
Увага! 

СМЕРТЕЛЬНІ ІГРИ: В УКРАЇНІ З'ЯВИЛИСЯ НЕБЕЗПЕЧНІ 

ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТИ САМОГУБЦІВ. 

У Херсонській області двох дівчат вдалося врятувати від смертельної гри.  

17-річні школярки через соціальні мережі були зареєстровані в одній з так 

званих груп смерті - спільнотах, в яких учасників схиляють до самогубства. 

 

 
 

В Україні все більше говорять про "Момо" - інтерактивній грі, яка прийшла 

на зміну сумнозвісного "Синього кита". Гра розповсюджується через месенджер 

WhatsАpp, а її учасниками, тобто, жертвами, стають діти і підлітки.  

Як розповіла виданню "Сегодня" психолог Тетяна Гайгель найбільше схильні 

до небезпеки діти підліткового віку. Також до групи ризику входять всі діти, у 

яких є мобільний телефон, і він підключений до Інтернету. 

За її словами, гра була створена, щоб привести до суїцидальних випадків, а 

також отримати доступ до інформації та соцмережах дитини, зняття грошей з 

телефону, карток. 

Експерти, які розбираються в комп'ютерній техніці, кажуть: щоб припинити 

гру, досить заблокувати цей контакт і видалити його. "Щоб не допускати таких 

випадків, потрібно проводити роз'яснювальну та консультаційну роботу.  

Робити це потрібно акуратно, щоб не викликати додатковий інтерес у дитини 

до цієї гри. Якщо сказати йому:" Це гра, яка може привести до смерті ", може бути 

спровокований великий інтерес до того, щоб дізнатися, в чому там причина, тому 

дитині потрібно роз'яснювати ситуацію більш глобально, пояснювати, які можуть 

бути наслідки.  

Щоб бесіда була успішною, психолог радить ні в якому разі не докоряти 

дитини за те, що він або вплутався в цю гру, або поцікавився нею. "Потрібно 

зайняти позицію одного, щоб дитина відчула, що ви на його боці і підтримуєте 

його. Коли дитина відчуває підтримку, він з більшою легкістю відкриється і 

попросить допомоги у батьків", - говорить експерт. 

У той же час, не варто запитувати в лоб "Що сталося?". Потрібно підійти з 

ласкою і з турботою, покликати на чашку чаю і поцікавитися: "Як ти себе 



почуваєш? Що відбувається? Можливо, у тебе щось болить? Може, у тебе щось 

сталося?". Почати контакт таким чином: "Я бачу, що ти себе погано почуваєш, 

можливо, я можу бути тобі чимось корисна?". 

Психолог радить пояснити дитині, що гра - це "вірус", вона не становить 

загрози людині, а тільки його гаджету. 

Міністерство внутрішніх справ заявляє про поширення серед дітей нової 

небезпечної інтернет-гри "Зникнути на 24 години". 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські 

Новини. 

 

 
 

"До уваги батьків! Зафіксована нова небезпечна гра" Зникнути на 24 години 

", яка націлена на дітей.  

Небезпечна гра" Зникнути на 24 години "- аналог гри" Синій кит ", починає 

набирати обертів на території країн Європейського Союзу". 

Суть гри - дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не 

могли його знайти. 

 

У разі зникнення дитини МВС просить відразу ж дзвонити в поліцію. 


