
 

Маніпуляції у нашому житті та способи їм протистояти 

 

#маніпуляція #соцмережі #Інтернет_безпека 

Не залежно від віку,так чи інакше кожен чи кожна з нас 

піддається маніпуляції…  

Або ж в інших є намір маніпулювати нами, проте окремим 

особистостям вдається цьому протистояти….  

Щодня кожен і кожна з нас перебуває в мережі Інтернет , 

дивиться телебачення , слухає радіо чи читає газети …. 

І обов’язково десь та буде те,що вплине на свідомість,те що 

змусить задуматися чи “клюнути” на рекламу,новини, челендж….

 

Як розпізнати,що це маніпуляції? 

Як навчитися критично мислити і 

Аналізувати одержану інформацію? 

Кожен і кожна має прийти до цього самостійно, з’ясувати свої 

“сильні та слабкі сторони” і розвиватись, щодня 

відфільтровувати непотрібну, агресивну, руйнівну силу 

інформаційного потоку. 

Запитувати в себе ” Що це мені дасть?”, “Чи це мені дійсно 

треба?”. 

Таким чином критичний підхід та аналіз отриманих даних 

врятує нашу нервову систему, а іноді навіть життя! 

Бережіть себе та своїх рідних від негативних впливів! 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWp-J2eDOO-WLRJxn7PFSFUmwwKuE7q3V2i7ZN-DJ4Hpob6FSXSBqivj5CrwnWM0ja92QNAuzI_e6dKW4vS5TI3adBTWz_0cFBZKSDUud7sDUu85WcU-5Zo0UJKMnfGdlo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWp-J2eDOO-WLRJxn7PFSFUmwwKuE7q3V2i7ZN-DJ4Hpob6FSXSBqivj5CrwnWM0ja92QNAuzI_e6dKW4vS5TI3adBTWz_0cFBZKSDUud7sDUu85WcU-5Zo0UJKMnfGdlo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWp-J2eDOO-WLRJxn7PFSFUmwwKuE7q3V2i7ZN-DJ4Hpob6FSXSBqivj5CrwnWM0ja92QNAuzI_e6dKW4vS5TI3adBTWz_0cFBZKSDUud7sDUu85WcU-5Zo0UJKMnfGdlo&__tn__=*NK-R


    

  

 

 

 



 

Національна гаряча лінія: “Слухаю Вас…..” 

Якщо ти все ж таки став(ла) жертвою булінгу або відчуваєш, що 

можеш потрапити в подібну ситуацію, не мовчи. Щоб отримати 

реальну допомогу, можна звернутися до: 

 будь-якого працівника закладу освіти, де ти навчаєшся; 

 поліції за номером «102»; 

 дорослих, яким ти довіряєш; 

 працівників ювенальної превенції; 

 працівників медичного закладу; 

 громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав 

та інтересів дітей. Крім того, звернутися по допомогу 

можна на Національну гарячу лінію для дітей та молоді «Ла 

Страда-Україна» за номерами: 0-800-500-225 (безкоштовно з 

мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій 

території України) або 116111 (безкоштовно з усіх мобільних 

телефонів по всій теритоУкраїни). Лінія працює по буднях з 

12:00 до 20:00. 

 Якщо з якихось причин ти не можеш зателефонувати, 

можна скористатися месенджерами та соціальними 

мережами (всі електронні канали працюють цілодобово): 

 Facebook – https://www.facebook.com/childhotline.ukraine 

 Instagram – childhotline_ua 

 Telegram – CHL116111 



 

Як вести соцмережі безпечно: інструкція 

 

Інтернет – не найбезпечніше місце, але захистити себе від булінгу 

й небажаних зв’язків у ньому все ж реально. Головне – 

дотримуватися основних правил… 

Інформаційно-освітня кампанія #stop_sexинг зібрала основні 

правила, дотримуючись яких ви зможете вести соціальні мережі 

без наслідків: 

o Закривайте профілі в соцмережах, якими користуєтеся. Так 

ваші пости і фото можуть бачити лише ті, хто є у вас у 

друзях. 

o У друзі додавайте лише тих, кого знаєте в реальному житті. 

Цікавий профіль, привабливі фото, багато підписників і 

«друзів» абсолютно не означає, що це не фейкова сторінка. 

o Для того, щоб уберегти себе від можливих ризиків, 

«незнайомців» краще залишити поза списком ваших друзів. 

o Не публікуйте особисту інформацію. Сюди входять номер 

телефону, адреса проживання, номер паспорта або інших 

документів, особисті дані близьких і рідних. Оскільки в 

публічному доступі будь-хто охочий зможе використовувати 

цю інформацію для досягнення власних цілей. 

o Не позначайте актуальну геолокацію. Наприклад, якщо ви 

виїхали за межі міста разом із друзями й вирішили відразу ж 

виставити пару фото, не слід зазначати свою геолокацію, 

оскільки за нею дуже легко вирахувати місце вашого 



перебування.Не пишіть відверті пости. Якщо, наприклад, 

ваша сім’я придбала нову машину, або ви всі разом зібралися у 

відпустку до іншого міста/країни, то не варто про це писати 

на своїх сторінках у соцмережах. Шахраї можуть 

використовувати цю інформацію для скоєння неправомірних 

дій. 

o Перед відправкою будь-яких фото- або відеоматеріалів 

важливо згадати про так зване правило білборду – уявити ці 

матеріали на великому білборді біля вашого місця навчання, 

занять спортом або роботи, які побачать всі, хто проходить 

повз. Хотіли б ви, щоб це побачили люди? Якщо ні, то не 

варто тоді відправляти фото- або відеоматеріали такого 

характеру. 

o Ставтеся до всіх онлайн-знайомих як до людей, яких 

насправді не знаєте. Світ онлайн дозволяє нам бути тими, 

ким хочемо, тому тут дуже легко опинитися обдуреним 

Пам’ятайте, що в онлайн-світі все не так спокійно й 

безпечно, як здається на перший погляд. Будь-яка інформація, 

що ми її комусь відправляємо або десь публікуємо, 

залишається тут назавжди, без можливості видалення 

(навіть якщо видалимо всі профілі в соцмережах, на жаль)… 

Не мовчи!!! 

Важливо не мовчати! Корисна шпаргалка з попередження 

булінгу 

Говорячи термінологічно, булінг – це агресивна поведінка 

стосовно однієї особи або групи осіб з метою приниження, 

домінування, фізичного чи психологічного самоствердження. 

Частіше за все від нього страждають діти, підлітки та молодь. 

Та негативний вплив булінгу відчувають не лише жертви. Агресори 

та звичайні спостерігачі теж не отримують з нього користі. 

– люди, які постраждали від булінгу, відчувають замкнутість, 

самотність, страх, тривогу, у них занижується самооцінка, 

погіршується здоров’я, з’являються суїцидальні нахили; 

– люди, які скоюють булінг, постійно перебувають у конфлікті з 

собою, страждають від непорозуміння з батьками та педагогами, 

відчувають погіршення психоемоційного стану. Крім того, вони 

можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності; 



– люди, які спостерігають булінг, опиняються в негативному 

оточуючому середовищі, втрачають довіру та зв’язки з друзями, 

автоматично втягуються у ситуації насильства, що загрожує 

знищенням усіх моральних установок…. 

Основні поради, які допоможуть освоїтися у малознайомому 

соціальному середовищі та швидко стати «своїм серед чужих»: 

 Знайти спільну мову з усіма майже неможливо. До новеньких 

часто ставляться підозріло. Тож краще перший час 

поспостерігати за всіма, тому що і вони спостерігають за 

тобою; 

 Налаштуй себе на позитив. У гарному настрої швидше 

вдасться сподобатися більшості; 

 Краще зайняти позицію очікування та стримано реагувати 

на будь-які провокації з боку «стареньких»; 

 Спробуй визначити, хто в колективі неформальний ллідер — 

саме він або вона впливатимуть на формування стосунків з 

тобою; 

 З’ясуй, які правила є в групі, та намагайся їх дотримуватися. 

Твоя повага до оточуючих допоможе знайти однодумців і 

уникнути негативних ситуацій, зокрема й булінгу…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Позитивне мислення – 5 порад! 

 Мислити позитивно – не означає викорінити зі свого життя 

негативні емоції зовсім. Неприємності все одно трапляються, і заборонити 

реагувати на них неможливо і навіть шкідливо для психіки. 

 

Суть позитивного мислення – це вміння знаходити в будь-який момент 

життя привід для радості і сприймати невдачі раціонально, аналізуючи 

причини і приймаючи, як цінний досвід. 

✅Трансформуй! Наповни негативну ситуацію позитивним змістом. 

✅Записуй! Занотовуй все, що з тобою гарного сталося за день. Не важливо, 

на скільки вони значущі і у якій сфері життя відбулися. 

✅Посміхайся! Посмішка знижує рівень кортизолу (гормон стресу) та 

збільшує рівень ендорфіну (гормон щастя) в крові. Навіть «вимушена» 

посмішка так само здатна поліпшити настрій, як і та, що з’явилася сама 

собою. 

✅Відчувай! Не забороняй собі відчувати негатив. Навчись його розуміти і 

контролювати. 

✅Уклади мир! На переживання минулого витрачається занадто багато 

часу та енергії. Концентруйся на теперішньому часі та стані. «Пробач і 

відпусти» всіх на кого ви ображені. Минуле не змінити, а теперішнє і 

майбутнє від нього страждає. 



 

Як не втомлюватись від онлайн спілкування! 

Наразі ми всі опинилися в ситуації, коли нашими найкращими друзями 

стали комп’ютери, телефони, планшети. 📱 Це викликає велику напругу, 

швидку втомлюваність та зниження гормонів радості. Ми позбавлені 

великої кількості стимулів та вражень. 

Тож як покращити свій стан та пристосуватись до умов? 

✅Відпочивайте від екранів. Не використовуйте гаджети у вільний час 

(новини нікуди зникнуть, а ви перепочините). Заведіть будильник на кожні 

30-40 хвилин роботи і відходьте подалі від моніторів. 

✅Робіть перерви. Це потрібно робити ще частіше, ніж раніше. Давайте 

можливість вашим очам побачити щось інше окрім мерехтіння екрану. 

Нехай ваші ноги трохи побудуть у вертикальному положенні або спина 

відчує всю м’якість килимового покриття 😊 Прогуляйтеся по коридору, 

завітайте на балкон, визирніть у вікно… 

✅Робіть фізичні вправи. Поки триває ваша перерва – зробіть кілька 

фізичних рухів. Це піде на користь і вашому настрою, і тілу. 

✅Обіймайтеся! Це не тільки гарна фізична вправа (особливо якщо ви 

впіймали власного кота, а він пручається), а і чудовий засіб поліпшення 

настрою. Пам’ятаєте про 8 обіймів на день?! Збільшить їх до 12 і ви 

відчуєте неабиякий приплив сил. 

✅Краса поряд. Поставте гарну квітку на робочий стіл, повісте картину 

навпроти очей, прикрасьте своє робоче місце красивими речами. І нехай 

квітка – це герань з підвіконня, картина – дитячий малюнок або сімейне 

фото… Головне, щоб ви отримували від цього задоволення! 



Актуалізуємо інформацію про торгівлю людьми 

 

Проблема торгівлі людьми не перестає бути актуальною навіть тоді, коли 

кордони держав закриті! Варто актуалізувати інформацію‼ 

Форми сучасного рабства: 

💡Примусова праця: будь-яка робота чи послуги, які люди змушені робити 

проти своєї волі під загрозою покарання. 

💡Борг: найпоширеніша у світі форма рабства, коли люди позичають гроші, 

які вони не можуть повернути, і зобов’язані працювати, аби виплатити 

борг, проте не контролюють умови своєї зайнятості та боргу. 

💡Торгівля людьми: включає транспортування, вербування чи приховування 

людей з метою експлуатації з використанням насильства, погроз чи 

примусу. 

💡Рабство за походженням: люди народжуються в рабстві через те, що їх 

рідні були захоплені й поневолені; вони залишаються в рабстві за 

походженням. 

💡Дитяче рабство: багато людей часто плутають дитяче рабство з 

дитячою працею, але це набагато гірше. Хоча дитяча праця шкідлива для 

дітей і перешкоджає їхній освіті та розвитку, дитяче рабство виникає, 

коли дитину експлуатують заради отримання вигоди. Ця категорія може 

включати торгівлю дітьми, дітей-солдатів, шлюб з дітьми та домашнє 

рабство дітей. 

💡Вимушений та ранній шлюб: коли хтось одружений проти волі та мусить 

залишатися у шлюбі 

📱527 – номери телефону Національної безкоштовної гарячої лінії з питань 

протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 

Консультації надаються безкоштовно та конфіденційно! 

💻527.org.ua – електронні консультації 

– безкоштовні дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в Україні 

 

 



 

Міжнародний день толерантності 

Сьогодні відзначається Міжнародний день толерантності, 

який був запропонований у 1996 році Генеральною Асамблеєю 

ООН. Це рішення було ухвалено у зв’язку з проведенням у 1995 

році Року ООН, присвяченого толерантності, проголошеного 

Асамблеєю в 1993 році з ініціативи ЮНЕСКО. 

16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО прийняли 

Декларацію принципів толерантності. У ній ідеться про рівність 

усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної 

належності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній 

декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм 

дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. 

У Статті 1 Декларації зазначено, що толерантність – це повага, 

сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого 

світу, форм самовираження та самовиявлення людської 

особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, 

відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. 

Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не тільки моральний 

обов’язок, а й політична та правова потреба. Толерантність 

уможливлює встановлення миру, сприяє переходу від культури 

війни до культури миру. 

Для глибшого розуміння питання перегляньте відео 

https://www.youtube.com/watch?v=taBSHHqmn9E 

 



Навчаємося дистанційно!!! 

Поради психолога вихованцям ПНЗ»КРЦМта» 

 

Шановні вихованці! Сьогодні перед вами постали нові вимоги, точно так 

само як і перед вчителями! Щодня кожен з учасників та учасниць освітнього 

процесу виходить із зони комфорту, щодня потрібно виконувати нові види 

діяльності та вирішувати певні складні завдання, про які раніше навіть не 

думав. Але все це тільки сприятиме вашому розвитку.   

Ось декілька дієвих і простих порад: 

1. Головна порада – все робити спокійно! Без паніки та хвилювань. 

2. Матеріал, який потрібно опрацювати розбивайте на частини. 

3. Заходьте на платформу та відкривайте папки по днях за розкладом. 

4. Щодня робіть спочатку ті предмети, що є для вас складнішими. Потім 

приступайте до легшого. 

5. Не намагайтеся виконати всі завдання за годину чи півтори, для того, 

щоб бути потім вільними. 

6. Завдання виконуйте по 25-30 хв, потім робіть перерву 10-15 хв. 

7. Дотримуйтесь режиму дня, пам’ятаючи про основні прийомі їжі та 

перекуси. Для кращої роботи мозку вживайте сухофрукти, фрукти, 

овочі, горішки. Пийте більше води, за потреби зволожуйте очі, адже ви 

працюєте більше за ноутбуком чи планшетом. 

8. Якщо виникають питання по завданню, то запишіть його окремо, при 

нагоді напишіть вчителю про це, запитайте поради. 

9. За потреби попросіть допомоги у батьків. 

 

 

 



Як зосередитися на головному? Поради психолога вихованцям 

під час дистанційного навчання. 

 

Навчання вдома або дистанційно з будь-якого іншого місця може 

бути дуже ефективним, головне – самоорганізація. Прості поради 

допоможуть впоратися з великим обсягом роботи і навіть 

навчитися отримувати задоволення від занять. 

1. Перед початком заняття захистіться від усього, що вас 

відволікатиме.Передусім – мобільний телефон, навіть якщо 

він на вібродзвінку, навіть якщо ви плануєте тільки 

відповідати на СМС. Телефон треба прибрати чимдалі й 

діставати тільки під час перерв, про які пізніше. Також слід 

створити навколо себе зону тиші й спокою. Будь-яка 

незапланована перерва на спілкування зіб’є вас з думки й 

порушить той порядок запам’ятовування, який ви так довго 

вибудовували. 

2. Фізіологічні потреби теж не мають відволікати.Під час 

заняття вам, звичайно, захочеться пити – адже інтенсивна 

розумова діяльність викликає спрагу. Заздалегідь 

потурбуйтеся про запас свого улюбленого напою або ще 

краще – води. Уникайте енергетичних напоїв, якщо ваша 

мета – саме заняття. Перекус теж має бути приготований 



заздалегідь: проста і поживна їжа, наприклад, фрукти чи 

овочі. Уникайте їсти тільки солодке, залиште шоколадному 

батончику роль десерту – тоді й настрій підвищиться, і з 

травленням все буде гаразд. Зручний одяг, що не стримує 

рухів, комфортна температура в кімнаті – усе це теж дуже 

важливо. 

3. Оберіть відповідний час. Кожен знає, сова він чи жайворонок, 

тож для дистанційного навчання онлайн можна самому 

вибрати оптимальну годину для заняття: або рано-вранці, 

або пізно ввечері. Краще сконцентруватися й ефективно 

позайматися годину, ніж кілька годин боротися з утомою і 

вдавати активну діяльність. 

4. Під час занять, якщо вони тривають понад годину, робіть 

заплановані перерви: після кожних 45 хвилин перемикайтеся 

на щось інше. Краще за все походити, порухатися, можна 

зарядитися позитивними емоціями від спілкування з друзями 

(ось тут і виручить телефон), подивитися коротке відео, 

перекусити. Довше, ніж на 20 хвилин, відволікатися не варто 

– адже так можна і забути про головну мету. 

5. До речі, про мету. Дайте відповідь собі на ті запитання, які 

вас турбують і відволікають від занять. Ось вони, 

стукаються у ваш мозок: “Як я складу іспит? Подзвонить чи 

не подзвонить? Вступлю чи не вступлю? Яка в мене буде 

професія? Скільки я зможу заробляти? Як стати краще за 

всіх?». На ці запитання необхідно відповісти, інакше мозок 

буде весь час до них повертатися. Можете навіть виписати 

їх на папір або обмежитися усними відповідями, головне – 

щоб вони були логічними, а не емоційними. Наприклад: 



«Як я складу іспит?» – «Якщо вивчу ось цей матеріал і ось 

той, то здам добре, все від залежить від мене». 

«Подзвонить чи не подзвонить?» – «Поки що займатимуся й 

відключу телефон, а потім подивлюся на дзвінки й дізнаюся 

точно. В усякому разі невдахи нікому не цікаві, тобто іспит – 

передусім». 

6. Позбавтеся будь-якого внутрішнього негативу, пов’язаного з 

навчанням. Відстежте свої думки з цього приводу. 

Наприклад, «Я ненавиджу математику» варто замінити на 

«Я розумію, що математику треба здати, і я з цим 

впораюся». Замість «Це надто складно для мене» варто 

казати «Так, це складно, але я молодець і я впораюся». 

Улюблене пояснення «Я не можу займатися, тому що…» – 

далі йде виправдання: гамірно, загубилася улюблена ручка, 

немає підручників, закінчилася кава. Замість цього варто 

говорити собі й іншим: «Так, я хотів би, щоб у мене були інші 

умови для занять, але поки це не так, я займатимуся в будь-

якій ситуації». 

7. Буває, що усі умови дотримані, уся родина ходить 

навшпиньки, найкращі онлайн-курсиготові допомогти в 

підготовці до іспиту, улюблена ручка на столі, зошити і 

книжки розкладені навкруги. А ось посидючості бракує. 

Хочеться бігати й стрибати, але час іде, іспит усе ближче. 

Що ж робити? По-перше, усвідомити, що ви належите до 

кінестетичного типуі потреба в русі – така ж важлива для 

вас, як їжа і сон, тільки треба правильно використати її в 

навчанні. Спробуйте такі прийоми: 

– Коли читаєте матеріал – підкреслюйте, конспектуйте, 

http://www.eduget.com/news/prozno_nova_yakist_pidgotovki_onlajn-109


робіть таблиці. Поєднання руху з розумовою діяльністю 

допоможе запам’ятати матеріал, краще його 

систематизувати. 

– Слухаєте лекцію і від нерухомості починаєте дрімати? 

Віджимайте еспандер або розтягуйте гумову стрічку. Можна 

також робити вправи на фітболі. Звичайно, в класі чи в бібліотеці 

так не вдасться, зате з онлайн-лекціями – скільки завгодно. 

– Доки вчите, сидіть нерухомо й зосереджено, а коли повторюєте 

чи відповідаєте – можна пострибати або покидати м’ячем у 

стінку. Ви здивуєтеся, але запам’ятати вийде набагато більше. 

Звичайно, це не всі корисні поради, але найголовніші, які 

допоможуть підготуватися до будь-якого іспиту і впоратися з 

будь-яким обсягом матеріалу. 

  7 порад, як зосередитись на виконанні завдань: 

  1.   Відгородити себе від усього, що може відволікати 

  2.   Завчасно потурбуватися про фізіологічні потреби 

  3.   Займатися у свій улюблений час – вранці або ввечері 

  4. 
  Робити перерви по 15 хвилин між великими порціями 

матеріалу 

  5.   Звільнити свій розум від зайвих питань 

  6.   Перевести негатив у позитив 

  7.   Дозволити собі рухатись 

 



 

 

 

 

 


