людей. Наприклад, 

представляються друзями батьків або співробітниками правоохоронних органів 

та просять надіслати важливу конфіденційну інформацію про себе, родину, 

оселю. 
Про інтернет-залежність 

 
Підтримання здорового балансу між засобами розваг та іншими видами 

діяльності в житті дітей було завжди проблемою для батьків. Internet зробив це 

завдання ще більш складним. Можливості, які надає Internet для спілкування та 

онлайнових ігор, означають, що багато дітей і підлітків втрачають відчуття 

часу, знаходячись в онлайні.  
Ось кілька порад, як можна допомогти вашим дітям встановити здоровий 

баланс між використанням Internet та іншими видами діяльності • У розмові з 

дитиною, в якої є ознаки інтернет-залежності важливо не протиставляти 

інтернету реальне життя, а показати, як вони можуть доповнювати одне одного! 

Ваша дитина безмірно захоплена іграми-стрілялками? Чудово, запропонуйте їй 

стати сильним героєм не тільки на екрані мобільного телефону або монітора, а 

насправді зайнятися спортом, навчитися прийомам самооборони тощо. Сходіть 

разом у спортзал, знайдіть підходящу спортивну секцію. 
• Важливо правильно використати властиву кожній дитині рису – цікавість! 

Добре знаючи свою дитину, ви обов'язково знайдете в навколишньому світі 

речі, які її неодмінно зацікавлять. 
• Розробіть правила використання інтернету. Постарайтеся встановити такі 

часові обмеження на роботу в інтернеті, щоб у дитини залишався час для інших 



занять і, головне, для фізичної активності. Комп'ютер краще розміщати не в 

дитячій кімнаті, а в кімнаті для дорослих. Тоді у вас буде більше можливостей 

слідкувати за тим, що дитина на ньому робить.  
• Обов'язково проаналізуйте свою поведінку – чи не занадто багато часу Ви 

проводите в Інтернеті? Адже діти прагнуть брати приклад зі своїх батьків. 
  

Азартні ігри в Інтернеті 
Багато дітей люблять використовувати Web для пошуку розваг, таких як 

онлайнові ігри. Інколи, коли вони шукають новий ігровий сайт, вони також 

можуть натрапити на сайт з азартними іграми. В той час, як більшість 

звичайних ігор є законними для використання дітьми, ігри на віртуальні гроші 

та азартні ігри на реальні гроші не є законним.  
Як розрізнити різні типи сайтів: 
- Ігрові сайти, зазвичай пропонують ігри в карти, дошки, слова, аркадні іграшки 

або головоломки з автоматичним відстеженням та підрахунком балів. Ніяких 

грошей — ані віртуальних, ані реальних. 
- Сайти з іграми на віртуальні гроші можуть включати сценарії, де люди 

виграють або програють якісь несправжні гроші. 
- Сайти з азартними іграми зазвичай передбачають вигравання або програвання 

справжніх грошей. 
Батьки мають вирішити, які типи ігор або ігрових сайтів підходять для їхніх 

дітей. Проте вам слід пам’ятати, що азартні ігри досить часто можуть привести 

до важких наслідків. Ось деякі речі, які ви можете зробити: 
• Знати, які сайти відвідують діти й що вони роблять в онлайні. 
• Встановити чіткі правила стосовно того, в які онлайнові ігри можуть гратися 

ваші діти і те, що комп'ютери з Internet-доступом вони мають тримати у 

відкритій зоні, а не в їхній власній кімнаті. 
• Нагадати дітям про те, що азартні ігри в Інтернеті — не є добре. 

(Законодавство багатьох країн навіть забороняє дітям грати в азартні ігри). 
• Допоможіть вашим дітям зрозуміти, що являють собою азартні ігри. 

Оператори онлайнових ігор займаються цим бізнесом для отримання вигоди. І 

вони заробляють більше грошей, ніж виплачують. 
• Прослідкуйте, щоб ваші діти завжди питали дозволу, перш ніж вони 

скористаються вашою кредитною карткою в онлайні. Азартні ігри в онлайні 

зазвичай потребують використання кредитної картки. 
• Поясніть, що азартні ігри в онлайні викликають залежність. Люди можуть 

годинами гратися в такі ігри без відриву. Азартні ігри в ізольованому 

середовищі з використанням кредитної картки можуть призвести до ігрової 

залежності 
за матеріалами сайту http://ruoord.kharkivosvita.net.ua 
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