
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД 

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА” 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

„ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЧЕРНИХ Олена Олександрівна 

 

УДК [342.7-053.2:004.738.5]:37.013.42 (043.3) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ  

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ 

БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ 

 

13.00.05 – соціальна педагогіка 

231 – соціальна робота 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело   

__________O.O.Черних 

Науковий керівник Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, 

професор 

Старобільськ – 2018



2 

АНОТАЦІЯ 

Черних О. О. Соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2018. 

Дисертаційну працю присвячено проблемі соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито 

наукову новизну, практичне значення роботи, наведено відомості про 

апробацію та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті” – 

проаналізовано небезпечну поведінку дітей в Інтернеті як соціально-

педагогічну проблему, негативний вплив користування Інтернетом на 

особистість підлітка, визначено поняття „загроза в Інтернеті” та розроблено 

авторську класифікацію загроз в Інтернеті за сферами благополуччя людини; 

схарактеризовано критерії безпечної поведінки в Інтернеті, показники та рівні 

їх сформованості; виявлено сучасний рівень сформованості безпечної 

поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті. 

Під час розгляду сутнісних характеристик діяльності соціального 

педагога з соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті розкрито понятійну тріаду „загрози в Інтернеті – формування 

безпечної поведінки в Інтернеті – соціально-педагогічний супровід”, і на основі 

цього визначено сутність поняття „соціально-педагогічний супровід 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті” як вид соціально-

педагогічної діяльності, спрямованої на захист, допомогу й підтримку дитини 

у формуванні компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті через взаємодію 
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як із самим підлітком, так і з педагогами (вихователями) й батьками 

або особами, які їх замінюють. 

Соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті ґрунтується на запропонованих трьох групах принципів: визнання 

Інтернету як чинника соціалізації; вимоги щодо розробки програм з 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; втілення та зміст соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Автором запропоновано чотири базові компетенції безпечної поведінки в 

Інтернеті: повага прав людини онлайн; електронна участь; збереження здоров’я 

під час роботи з цифровими пристроями; звернення по допомогу та захист. 

Результати діагностики рівня сформованості безпечної поведінки дітей  

13 – 16 років в Інтернеті продемонстрували, що: у когнітивному критерії 

превалюють низькі та середні рівні сформованості; майже порівну розподілені 

низькі й середні рівні сформованості поведінкового критерію; близько 

половини підлітків мають середній рівень сформованості та майже порівну 

розподілені підлітки з низькими та високими рівнями сформованості 

релятивного критерію. 

У другому розділі – „Обґрунтування, розробка та впровадження 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті у професійній діяльності соціального педагога” 

– представлено наукове обґрунтування, розробку, впровадження та перевірку 

ефективності технології соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті. 

Технологія соціального-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті має таку структуру: цільова частина 

(мета, завдання, об’єкт, суб’єкт); концептуальна частина (наукові підходи, 

групи принципів); змістовна частина (освітній, комунікаційний, інформаційний 

компоненти); процесуальна частина (етапи, форми, методи); результативно-

оцінювальна частина. 
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Метою технології є сприяння формуванню безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті, яка деталізується через її завдання: 

–  формування базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в 

Інтернеті; 

–  створення середовища соціального партнерства між батьками, 

педагогами й підлітками;  

–  розвиток інформаційного простору щодо безпечної поведінки в 

Інтернеті, який є доступним, зрозумілим і відповідає потребам підлітків.  

Об’єкт технології – діти підліткового віку (13 – 16 років). Суб’єкт 

технології – соціальний педагог, педагоги, батьки або особи, які їх замінюють. 

Соціальний педагог закладу освіти виконує ключову координаційну роль. 

Реалізація технології передбачала використання індивідуальних, 

групових і масових форм роботи соціального педагога: фокус-групи з 

підлітками, тренінги-семінари для педагогів, батьківські збори – тематичні 

семінари для батьків та осіб, які їх замінюють, серія тренінгових занять з 

формування чотирьох базових компетенції безпечної поведінки підлітків в 

Інтернеті, вебінари для підлітків та педагогів і батьків, всеукраїнський 

національний конкурс тренінгових вправ з безпечної поведінки в Інтернеті для 

педагогів, розробка й поширення інформаційних матеріалів для батьків, 

педагогів, дітей щодо безпечної поведінки в Інтернеті, відзначання Дня 

безпечного Інтернету, видача відкритих цифрових бейджів, онлайновий тест 

для підлітків щодо легальної та нелегальної поведінки в Інтернеті, онлайновий 

виклик зі створення обіцянки щодо безпечного користування Інтернетом, 

упровадження перевірочного списку питань для соціальних педагогів 

та адміністрацій шкіл щодо дотримання прав людини онлайн на сайті закладу 

освіти чи на його сторінці в соціальній мережі. Для впровадження технології в 

освітній процес розроблено навчально-методичний посібник „Керівництво 

із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернетіˮ. 
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Результативно-оцінювальна частина технології соціально-педагогічного 

супроводу передбачає аналіз успішності реалізації трьох змістовних 

компонентів: освітнього, комунікаційного та інформаційного через досягнення 

завдань технології.  

Ефективність впровадження технології соціально-педагогічного 

супроводу підтверджено значною динамікою зменшення низького рівня, 

зростання середнього й високого рівнів сформованості когнітивного, 

релятивного та поведінкового критеріїв безпечної поведінки дітей 13 – 16 років 

в Інтернеті.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

– уперше теоретично обґрунтовано й перевірено на теоретичному, 

змістовному та практичному рівнях технологію соціального-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті, яка 

реалізується через формування базових компетенцій безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті; створення середовища соціального партнерства між 

батьками або особами, які їх замінюють, педагогами й підлітками щодо 

формування безпечної поведінки в Інтернеті; розвиток інформаційного 

простору щодо безпечної поведінки в Інтернеті, який є доступним, зрозумілим і 

відповідає потребам підлітків; запропоновано авторську класифікацію загроз в 

Інтернеті за сферами благополуччя дитини та чотири базові компетенції 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті; визначено поняття „загроза в 

Інтернетіˮ, „базова компетенція безпечної поведінки в Інтернетіˮ, „безпечна 

поведінка в Інтернетіˮ, „соціально-педагогічний супровід формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернетіˮ; розроблено принципи соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті;  

– удосконалено форми й методи соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті в роботі з підлітками 

та дорослими (батьками, педагогами);  
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– набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність, зміст, 

принципи, підходи соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті.  

Практичне значення дослідження полягає в розробці навчально-

методичного посібника „Керівництво із соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті” для соціальних 

педагогів; підготовці циклу тренінгових занять з формування базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті для підлітків; створенні 

відеовебінару в Інтернеті щодо принципів формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті для педагогів і батьків; укладанні переліку питань для аналізу 

веб-сайтів закладів освіти щодо дотримання прав людини онлайн та внесення 

відповідних змін; адаптації міжнародного онлайнового ресурсу 

для використання відкритих цифрових бейджів. 

Результати дисертації можуть бути використані в діяльності соціального 

педагога, виховній роботі педагогічних колективів закладів освіти, 

роботі інших державних і громадських організацій, діяльність яких орієнтована 

на формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, а також у вищих закладах 

освіти всіх рівнів акредитації під час укладання навчальних планів і програм, 

спецкурсів з проблем вивчення змісту й технологій соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Ключові слова: Інтернет як чинник соціалізації, загрози в Інтернеті, 

безпечна поведінка дітей в Інтернеті, базові компетенції безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті, соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті, технологія соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 
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та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 –

 7.04.2016 року, м. Суми). Т. 2. Суми : Вид-во Сум. держ. пед. ун-ту імені 

А. С. Макаренка, 2016. С. 239 – 243. 

16. Черних О. О. Права людини і веб-сайт навчального закладу. 

Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. 

конф. (Одеса, 17 трав. 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса : ФОП 

Бондаренко М.О., 2017. С. 173 – 175. 
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ABSTRACT 

Chernykh O. O. Social-pedagogical support of the formation of safe 

Internet behavior of children. – Qualification scientific thesis as a manuscript. 

Thesis for the Doctor Degree in Pedagogy (Doctor of Philosophy) in the 

speciality 13.00.05 „Social Pedagogy” (231 Social work). – State Establishment 

„Luhansk Taras Shevchenko National University”, Starobilsk, 2018. 

The dissertation is devoted to the issues of social and pedagogical support of 

the formation of safe Internet behavior of children. 
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In the introduction the actuality of the research is justified; an aim, an object 

and subject, objectives and methods of research are formulated; a scientific novelty 

and practical value of the thesis are described; data on the approbation and results 

received are given. 

In the first chapter – „Theoretical foundations of social and pedagogical 

support of the formation of safe Internet behavior of children” – unsafe behavior 

of children in the Internet as a social and pedagogical issue and the negative impact 

of the use of the Internet on the personality of a teenager are analyzed. The definition 

of „Internet threat” is given and the author's classification of the Internet' threats is 

elaborated. 

While analysis of the characteristics of the activity of social pedagogue on 

social and pedagogical support of the formation of safe Internet behavior of children, 

the conceptual triad „the Internet' threats” – „the formation of safe Internet behavior” 

– „social and pedagogical support” is disclosed, and based on this a concept of 

„social and pedagogical support of the formation of safe Internet behavior of 

children” is defined as a form of social and pedagogical activity aimed at protecting, 

assisting and supporting a child in the development of competences of safe Internet 

behavior through interaction with a teenager, teachers (educators), and parents or 

caregivers. 

 Social and pedagogical support of the formation of safe Internet behavior of 

children is based on three groups of principles: recognition of the Internet as a factor 

of socialization; requirements for the elaboration of programs of the formation of safe 

Internet behavior of children; requirements for the implementation of the formation 

of safe Internet behavior of children. 

 The author proposes four basic competences for safe Internet behavior: respect 

of human rights online; electronic participation; maintaining health while working 

with digital devices; appeal for assistance and protection. 

 The analysis of the results of the diagnostics of the level of the formation of 

safe Internet behavior of children  based on the criteria (cognitive, attitude, behavior) 

and levels (high, medium, low) showed that the cognitive criteria reflects on low 
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(66,25% and 62,10% KG) and medium (33,44% EG and 37,58% KG) levels; almost 

equally distributed low and medium levels of behavior criteria (55,11 / 57,01% EG 

and 44,89 / 42,99% KG). Significantly different are levels of the attitude criteria: 

about half of teenagers have average level (58,20% EG and 59,24% KG), almost 

equally distributed low (17,65% EG and 18,15% KG) and high levels (24,15 % EG 

and 22,16% KG). 

 In the second chapter – „Rationale, elaboration and implementation of the 

technology of social and pedagogical support of the formation of safe Internet 

behavior of children in the professional activity of a social pedagogue” – the 

technology of social and pedagogical support of the formation of safe Internet 

behavior of children 13 – 16years old in the professional activity of a social 

pedagogue has been scientifically justified and elaborated. 

 The technology of social and pedagogical support of the formation of safe 

Internet behavior of children has a following structure: target part (purpose and 

objectives, object, subject); conceptual part; content part; procedural part (stages, 

forms, methods); evaluation part. 

 The purpose of the technology is to ensure formation of safe Internet behavior 

among teenagers. The purpose of the technology is detailed through its objectives – 

the development of basic competencies of safe Internet behavior of teenagers; 

creation of a social partnership environment between parents, teachers and teenagers; 

creating a secure information space online which is accessible, user friendly and 

responsive to the needs of teenagers. 

 The object of technology is children of teen age (13 – 16years old). 

 The subject of technology is a social pedagogue of an educational institution 

which performs as a key coordinator, teachers, parents or caregivers. 

 Implementation of the content of the technology involves diagnostic, 

preparatory, implementation stages of the procedural part. Within the procedural part  

individual, group and mass forms of work of a social pedagogue  were used: focus 

groups with teenagers, trainings-seminars for teachers, parents' meetings,  thematic 

seminars for parents and caregivers, a series of training sessions on the development 
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of four basic competencies of safe Internet behavior of teenagers, webinars for 

teenagers, teachers and parents, a nationwide teachers’ competition of educational 

activities on safe Internet behavior; elaboration and dissemination of information 

materials for parents, teachers, children on safe Internet behavior, the celebration of 

the Safe Internet Day; an issuance of open digital badges, online test for teenagers on 

legal and illegal behavior in the Internet, an online challenge to create a resolution on 

safe Internet use, the introduction of a checklist for social pedagogues and school 

administrations regarding ensuring human rights online through the school's website 

or network pages. 

 To implement the technology into educational process of educational 

institutions, a manual „A social pedagogue’ guide on social and pedagogical support 

of the formation of safe Internet behavior of children” was created.  

 Evaluation part of the technology implies an analysis of the implementation of 

three content components: educational, communicational and informational through 

the achievements within the objectives of the technology. 

 An analysis of the technology implementation proves a significant reduction of 

the low level, an increase of the average and high levels of the indicators of safe 

Internet behavior of children and development of basic competencies of safe Internet 

behavior.  

 The scientific novelty of the thesis is that for the first time the technology of 

social and pedagogical support of the formation of safe Internet behavior of children 

was theoretically rationalized and verified; the characteristic of each of its 

components were presented; the author's classification of Internet threats and the four 

basic competences of safe Internet behavior of children were proposed; the notions of 

„Internet’ threats”, „the competence of safe Internet behavior”, „safe Internet 

behavior”, „social and pedagogical support of the formation of safe Internet behavior 

of children” have been defined; the principles of social and pedagogical support of 

the formation of safe Internet behavior of children were developed; forms and 

methods of social and pedagogical support of the formation of safe Internet behavior 

of children were improved; scientific ideas about the essence, content, principles, 
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approaches of social and pedagogical support of the formation of safe Internet 

behavior of children have been further developed. 

 The practical value of the thesis is that a methodological manual „A social 

pedagogue’ guide on social and pedagogical support of the formation of safe Internet 

behavior of children” to be used by social pedagogues has been developed; a series of 

training sessions on developing of basic competencies of safe Internet behavior for 

children has been produced; a webinar for teachers and parents on the principles of 

forming safe Internet behavior of children has been organized; a checklist on 

ensuring human rights online by the websites of educational institutions has been 

created; an international online resource on usage of open digital badges has been 

adapted to Ukrainian. 

Key words: Internet as a factor of socialization, Internet’ threats, safe Internet 

behavior of children, basic competence of safe Internet behavior, social and 

pedagogical support of the formation of safe Internet behavior of children, 

technology of social and pedagogical support of the formation of safe Internet 

behavior of children. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Інформаційно-комунікаційні технології є 

одним з найважливіших чинників, що впливають на формування суспільства 

XXI століття. У більшості держав серед національних пріоритетів – розвиток 

інформаційного суспільства. Інформаційна сфера України перебуває в стані 

активного становлення. Масштабне й динамічне проникнення інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, в усі галузі 

життєдіяльності людини значно впливає на її соціальне самопочуття й 

орієнтації. Діти є однією з найуразливіших груп у цьому процесі. Інтернет – це 

важливий чинник соціалізації сучасної дитини, взаємодія з яким неоднозначно 

впливає на її здоров’я та соціальне становлення. З одного боку, Інтернет дає 

дитині величезні можливості для спілкування, читання книг, відвідування 

онлайнових музеїв і перегляду кінофільмів, але разом з тим містить загрози, які 

можуть мати негативні наслідки для благополуччя самої дитини та її близьких. 

За даними світової Інтернет-статистики, у 2016 році в Україні 44,1% 

населення були користувачами Інтернету. Відповідно до результатів 

досліджень фактор-груп на замовлення Інтернет-Асоціації України в березні 

2017 року частка регулярних користувачів Інтернету становила 64,8% 

населення України у віці від 15 років, з яких 34,5% молоді люди 15 – 29 років. І 

хоча статистика не надає можливості побачити розподіл цих користувачів на 

вікові категорії, безперечно, діти й молодь є активними користувачами 

всесвітньої мережі.  

У Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5.04.2017 р. № 230-р 

„Про схвалення Концепції Державної соціальної програми „Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року” 

одним із пріоритетів названо створення безпечного інформаційного простору 

для дітей, зокрема через такі шляхи: забезпечення захисту персональних даних 

дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей 

в інформаційному просторі; формування політики запобігання проявам 
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радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму в дітей 

в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій; упровадження системи 

соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей 

в інформаційному просторі. 

У Концепції нової української школи зазначено, що одними з ключових 

компонентів нової школи є новий зміст освіти, заснований на формуванні 

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, та тісна 

співпраця з батьками й громадами. Відповідно до „Рекомендацій 

Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життяˮ від 18 грудня 2006 року серед 

ключових названо інформаційно-цифрову компетентність, яка зокрема 

передбачає навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки. Нова українська школа 

працюватиме на засадах особистісно зорієнтованої моделі освіти, відповідно до 

якої школа максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та 

інтереси, на практиці реалізовуючи принцип дитиноцентризму.  

Різноманітні програми з безпечної поведінки дітей у мережі Інтернет 

активно впроваджують в Україні державні, громадські та бізнес-структури, але 

діяльність у цьому напряму має несистемний характер. 

Незважаючи на значну роботу, яку проводять у країні (наукові 

дослідження, розробка посібників для батьків з питань безпечного Інтернету 

для дітей, публікації результатів соціологічних досліджень з цієї проблеми, 

ситуативне впровадження в закладах освіти уроків з Інтернет-безпеки 

та авторських програм), формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті є 

актуальною соціально-педагогічною проблемою. На нашу думку, важлива роль 

у формуванні безпечної поведінки дітей у всесвітній мережі Інтернет належить 

соціальному педагогові. У контексті стрімкого розвитку інформаційних 

технологій саме він сьогодні має сприяти успішній соціалізації дітей та 

формувати в них навички безпечної поведінки в Інтернеті. 

Аналіз наукової літератури свідчить про значну увагу вчених і практиків 

до різних аспектів безпечної поведінки дітей в Інтернеті. У сучасній соціальній 
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педагогіці змістовно розглянуто теоретико-методологічні та методичні засади 

соціально-педагогічної діяльності (Т. Алексєєнко, І. Звєрєва, А. Капська, 

С. Курінна, Л. Мардахаєв, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Омельченко, В. Поліщук, 

І. Трубавіна, С. Харченко, Є. Холостова та ін.), різні аспекти соціально-

педагогічної роботи з підлітками (О. Безпалько, О. Караман, С. Коношенко, 

Л. Цибулько та ін.). Філософський аспект соціалізації в контексті Інтернету 

розкрили Ф. Власенко, С. Данилов, І. Девтеров, та ін., педагогічний аспект 

представили у своїх роботах Я. Галета, О. Кузьміна, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, 

В. Плєшаков, В. Радул, М. Угольков та ін.; соціологічний – М. Данилова, 

В. Жилкін, Є. Прохоренко, Л. Черноус, А. Чистяков, та ін., психологічний – 

Є. Бєлінська, Т. Карабін, А. Лучінкіна та ін. Різні види загроз в Інтернеті 

благополуччю дитини досліджують В. Антонов, Ю. Бабаєва, О. Войскунський, 

Б. Дзюдзюк, В. Дзюдзюк, Р. Дремлюга, С. Лівінгстон, А. Петренко – Лисак, 

О. Смислова, М. Снітко. Формуванню безпечної поведінки присвятили свої 

дослідження О. Булгакова, Р. Васильєва, Л. Кравченко, Л. Малинівська, 

Т. Пєтухова, А. Попков, Н. Саттарова, Л. Сорокіна та ін. Компетентнісний 

підхід у формуванні поведінки висвітлили В. Болотов, О. Глузман, Г. Селевко, 

В. Сєріков, В. Химинець, О. Часникова. Компетенції в контексті безпечної 

поведінки в Інтернеті вивчають Є. Зотова, Л. Іломакі, А. Кантосало, 

М. Лаккала, Т. Нестік, О. Рассказова, Г. Солдатова.  

Різним аспектам соціально-педагогічного супроводу присвячено 

дослідження В. Лазарева, А. Рижанової, І. Рогальської, М. Рожкова, 

Н. Сидориної та ін.; соціально-педагогічних технологій – Н. Заверико, 

Н. Зимівець, С. Расчетіної та ін.  

Філософські, соціологічні, педагогічні та психологічні аспекти впливу 

Інтернету на благополуччя дитини знайшли відображення в дисертаціях 

українських і зарубіжних науковців: І. Девтерова (2000), Т. Карабіна (2005), 

А. Чистякова (2006), Л. Черноус (2011), Т. Вакуліч (2006), Н. Сергєєвої (2010), 

Х. Турецької (2011), О. Блискун (2014) та ін. Різні аспекти соціально-
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педагогічної роботи щодо безпечної поведінки дітей в Інтернеті розглянуто 

в дисертаціях М. Снітко (2014), А. Тадаєвої (2016) та ін. 

Аналіз наукової літератури показав, що, незважаючи на наявність 

значних напрацювань у напрямі формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті, комплексних соціально-педагогічних досліджень, які б 

обґрунтовували зміст і специфіку такої діяльності з дітьми в закладах освіти, 

майже немає. 

Аналіз теорії та практики з досліджуваної проблеми дозволив нам 

виявити суперечності між: посиленням ролі Інтернету як вагомого чинника 

соціалізації дитини та зростанням загроз, які шкодять її благополуччю; 

визнанням важливості створення безпечного інформаційного простору для 

дітей та несистемністю впровадження програм з формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті; необхідністю проведення в закладах освіти заходів 

з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті та відсутністю науково 

обґрунтованої технології соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті, що була б спрямована на роботу з дітьми, 

батьками й учителями. 

Виявлення зазначених протиріч, недостатня теоретико-методична 

розробка цієї проблеми в соціальній педагогіці та необхідність її вирішення на 

теоретичному й практичному рівнях зумовили вибір теми дослідження: 

„Соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи кафедри 

соціальної педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка” як складова частина комплексної наукової теми „Зміст 

і технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми групи ризику” 

(державний реєстраційний номер 0107U000971), тему затверджено вченою 

радою ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

(протокол № 5 від 27.12.2013 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових 
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досліджень у галузі педагогіки й психології в Україні (протокол № 1 від 

28.01.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – діяльність соціального педагога з соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років 

в Інтернеті. 

Предмет дослідження – технологія соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті в професійній 

діяльності соціального педагога. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити 

та експериментально перевірити ефективність технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років 

в Інтернеті в діяльності соціального педагога. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1.  Проаналізувати небезпечну поведінку дітей в Інтернеті як соціально-

педагогічну проблему.  

2.  Розглянути сутнісні характеристики діяльності соціального педагога 

з соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті. 

3.  Виявити сучасний рівень сформованості безпечної поведінки дітей  

13 – 16 років в Інтернеті. 

4.  Науково обґрунтувати й розробити технологію соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в 

Інтернеті в діяльності соціального педагога. 

5. Упровадити технологію соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті в діяльність 

соціальних педагогів та експериментально перевірити її ефективність.  

Методологічною основою дослідження є філософські положення 

про соціальну сутність особистості, компетентнісний, особистісно 

зорієнтований, діалогічний та діяльнісний підходи до формування особистості, 
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інформаційний, технологічний та комплексний підходи до організації 

соціально-педагогічної діяльності. 

Нормативно-правову базу дослідження становлять концептуальні 

положення Конвенції ООН про права дитини (ратифікована Україною 

18.09.1991) [58], Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини 

щодо торгівлі людьми, дитячої проституції та дитячої порнографії 

(ратифікований Україною 03.04.2003) [143], Стратегії Ради Європи з прав 

дитини (2016 – 2021) [191], Закону України „Про охорону дитинства” від 

26.04.2001 р. № 2402-ІІІ [106], спільного наказу Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти 

і науки України і Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження 

Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження 

з дітьми або загрози його вчиненняˮ від 19.08.2014 № 564/836/945/577 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 

1105/25882) [104], Закону України „Про Загальнодержавну програму 

„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитиниˮ на 

період до 2016 року від 05.03.2009 № 1065-VI [103], Закон України „Про 

попередження насильства в сім’їˮ від 15.11. 2001 р. № 2789-III [107], Лист МОН 

України від 28.10.14 № 1/9-557 „Методичні рекомендації щодо взаємодії 

педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими 

органами і службами щодо захисту прав дітейˮ [78]. 

 Теоретичну основу дослідження становлять теоретичні положення про: 

соціально-педагогічну діяльність (Т. Алексєєнко, І. Звєрєва, А. Капська, 

С. Курінна, Л. Мардахаєв, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Омельченко, В. Поліщук, 

І. Трубавіна, С. Харченко, Є. Холостова та ін.), різні аспекти соціально-

педагогічної роботи з підлітками (О. Безпалько, О. Караман, С. Коношенко, 

Л. Цибулько та ін.), соціалізацію в контексті Інтернету (Ф. Власенко, 

С. Данилов, І. Девтеров, Я. Галета, О. Кузьміна, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, 

В. Плєшаков, В. Радул, М. Угольков, М. Данилова, В. Жилкін, Є. Прохоренко, 

Л. Черноус, А. Чистякова, Є. Бєлінська, Т. Карабін, А. Лучінкіна),  види загроз 
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в Інтернеті благополуччю дитини (В. Антонов, Ю. Бабаєва, О. Войскунський, 

Б. Дзюдзюк, В. Дзюдзюк, Р. Дремлюга, С. Лівінгстон, А. Петренко – Лисак, 

О. Смислова, М. Снітко), компетентнісний підхід у формуванні поведінки 

(В. Болотов, О. Глузман, Г. Селевко, В. Сєріков, В. Химинець, О. Часникова), 

компетенції в контексті безпечної поведінки в Інтернеті (Є. Зотова, Л. Іломакі, 

А. Кантосало, М. Лаккала, Т. Нестік, О. Рассказова, Г. Солдатова та ін.), 

соціально-педагогічний супровід (В. Лазарев, А. Рижанова, І. Рогальська, 

М. Рожкова, Н. Сидорина, А. Тадаєва та ін.), соціально-педагогічні технології 

(Н. Заверико, Н. Зимівець, С. Расчетіна та ін.). 

 Відповідно до визначених завдань застосовано такі методи дослідження: 

теоретичні – аналіз і синтез, систематизація, порівняння, узагальнення 

для з’ясування змісту базових понять дослідження, соціально-педагогічної 

сутності небезпечної поведінки підлітків в Інтернеті, розробки технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті; емпіричні – анкетування, бесіди, фокус-групи, соціально-

педагогічний експеримент; експертна оцінка, спостереження, порівняння 

експериментальних даних для перевірки ефективності розробленої технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті; статистичні – кількісний та якісний аналіз результатів 

дослідження з метою узагальнення даних експериментальної роботи, методи 

математичної статистики, зокрема коефіцієнт кореляції Пірсона та критерій 

Стьюдента, для порівняння й підтвердження емпіричних результатів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

– уперше теоретично обґрунтовано й перевірено на теоретичному, 

змістовному та практичному рівнях технологію соціального-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті, яка 

реалізується через формування базових компетенцій безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті; створення середовища соціального партнерства між 

батьками або особами, які їх замінюють, педагогами й підлітками щодо 

формування безпечної поведінки в Інтернеті; розвиток інформаційного 
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простору щодо безпечної поведінки в Інтернеті, який є доступним, зрозумілим 

і відповідає потребам підлітків; запропоновано авторську класифікацію загроз 

в Інтернеті за сферами благополуччя дитини та чотири базові компетенції 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті; визначено поняття „загроза 

в Інтернетіˮ, „базова компетенція безпечної поведінки в Інтернетіˮ, „безпечна 

поведінка в Інтернетіˮ, „соціально-педагогічний супровід формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернетіˮ; розроблено принципи соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті;  

– удосконалено форми й методи соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті в роботі з підлітками 

та дорослими (батьками, педагогами);  

– набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність, зміст, 

принципи, підходи соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті.  

Практичне значення дослідження полягає в розробці навчально-

методичного посібника „Керівництво із соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті” для соціальних 

педагогів; підготовці циклу тренінгових занять з формування базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті для підлітків; створенні 

відеовебінару в Інтернеті щодо принципів формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті для педагогів і батьків; створенні укладанні переліку питань 

для аналізу веб-сайтів закладів освіти щодо дотримання прав людини онлайн та 

внесення відповідних змін; адаптації міжнародного онлайнового ресурсу 

для використання відкритих цифрових бейджів. 

Результати дисертації можуть бути використані в діяльності соціального 

педагога, виховній роботі педагогічних колективів закладів освіти, 

роботі інших державних і громадських організацій, діяльність яких орієнтована 

на формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, а також у вищих закладах 

освіти всіх рівнів акредитації під час укладання навчальних планів і програм, 
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спецкурсів з проблем вивчення змісту й технологій соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес закладів 

загальної середньої освіти – Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 19, Мукачівського НВК „ЗОШ І ст. – гімназіяˮ, Лазещинської ЗОШ 

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської області (довідка № 367 

від 11.09.2017 р.), Сєвєродонецької ЗОШ І – ІІІ ступенів № 14 (довідка № 304 

від 27.09.2017 р.); Коростишівського педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка 

Житомирської області (довідка № 154 від 31.08.2017 р.), Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 1/1177/1 від 

07.09.2017 р.), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (довідка № 385 від 08.09.2017 р.), Закарпатського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 367 від 11.09.2017 р.), ДНУ 

„Інститут модернізації змісту освітиˮ (довідка № 21.1/10-1916 від 12.09.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. У методичному посібнику авторка 

визначила особливості застосування концепції прав людини в онлайновому 

просторі, описала авторські тренінгові вправи, що розкривають концепцію прав 

людини онлайн [19]; в аналітичному дослідженні розглянула питання захисту 

безпеки та приватності дитини онлайн, сформулювала узагальнені рекомендації 

з розробки стратегії та впровадження державної політики щодо захисту прав 

дитини онлайн і безпечної поведінки дітей в Україні [20].  

Апробація результатів дослідження. Результати й висновки 

дослідження були представлені та отримали позитивну оцінку на засіданнях 

кафедри соціальної педагогіки, звітних науково-практичних конференціях 

професорсько-викладацького складу Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка (2014 – 2017 рр.); на нарадах директорів і спеціальних 

семінарах для соціальних педагогів, практичних психологів, класоводів, 

заступників директорів закладів освіти. 

Основні положення дисертації висвітлено в доповідях на науково-

практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Соціально-

http://gymnasium.ucoz.ua/
https://lg.isuo.org/ru/schools/view/id/19949
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педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізаціїˮ (Ніжин, 2014), 

„Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змінˮ 

(Суми, 2016), „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього просторуˮ (Київ, 2016), „Ключові питання наукових досліджень у 

сфері педагогіки та психології у XXI ст.ˮ (Львів, 2017), „Актуальні дослідження 

в соціальній сферіˮ (Одеса, 2016, 2017), „Психолого-педагогічний і соціальний 

супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та перспективиˮ 

(Слов’янськ, 2017), Восьма Міжнародна виставка „Сучасні заклади освітиˮ 

(Київ, 2017), „Безпека дітей та молоді в Інтернетіˮ (Варшава, 2017), 

„Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, 

перспективиˮ (Херсон, 2017); Всеукраїнській – науково-практична конференція, 

присвячена 85-річчю ХДАК (Харків, 2014); регіональних – „Дистанційна освіта: 

міжрегіональний вимірˮ (Краматорськ, 2017); VІІ та VІІІ Форум з управління 

Інтернетом (Київ, 2016, 2017); під час круглого столу в Комітеті Верховної 

Ради України з питань інформатизації та зв’язку „Дитина онлайн: як 

забезпечити безпеку і приватність?ˮ (Київ, 2017). 

Публікації. Результати дисертації відображено в 21 публікації 

(19 одноосібних). Серед них 8 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

– в зарубіжному виданні, 2 – в колективній монографії, 6 публікацій у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 1 навчально-

методичний посібник (схвалено для використання в закладах загальної 

середньої освіти, лист ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” №21.1/12-Г-

761 від 9 листопада 2017 р.). У співавторстві опубліковано 1 аналітичне 

дослідження та 1 методичний посібник. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, два розділи, 

висновки до розділів, загальні висновки, список використаних джерел 

(228 найменувань, з них – 50 іноземною мовою) та 10 додатків на 72 сторінках. 

Робота містить 39 таблиць, 1 рисунок. Загальний обсяг дисертації становить 

294 сторінки. Обсяг основного тексту – 187 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ  

В ІНТЕРНЕТІ 

 

1.1. Небезпечна поведінка дітей в Інтернеті як соціально-

педагогічна проблема 

 

  Проблема небезпечної поведінки дітей в Інтернеті є новою для наукового 

простору соціальної педагогіки. Тому для вирішення завдань нашого 

дослідження ми зосереджуватимемо увагу на теоретичних аспектах цієї 

проблеми, які висвітлюють не лише в психолого-педагогічній літературі, 

а й в інших галузях науки. Усебічний аналіз наукової літератури дозволив 

визначити такі напрямки. По-перше, це наукова література, присвячена 

питанням соціалізації сучасних дітей в Інтернеті. По-друге, література, 

що висвітлює небезпеки та ризики, з якими стикаються діти під час 

користування Інтернетом. По-третє, це література, яка характеризує 

особливості роботи соціального педагога з формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті. 

 Аналізуючи наукові джерела першого напрямку, розпочнемо з вивчення 

досліджень Інтернет-соціалізації представниками філософської науки.  

 Соціалізацію особистості з урахуванням Інтернет-чинників описав 

С. Данилов. Це поняття він розглядає у двох вимірах. По-перше, це, як було 

вже зазначено, соціалізація у віртуальному кіберпросторі через засвоєння 

особистістю норм і цінностей, моделей поведінки в мережевому просторі. 

Показниками такої успішної соціалізації є рівень комп’ютерної 

та інформаційної грамотності особистості, знання правил і наявність навичок 

взаємодії в інтернет-просторі. По-друге, це соціалізація в реальному світі через 

віртуальний вимір. Автор наголошує, що Інтернет – це не лише „потужний 
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чинник вторинної соціалізації, а й виграє конкуренцію в інститутів, що 

реалізують первинну соціалізаціюˮ [34, с.43].  

 Подібних висновків доходить й І. Девтеров у монографії „Соціалізація 

людини у кіберпросторіˮ [37]. Він виокремлює основні особливості соціалізації 

людини в кіберпросторі: процес входження користувача в соціокультурне 

середовище за допомогою освоєння технологій комунікації, оволодіння 

інформаційною культурою, напрацювання соціальної навігації та електронної 

писемності, утвердження нових соціальних норм, цінностей і рольових вимог.  

 Підкреслюючи дуалістичність процесу соціалізації в Інтернеті, 

Ф. Власенко вважає, що віртуальний простір для сучасної людини є „схованкою 

від життєвої реальності, плацдармом для реалізації мріїˮ, а отже, може стати 

підміною дійсності псевдореальністю. Специфіка соціалізації індивіда у 

віртуальній реальності, на думку автора, полягає в тому, що вона здійснюється 

в контексті взаємодії двох процесів: засвоєння особистістю норм і зразків 

поведінки, які вона сприймає в первинній соціальній реальності, та 

інтеріоризація норм, цінностей, установок віртуального простору [25, с. 208]. 

 Відзначимо, що, обґрунтовуючи у своїх роботах педагогічні теоретичні 

положення про соціалізацію особистості, І. Звєрєва, І. Кон, Л. Мардахаєв, 

А. Мудрик, С. Харченко, О. Безпалько, А. Рижанова та ін. вчені вже з середини 

2000-х років підкреслюють і роль Інтернету як одного з чинників соціалізації 

дітей і молоді. 

 Так, А. Мудрик розглядає Інтернет як мегачинник соціалізації, поряд 

з космосом, планетою, світом [81, с. 31]; одночасно вказуючи на те, що 

необхідно сприймати його і як частину засобів масової комунікації, тобто як 

один з мезочинників соціалізації людини. „Загалом Інтернет можна розглядати 

як феномен культури, що має семіотичні та психологічні особливості. Ресурси 

Інтернету є новими культурними засобами, що опосередковують 

життєдіяльність сучасної людини та здатні вплинути не тільки на формування 

вищих психічних функцій, але й особистостіˮ [81, с. 56], – підкреслює вчений. 
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 Роботою, на якій побудовані численні дослідження і яка змістовно описує 

соціально-педагогічний аспект соціалізації дітей в Інтернеті, є монографія 

В. Плєшакова „Теорія кіберсоціалазції людиниˮ. Учений вводить до наукового 

обігу поняття „кіберсоціалізаціяˮ. Автор наголошує, що під впливом і внаслідок 

використання людиною сучасних інформаційних, цифрових і комп’ютерних 

технологій відбуваються „якісні зміни структури самосвідомості особистості й 

потребнісно-мотиваційної сфери індивідуумаˮ [93, с. 24]. Модель 

кіберсоціалізації особистості в сучасному інформаційному просторі, на думку 

В. Плєшакова, „являє собою єдність чотирьох іпостасей людиниˮ [93, с. 25]: 

об’єкта кібрсоціалізації (вплив кіберпростору на життєдіяльність), субєкта 

кіберсоціалізації (задоволення потреб у кіберпросторі), жертви кіберсоціалізації 

(негативні наслідки), жертви несприятливих умов кіберсоціалізації (небезпеки 

кіберпростору та їхні джерела). Дослідник приділяє увагу феномену 

кіберонтології особистості та обґрунтовує необхідність розробки інноваційної 

галузі психолого-педагогічної думки – кіберпедагогіки [93]. 

 Вітчизняний педагог А. Тадаєва не зовсім погоджується з В. Плєшаковим, 

який, розглядаючи термін „кіберсоціалізаціяˮ, акцентує на префіксі „кіберˮ 

[134, c. 30]. На думку дослідниці, кіберсоціалізація – це новий складник 

„процесу медіасоціалізації людини саме в інформаційному суспільстві, 

зумовлений появою всесвітньої мережі Інтернетˮ [134, с. 30]. Інтернет-простір, 

як наголошено в дослідженні, істотно впливає на засвоєння соціальних норм, 

формування ціннісних просоціальних орієнтацій і є апробацією сімейних, 

громадянських, загальнолюдських форм поведінки. Особливістю соціалізації 

людини в цьому віртуальному середовищі є її активність. Індивід у 

кіберпросторі, за висновками педагога, перетворюється з соціального об’єкта на 

соціальний суб’єкт [134]. 

 Д. Єршов, О. Саган наголошують на тому, що сама інформація може бути 

одним із провідних чинників соціалізації, особливість якого полягає в його 

майже некерованості [44; 120].  
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 Про актуальність питання соціалізації в Інтернеті йдеться в дослідженні 

М. Уголькова [138]. Автор наголошує на тому, що протягом першого 

десятиліття XXI століття сім’я, школа, держава, а також інші інститути 

соціалізації старших школярів втрачають авторитет і довіру в представників 

молоді. Водночас стрімкий розвиток можливостей Інтернету надав йому 

можливість перетворитися в модний і затребуваний інститут соціалізації, 

специфіка якого сьогодні зумовлена домінуванням індивідуалістичних 

цінностей над колективістськими [138, с. 144].  

 Позитивній соціалізації старших школярів в Інтернеті, за результатами 

дослідження М. Уголькова, сприяє дотримання таких соціально-педагогічних 

умов: постійний моніторинг і підвищення соціальних і освітньо-виховних 

потенцій інтернет-середовища; використання Інтернету для освітньо-виховних 

цілей школи; побудова ефективної шкільної системи соціального виховання на 

основі можливостей і ресурсів інтернет-середовища, підвищення ціннісної 

значимості соціального виховання й ініціювання належної уваги до проблем 

соціалізації старших школярів в Інтернеті з боку класичних соціальних 

інститутів, передусім держави, суспільства, сім’ї [138].  

 Не заперечуючи позитивних аспектів кіберсоціалізації, О. Кузьміна [68] 

розглядає її як невід’ємну частину процесу формування життєвої 

компетентності сучасної молоді, при цьому дослідниця виокремлює загрози, які 

з’явилися з розвитком Інтернету (поширення персональних даних, кібербулінг, 

порнографія, сцени насильства) та шляхи їх попередження (навчальні програми 

для дорослих, розробка спеціальних програм, знання телефонів „гарячих лінійˮ, 

система реагування на протиправну діяльність в Інтернеті). 

 Своєю чергою, В. Радул і Я. Галета наголошують на двох напрямках 

соціалізації безпосередньо в інформаційному просторі. По-перше, це освоєння 

технологій міжособистісної комунікації, соціальної навігації та правил 

поведінки в комп’ютерних мережах. По-друге, це засвоєння соціальних норм, 

цінностей і рольових вимог, що існують як у конкретних віртуальних 
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мережевих співтовариствах, так і в соціальній спільності інформаційного 

простору загалом [111]. 

 Серед інших досліджень різних соціально-психологічних аспектів 

соціалізації у віртуальному середовищі для нас цікавими є ті, що відображають 

структурно-функціональні характеристики спілкування в Інтернеті та 

використання соціальних мереж.  

 Так Т. Карабин уперше виявив різні ступені впливу сучасних 

комунікативних ресурсів на розвиток Інтернет-залежності та запропонував 

шляхи зменшення негативних наслідків десоціалізації у формуванні 

особистості користувача під дією віртуального середовища: розробка тренінгів 

терапевтичного спрямування з елементами віртуальної комунікації, 

демонстрація та застосування на практиці конструктивного способу комунікації 

в Інтернеті, використання його як позитивного й корисного доповнення до 

реального спілкування [54]. 

 При цьому за результатами власних досліджень Є. Бєлінська [10] 

відзначає, що для більшості користувачів підліткового та юнацького віку 

характеристики комунікації в соціальних мережах збігаються з аналогічними 

характеристиками реального спілкування. Це надало можливість авторці 

говорити про посилення взаємозв’язку процесів віртуальної та реальної 

комунікації в цьому віці. Також важливим для нашого дослідження є висновок 

дослідниці про те, що нові інформаційні технології є сьогодні одночасно і 

засобом, і середовищем соціального розвитку особистості в підлітковому та 

юнацькому віці.  

 Складний і непередбачений характер процесу соціалізації дітей 

в Інтернеті стимулює інтерес науковців з різних галузей.  

 Значну увагу питанню соціалізації в Інтернеті приділено в дисертаціях 

соціологів В. Жилкіна [46], Л. Черноус [151], А. Чистякова [170] та ін. На ці 

роботи ми також спиратимемося в розробці технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. Усі автори 

наголошують на суперечливості й амбівалентності процесу соціалізації в 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%A2$
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Інтернеті для сучасної дитини, а також його зв’язку з реальним соціальним 

життям і середовищем.  

 Так, В. Жилкін у докторський дисертації [46] вивчає інфосоціалізацію, 

розглядаючи особистість одночасно і як суб’єкт, і як об’єкт соціалізації. 

Слушною вважаємо думку про те, що „зміна умов загальної соціалізації 

вимагає від системи гуманітарної освіти вдосконалення, що зумовлює 

необхідність періодично оновлювати її зміст, приводити його у відповідність 

з новими тенденціями в інформаційній діяльності, накопиченим інформаційним 

досвідом, зростанням ІКТˮ [46, c.197]. Подібну думку знаходимо 

й у дослідженні субкультури молодіжних товариств Є. Прохоренко, авторка 

також розглядає віртуальну соціалізацію як засвоєння норм у кіберпросторі та в 

соціальному середовищі [109]. 

 Л. Черноус вивчає поняття Інтернету як специфічного формально-

неформального соціального інституту. Це зумовлено, на думку авторки, 

включенням Інтернету в різні сфери соціального життя через взаємодію 

з іншими соціальними інститутами, виконання мережею як суспільно значущих 

функцій (комунікативної, інтегративної, регулятивної, інформаційної, функції 

відтворення суспільних відносин), так і специфічних (розподільної, 

економічної, освітньої, розважально-гедоністичної, ціннісно-орієнтаційної, 

креативної, ідеологічної, функції соціального контролю, функції духовного 

спілкування та створення соціальних відносин, функції емоційної підтримки й 

співчуття); наявністю організаційної структури; можливістю функціонування 

мережевих організацій; інтерактивністю та віртосоціальністю Інтернет-

середовища. Авторка доходить висновку, що Інтернет не лише змінюється 

разом з основними соціальними інститутами, а й змінює їх, що, своєю чергою, 

має як позитивні, так і негативні наслідки [151]. 

 Подібним є напрямок наукових розробок А. Чистякова, який обґрунтовує, 

що в Інтернеті народжується новий вид соціалізації, який не зводиться ні до 

первинної, ні до вторинної, оскільки здійснюється всередині віртуального 

простору, а його результати впливають на реальний соціум. Для пояснення 
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цього явища дослідник увів у соціологію поняття „третинна соціалізаціяˮ, яка 

може мати різну спрямованість і, відповідно, двоякий результат: забезпечувати 

розвиток як позитивної життєвої орієнтації (прищепленої внаслідок первинної 

та вторинної соціалізації в реальному соціумі), так і негативної (вести до 

десоціалізації в реальному соціумі) [170]. 

 На подвійності Інтернет-соціалізації наголошує й соціолог М. Данилова. 

Вона зазначає, що Інтернет-соціалізація може мати як конструктивний, так 

і деструктивний характер, що виявляється у формі негативних залежностей: 

нав’язливої віртуальної поведінки, фетишизації Інтернет-інформації без 

критичного її осмислення [35]. 

 Корисними для нашого дослідження є також роботи соціологів, що 

відображають не лише суперечливість процесу соціалізації в Інтернеті,  

а й ті позитивні можливості, які створює віртуальний простір для сучасних 

дітей і молоді. Наприклад, згідно з теоретичним обґрунтуванням Н. Сергієнко, 

Інтернет має унікальний соціально-педагогічний потенціал, йому властиві 

доступність, мобільність, відносна безпека ц анонімність, свобода 

самовираження. Усе це здатне активно впливати як на позитивні, так і на 

негативні риси в процесі соціалізації [125, с. 124]. Н. Сергієнко зазначає, що 

особливу увагу в процесі кіберсоціалізації людини слід приділяти розвитку 

вільної особистості, яка здатна робити вибір і нести за нього персональну 

відповідальність, поважати вибір і вчинки інших людей, уміти протиставляти 

зовнішньому тиску власне волевиявлення [125, с. 123].  

 Своєю чергою С. Бондаренко, досліджуючи соціалізацію в кіберпросторі, 

наголошує на необхідності інтеграції у віртуальне середовище. Індикаторами 

соціалізації в такому випадку, автор вважає рівень електронної грамотності та 

інформаційної культури індивіда [16]; а Л. Гуменюк [33] зазначає, що соціальні 

мережі в Інтернеті допомагають молоді в побудові відносин з людьми, зокрема 

з представниками протилежної статі, створенні сім’ї, отриманні знань.  

 Про необхідність урахування Інтернету як вагомого чинника соціалізації 

йдеться й у документах міжнародних організацій. У звіті ЮНІСЕФ „Безпека 
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дітей в Інтернеті: глобальні виклики та стратегіїˮ вказано, що „для багатьох 

сьогоднішніх дітей Інтернет, мобільні телефони та інші технології є постійною 

та знайомою присутністю. Для них відмінність між онлайн та офлайн все 

більше стає безглуздою, і вони без зусиль переміщуються між обома 

середовищамиˮ [189, с. 3]. У зв’язку з цим наголошено, що діти й молоді люди 

потребують інформації про ризики в Інтернеті і про те, як їх уникнути, про 

механізми та шляхи для дій у тих ситуаціях, коли вони мають сумнів щодо 

подальших кроків; їм потрібні навички, щоб зробити поінформований вибір у 

власній діяльності в кіберпросторі та щоб надавати один одному підтримку 

[189, с. 9]. Також зазначено, що для створення захисного середовища від 

онлайн зловживань і експлуатації дітей підґрунтям є такі міжнародні 

документи, як Конвенція про права дитини, Факультативний протокол до 

Конвенції на права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої 

порнографії, Протокол про попередження та припинення торгівлі людьми 

(особливо це стосується жінок і дітей), Конвенція Організації Об’єднаних 

Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенція Ради 

Європи про кіберзлочинність, Конвенція Ради Європи щодо захисту дітей 

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства [189, с. 10]. 

 У Посібнику Ради Європи з прав людини для Інтернет-користувачів [99, 

с.12 ] зазначено, що діти та молодь мають право на освіту, щоб захистити себе 

від Інтернет-загроз, але вони повинні бути під особливим захистом 

від перешкод для їхнього фізичного, психічного й морального благополуччя, 

зокрема від сексуальної експлуатації та наруги в Інтернеті й інших форм 

кіберзлочинності.  

 Оскільки питання соціалізації в Інтернеті тісно пов’язане з наявністю 

негативних наслідків цього процесу для особистості, перейдемо до аналізу 

другого напрямку досліджень, які висвітлюють загрози в Інтернеті та їхній 

вплив на підлітка. На сучасному етапі методологічним підґрунтям соціально-

педагогічних досліджень щодо Інтернет-загроз і їхнього впливу на особистість 

є роботи В. Плєшакова, М. Снітко, Н. Саттарової, А. Тадаєвої. 
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 В. Плєшаков вивчає небезпеки для дітей і підлітків в Інтернеті 

та негативні наслідки в межах запропонованого ним нового виду соціалізації – 

кіберсоціалізації. Науковець вказує на те, що свобода дій у кіберпросторі може 

бути як корисна, так і шкідлива, і навіть небезпечна. Він зазначає, що серед 

негативних наслідків опитані ним респонденти найбільше відзначали 

порушення харчування та сну. Частина опитаних зазначила, що життя без 

Інтернету здається їм „скучним, пустим, безрадіснимˮ [93, с. 38]. Невідривно 

від кіберсоціалізації дослідник вивчає й кіберзалежність як вид психічного 

розладу та неможливість безболісно для людини відключитись від Інтернету. 

 У своїй дисертації М. Снітко аналізує ризики для підлітків в Інтернеті 

та соціально-педагогічні умови формування безпечної поведінки в Інтернеті. 

Характерними особливостями ризикованої поведінки підлітка в Інтернеті, 

за визначенням автора, є такі: відсутність знань про ризики та правила 

безпечної поведінки в Інтернеті, а також контролю за часом діяльності; 

неможливість протистояти тиску з боку віртуальних співрозмовників; 

приділення великої кількості часу на спілкування у віртуальному просторі; 

нездатність контролювати емоції під час такої діяльності; безвідповідальне 

ставлення до власної діяльності в Інтернеті [128]. 

 Н. Саттарова у своїй дисертації розглядає інформаційну безпеку 

як соціально-педагогічну проблему. Авторка вивчає наявні загрози й небезпеки 

використання Інтернет-ресурсів, на основі чого розробляє чотири моделі 

системи інформаційної безпеки школярів, засновані на створенні безпечного 

середовища шляхом відбору змісту й фільтрації небажаної інформації [121]. 

 Одними з перших в СНД вплив Інтернету на особистість та психологічні 

наслідки інформатизації почали вивчати Ю. Бабаєва, О. Войскунський, 

О. Смислова [4]. Розглядаючи пізнавальну, ігрову та комунікативну діяльності 

в Інтернеті, вони зосереджують увагу на тому, що в багатьох випадках „нові 

інформаційні технології сприяють позитивним або амбівалентним 

трансформаціям особистості й лише в деяких випадках вони можуть призвести 

до негативного перетворення оособистостіˮ [4, c. 35]. І в такому випадку, як 
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зазначають автори, використання Інтернету не відрізняється від інших видів 

діяльності, унаслідок яких відбувається маргіналізація особистості.  

 Цікавим з дослідницького погляду вважаємо партисипативний підхід 

в емпіричних роботах з вивчення Інтернет-загроз як у зарубіжних, так 

і у вітчизняних вчених. Так, група дослідників на чолі з С. Лівінгстон 

класифікує ризики, згадані дітьми під час дослідження „Діти Європи Онлайн”. 

Ми поділяємо висновки авторів щодо того, що зіткнення з ризиком не одне й те 

саме, що отримання шкоди. Ризик може завдати шкоди, а може й ні – це 

залежить від багатьох чинників [201]. Проаналізувавши понад 400 досліджень 

поведінки дітей в Інтернеті в різних країнах, С. Лівінгстон і Л. Хеддон доходять 

висновку, що можливості й ризики в Інтернеті нерозривно пов’язані. Те, що для 

дорослого може бути ризиком (наприклад, зустріч з незнайомцем), для дитини 

буде можливістю (наприклад, установлення дружніх стосунків з новою 

людиною) [202].  

 Респонденти дослідження з Інтернет-соціалізації Л. Черноус [151] серед 

ризиків у мережі найбільше побоюються недостовірної інформації, а також 

можливості використання іншими людьми й установами їхньої особистої 

інформації з метою заподіяння їм шкоди. 

 Дослідники Дж. Палфрей, Д. Бойд, Д. Сакко в результатах їхнього 

дослідження зазначають, що питання безпеки дітей в Інтернеті зосереджені 

навколо трьох типів мережевих загроз: сексуальні домагання, онлайн 

домагання та кібербулінг, проблематичний зміст [219, с. 15]. Щодо останнього 

автори зазначають, що молодь мимоволі піддається впливу небажаного змісту й 

під час безпечної діяльності. Також неповнолітні мають можливість шукати 

інформацію, доступ до якої їм заборонений батьками або законом. Разом з тим 

„навмисний або ненавмисний вплив змісту інформації може мати негативні 

психологічні або поведінкові ефекти на дітейˮ [219, с. 18]. 

 Вивчаючи соціальні детермінанти кібервіртуального простору, Д. Єршов 

указує, що інформація негативно впливає на психологічне благополуччя дитини 

й сьогодні „складається ситуація, коли ні органи влади, ні система освіти, ні 
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будь-які інші соціальні інститути неспроможні контролювати потік інформації, 

що обрушується на дитинуˮ [44]. Г. Міхальова, посилаючись на описані нею 

британські дослідження, виокремлює емоційну, психологічну та соціальну 

шкоду, що може бути заподіяна дитині внаслідок контакту з небезпечними 

медіа ресурсами [79].  

 Більш детально вплив інформаційних потоків на психологічний стан 

особистості проаналізував Г. Грачов [31]. Він говорить про відсутність 

достатньо обґрунтованої та докладної загальної класифікації загроз 

інформаційно-психологічної безпеки й виокремлює основні джерела зовнішніх 

загроз (держава, суспільство, соціальні групи, окремі особистості), спільним 

для яких є наявність інформаційного середовища, що неадекватно відображає 

навколишній світ людини. До другої групи джерел автор відносить дії людей, 

які переслідують власні цілі, завдаючи збитків іншим.  

 Як бачимо, здебільшого дослідники фокусуються на різних аспектах 

вивчення впливу Інтернету, який може бути джерелом для небезпечної 

поведінки та загроз, хоча для повноцінності аналізу зауважимо, що існують 

дослідження, які підкреслюють вплив офлайнового середовища як передумови 

небезпечної поведінки дітей в онлайновому середовищі. Наприклад, Дж. Волак, 

М. Йбарра та К. Мітчел указують, що депресія, насильство й уживання 

психоактивних речовин тісно пов’язані з ризикованою поведінкою, яка 

призводить до небезпечної діяльності в Інтернеті. Неблагополучне домашнє 

оточення, зокрема конфлікти та погані стосунки між батьками й дітьми, також 

тісно пов’язане з онлайновими ризиками [219]. 

 Окремо вважаємо за необхідне врахувати в нашому аналізі дослідження 

Інтернет-залежності, феномен якої вперше описав у 1995 році лікар І. Голдберг 

[208]. Один із провідних дослідників у цій галузі психолог К. Янг стверджує, 

що звикання до використання Інтернету безпосередньо може призвести до 

соціальної ізоляції, депресії, розладів у сім’ї, розлучень, неуспішності, 

фінансових боргів і втрати робочого місця [226]. М. Орзак виділила 

психологічні й фізичні симптоми, характерні для Інтернет-залежності, серед 
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яких збільшення кількості часу, проведеного за комп’ютером, відчуття 

порожнечі, депресії, головні болі за типом мігрені, болі в спині, нерегулярне 

харчування та ін. [41, с. 509]. 

 В. Посохова [100], Т. Вакуліч [21] у своїх дисертаціях також доводять, що 

надмірна захопленість молодої людини подіями віртуального життя може стати 

причиною виникнення й розвитку залежної поведінки, наслідками якої є втрата 

інтересу до теперішнього й майбутнього, нехтування цінностями реального 

життя та труднощі з проектуванням власного майбутнього.  

 Альтернативними є дослідження К. Сурратт, яка у своїй роботі докладно 

обґрунтовує те, що люди вступають в Інтернет-спільноти з власної волі,  

а не через нібито адиктивні властивості Інтернету. Отже, на думку авторки, 

твердження, ніби люди проявляють залежність від Інтернету, рівноцінно 

твердженням, що вони проявляють залежність від спілкування. К. Сурратт 

висловлюється проти тенденції інтерпретувати залежність від Інтернету 

виключно з позицій психічного здоров’я або нездоров’я [220]. 

 Схожих висновків доходить Н. Сергєєва, яка у своєму дослідженні 

зазначає, що ризик формування комп’ютерної адикції як прояву соціальної 

дезадаптації зростає саме в підлітковому віці, оскільки для нього характерна 

підвищена навіюваність, цікавість до нового, бажання отримати нові враження, 

відчуття. До реалізації завдань нашого дослідження концептуально близькі такі 

висновки авторки: групу ризику становлять підлітки з низькою адаптивною 

здатністю, самотні, нестійкі до стресів, з явними проявами незадоволеності 

собою, життям, оточенням [123]. 

 Х. Турецька в дисертації ї вказує, що можливість створювати віртуальну 

самопрезентацію допомагає особистості компенсувати незадоволеність 

реальним Я, негативне самоставлення та очікування негативного ставлення 

інших [137]. Цікавими для нашого аналізу є висновки психолога О. Шайкіної, 

яка доводить, що комп’ютерна діяльність людини не є основою 

для формування комп’ютерної залежності. Комп’ютерна залежність 

формується на базі певних особистісних якостей особистості [171]. 
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 Важливі напрацювання у своїй статті описали Н. Бугайова, В. Цап, які 

зазначають, що особи, які страждають на комп’ютерну та Інтернет-залежність, 

зазвичай мають порушення в емоційно-вольовій, соціальній, міжособистісній, 

комунікативній сферах та проблеми соціальної адаптації [18].  

 Проблема настільки багатогранна, що різні автори аналізують різні 

її аспекти: повсякденне застосування Інтернету як норму життя, ідентичність 

у цифровому просторі, вплив діяльності в Інтернеті на подальше життя 

(„цифрове досьєˮ). 

 Цікавим є для нашого дослідження й розуміння дослідниками 

проведеного часу в Інтернеті не як залежності, а як норми сучасного життя. 

М. Пренський [214] вводить поняття „цифрові аборигениˮ для осіб, „рідною 

мовоюˮ яких є цифрова мова комп’ютерів, відеоігор та Інтернету [215]. Тих, 

хто народився раніше початку цифрової епохи, він називає „цифровими 

імігрантамиˮ. Цікавими висновками автора для нашого аналізу є такі: „цифрові 

аборигениˮ отримують інформацію дуже швидко, процеси їхньої роботи 

паралельні й багатозадачні, вони функціонують краще, коли знаходяться в 

мережі. Ураховуючи півтора десятиріччя різниці між значним поширенням 

Інтернету серед населення в США (43,1% населення користувачі Інтернету у 

2000 році, 88,5% – у 2016 році) [200] та в Україні  

(0,4% населення користувачі Інтернету в 2000 році, 44.5% – у 2016 році) [223], 

припускаємо, що в нашому дослідженні саме підлітків можемо називати 

„цифровими аборигенамиˮ, бо вони народилися в той час, коли комп’ютери та 

Інтернет стали значно поширеними та доступними в Україні. 

 К. Мюррей також не погоджується з розумінням Інтернету як способу 

відходу від життєвої реальності. На його думку, вихід в Інтернет навпаки може 

слугувати засобом нового входження в реальність [83]. Учені Ц. Чоу, Ж. Чоу. 

Н.-СМ. Тьян трактують залежність від Інтернету не з позицій психології 

адиктивної поведінки, а як феномен масової культури [190]. 

 Дж. Пелфрі, У. Гассер у своїй книзі „Народжені цифровимиˮ, вивчаючи 

„дітей цифрової ериˮ, зазначають, що „цифрові аборигениˮ проводять більшу 
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частину їхнього життя в Інтернеті й не вбачають різниці між життям у мережі 

та життям поза нею. Представники цифрового покоління „не сприймають 

власну ідентичність в цифровому і в реальному просторі як щось відокремлене; 

вони вважають, що їхня ідентичність представлена відразу в кількох 

просторахˮ [91, с. 9]. Корисними для нашого аналізу є негативні наслідки 

користування Інтернетом, які описують автори. Вони вивчають такі явища, як 

формування ідентичності та цифрового досьє, збереження конфіденційності та 

безпеки, проблеми піратства, якості інформації та інформаційного 

перевантаження. І хоча дослідники безпосередньо не називають ці явища 

загрозами або ризиками, однак розкривають їхній негативний вплив на 

особистість. 

 Продовжуючи аналіз літератури другого напрямку, відзначимо, 

що заслуговують на увагу джерела, в яких проаналізовано прояви агресії 

в Інтернет-середовищі. Піонерами в дослідженні проблем агресивної поведінки 

молоді в мережі Інтернет (кіберагресії) вважають Б. Белсі [183] та Н. Віллард 

[225].  

 Дослідники Дж. Волак, С. Хіндужа, Дж. Падчин, Р. Ковальський, 

С. Лімбер у своїх роботах подають результати досліджень, які доводять, 

що насильниками (тими, хто знущається з підлітків в Інтернеті), найчастіше є 

однолітки жертв [219, с. 25]. Водночас вони наголошують, що, хоча це 

й потребує додаткового вивчення, але вже є відомості про те, що підліток 

одночасно може бути і жертвою, і насильником [219, с. 26].  

 У контексті вивчення кібербулінгу заслуговують на увагу роботи, 

присвячені вивченню мови ворожнечі в Інтернеті як психолого-педагогічної 

проблеми. О. Горбачова зазначає, що мова ворожнечі „видозмінює, спотворює 

соціальні відносини, слугує причиною агресії, насилля, ворожнечі та конфліктів 

за принципом національного, релігійного, соціального чи іншого розрізнення, є 

потужним деструктивним і дестабілізуючим чинником у розвитку сучасної 

світової спільнотиˮ [30, с. 36].  
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 Заслуговують на увагу дослідження впливу матеріалів сексуального 

характеру та порнографії на підлітків як загрози в Інтернеті, що зумовлено 

безмежними можливостями Інтернету надавати будь-яку інформацію. Комітет 

ООН з прав дитини у 2011 році відзначив, що відвідування порнографічних 

сайтів становило 70% усього трафіку на території України [56]. 

 Зазначимо, що український науковий простір у цьому відношенні менш 

насичений порівняно із зарубіжним, хоча Т. Івахненко зауважує, що питання 

сексуальної соціалізації молоді останнім часом набули особливої актуальності 

через відсутність освітніх програм і спеціалістів, які сприяють формуванню 

статевої поведінки й сексуальної культури [53].  

 Дослідник Дж. Брайант, зазначає, що споживання порнографічних 

медіаматеріалів викликає зміни в установках, цінностях і поведінці особистості 

[17]. В. Клайн указує на формування залежності до перегляду порнографії та 

наслідування або копіювання нових моделей сексуальної діяльності [17]. 

 Для розробки технології соціально-педагогічного супроводу вважаємо 

за доцільне спиратися на такі висновки досліджень щодо впливу перегляду 

порнографічних матеріалів в Інтернеті на підлітка: хлопці зазвичай частіше, ніж 

дівчата, дивляться порнографію, зокрема, тому, що вони шукають її в Інтернеті 

(К. Кемерон, М Флуд, А. Ленхарт, А Носко, Дж. Петер, П Валькенбург, 

Ш. Сабіна, К. Стахл, Н. Фриц [219, с. 31], О. Мартелоззо, А. Монагхан [209]); 

перегляд порнографії спричиняє збільшення частоти випадкового сексу та секс 

у більш ранньому віці (В. Лоі, Р. Вей [206]); збільшується кількість випадків 

сексуальних домагань унаслідок перегляду порнографії онлайн (Дж. Браун, 

Л’Єнгл [185]); молоді люди більш цинічно ставляться до традиційних стосунків 

(шлюбу) і стають більш сексуально активними в молодому віці (Е. Хелспер 

[194]); відбувається прийняття міфів щодо зґвалтування (на кшталт того, що 

жертва зґвалтування заслуговує того, щоб бути зґвалтованою через те, як вона 

одягнена) [212]. 

 Досліджуючи літературу другого напряму, ми звернули увагу, що деякі 

автори вказують на те, що загрози можуть іти безпосередньо від тривалого 
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користуванням комп’ютером під час роботи в Інтернеті. На нашу думку, це має 

знайти подальше відображення в технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

 В. Антонов [2] виокремлює групи негативних чинників, що впливають на 

користувача персонального комп’ютера, та зазначає зв’язок між роботою на 

персональному комп’ютері й деякими хворобам (астенопатія, біль у спині, шиї, 

епілепсія, зап’ястний синдром, тенденіти, стенокардія, висипи на шкірі 

обличчя, хронічний головний біль, запаморочення, підвищена збудженість 

і депресивні стани, зниження концентрації уваги, порушення сну). 

 Ураховуючи активну споживацьку діяльність у мережі Інтернет [139], 

уважаємо слушними дослідження вдосконалення технологій Інтернет-

маркетингу та реклами, що, на нашу думку, може стати причиною здійснення 

незапланованих і необдуманих покупок людини та, своєю чергою, призвести до 

матеріальних збитків сім’ї. Зокрема, у дослідженні Є. Попкової, А. Іонова, 

І. Токаревої, Н. Горбаль [98] зазначено, що в дитячому та юнацькому 

середовищі поширеним є віртуальний Інтернет-шопінг – придбання 

віртуальних товарів у соціальних мережах, у грі, придбання віртуальної валюти 

чи подарунків для інших користувачів тощо з оплатою при цьому реальними 

грошима.  

 Водночас заслуговують на увагу дослідження кіберзлочинності 

представниками юридичної галузі, важливі для нас з погляду попередження 

небезпечної поведінки підлітків в Інтернеті в контексті подальшої побудови 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті.  

 Досліджуючи попередження шахрайства та інших видів 

кіберзлочинності, Б. Дзюдзюк, В. Дзюдзюк, зазначають, що потенціал 

і безмежні можливості Інтернету все частіше використовують для здійснення 

злочинів проти прав і свобод людини, проти честі та гідності й навіть проти 

життя та здоров’я (зокрема пропаганда наркотичних препаратів) [38]. 
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 На думку Р. Дремлюги [40], найбільш значущими чинниками віктимності 

досліджуваних Інтернет-злочинів є недотримання особою елементарних засобів 

комп’ютерної безпеки й довірливість користувача. Ураховуючи поширеність 

кіберзлочинності, О. Юрченко зазначає, що часто підліток поводиться в 

Інтернеті віктимно, ненавмисно провокуючи стосовно себе вчинення 

протиправних або злочинних дій. Важливим для нашого дослідження є теза 

автора про те, що іноді сам „підліток з жертви перетворюється на порушника, а 

іноді і злочинцяˮ [175, с. 338].  

 Оскільки досліджувана нами проблема соціального-педагогічного 

супроводу зосереджена на формуванні безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті, визначимо третій напрямок аналізу: література, яка характеризує 

особливості роботи педагога з формування безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті. 

 Аналіз літератури цього напрямку дозволяє стверджувати, що 

за наявності публікацій, у яких висвітлено різні аспекти формування безпечної 

поведінки підлітків, зокрема, правил поводження на дорозі, здорової поведінки 

тощо, кількість джерел, які безпосередньо стосуються формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті, є доволі обмеженою.  

 Л. Кравченко [66], Л. Малинівська [76] у своїх статтях спираються на те, 

що існують чотири етапи у формуванні безпечної поведінки. До них науковці 

відносять ознайомлення з правилами безпечної поведінки, формування 

ставлень, етап формування поглядів і переконань, формування спрямованості 

особистості.  

 `Р. Васильєва [22] виокремлює три етапи формування безпечної 

поведінки: ознайомлення з небезпеками, оволодіння моделями поведінки 

в небезпечних ситуаціях та задля попередження таких, удосконалення моделей 

поведінки з урахуванням власних особливостей. Вона розглядає 

міждисциплінарний аспект формування безпечної поведінки підлітків з метою 

поступової побудови системи свідомих дій і вчинків підлітків, що забезпечують 

оптимальний рівень захищеності в усіх сферах життєдіяльності. У підлітковому 

http://194.44.11.130/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%AE.$
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віці, зазначає дослідниця, „зміст дидактичного матеріалу більшою мірою 

повинен зосереджуватися на раціональних аспектах пізнання навколишнього 

світу, його ціннісних властивостях, соціальних небезпеках. Особливого 

значення варто надавати формуванню в підлітків позитивних мотивів 

задоволення потреб у самореалізації, соціальній активностіˮ [22, с. 109]. 

 О. Булгакова в дисертації [19] доводить, що одним з провідних чинників, 

який визначає усвідомлення небезпеки дитиною, є рівень розвитку її інтелекту, 

зокрема здатність суб’єкта виконувати різноманітні операції логічного 

мислення.  

 Слушною є думка Т. Петухової, яка зазначає, що для ефективного 

вирішення проблеми формування культури безпечної поведінки важливим є 

врахування емоційного стану, оскільки позитивне емоційне налаштування 

особистості впливає на її діяльність, зумовлює самоконтроль і саморегуляцію 

поведінки [92].  

 Цікавими для нашого дослідження є висновки С. Чорного [152], який 

виокремлює основні причини, через які учень стає суб’єктом небезпечної 

поведінки в надзвичайній ситуації: недостатність отриманих на уроках охорони 

безпеки життєдіяльності знань правильної поведінки в надзвичайних ситуаціях 

та невміння реалізувати отримані знання на практиці. Дослідник доводить, що 

застосування інтерактивних форм і методів (спеціальних психолого-

педагогічних тренінгів, предметних і рольових ігор) з формування навичок 

безпечної поведінки учнів у надзвичайних ситуаціях дозволяє забезпечити 

психологічну готовність учнів і сформувати в них послідовність дій в умовах 

надзвичайної ситуації. 

 А. Попков серед показників готовності підлітків до безпечної поведінки 

називає наявність знань про засоби безпечної поведінки, спрямованість 

і мотивація підлітків на безпечну поведінку, навички й уміння, необхідні 

для реалізації безпечної поведінки та здатність бачити проблему [97]. 

 Дж. Палфрей, У. Глассер, К. Макклай у своїй статті зазначають, що 

завдання глобального суспільства полягає, з одного боку, у „розробці 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%20%D0%90.$
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й побудові досвіду для підлітків, який допомагає їм скористатися 

можливостями Інтернетуˮ, з іншого – у „пом’якшенні проблем у житті, 

які частково опосередковані цифровими технологіямиˮ [210, с. 15]. 

 Корисними для практичної частини нашого дослідження є роботи, 

присвячені формуванню безпечної поведінки крізь призму компетентнісного 

підходу. Так, Л. Сорокіна виокремлює такі компоненти безпечної поведінки: 

передбачення та прогнозування небезпеки, сукупність дій щодо запобігання 

небезпеки, індивідуальний досвід взаємодії з небезпечною ситуацією. Вона 

зазначає, що в педагогічній практиці підготовки підлітків до безпечної 

поведінки превалює підхід, орієнтовний на знання, форми й методи, що 

не забезпечують розвиток мотивів безпечної поведінки, готовності до безпечної 

життєдіяльності. Л. Сорокіна наголошує, що навчання безпечній поведінці 

доцільніше здійснювати в контексті компетентнісного підходу, послідовно 

занурюючи підлітків у ситуації, що наближаються до реальності й потребують 

від них усе більш компетентних дій, що передбачають самостійне прийняття  

рішень, оцінок, рефлексії здобутого досвіду [130].  

 О. Неймишев [84], упроваджуючи навчання безпеки, орієнтоване на  

життєві проблеми, наголошує, що від учня потрібні не тільки запам’ятовування  

й відтворення навчального матеріалу, а й побудова алгоритму  дій у тих чи тих 

ситуаціях, формування умінь використовувати набуті навчальні знання 

в умовах конкретних життєвих або наближених до них навчальних ситуацій, 

розвиток у школярів позитивної мотивації до практико-орієнтованого 

використання знань, умінь, навичок. І хоча дисертацію присвячено безпечній 

поведінці в природних умовах, ці висновки цікаві для застосування в нашій 

роботі. 

 Підтвердження дієвості компетентнісного підходу у формуванні 

поведінки знаходимо в статтях вітчизняних і зарубіжних дослідників 

(В. Сєріков, В. Болотов [15], Г. Селевко [122], В. Химинець [145], О. Глузманан 

[28], О. Часникова [150]). Автори зазначають, що компетентнісний підхід 
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змінює погляд з переважаючої трансляції знань на створення умов для набуття 

цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, застосовування здобутих знань 

й набутого досвіду в різних ситуаціях.  

 Поняттю кіберкомпетенції приділяє увагу у своїй монографії 

В. Плєшаков [93, с. 256], який зазначає, що процес формування 

кіберкомпетенцій має бути побудований на зв’язку мети та завдань освіти 

й виховання, сприяти розвитку особистості, враховувати вікові та індивідуальні 

особливості учнів.  

 У розрізі нашого дослідження викликає науковий інтерес одне з перших 

на пострадянському просторі досліджень цифрової компетентності, 

представлене в монографії Є. Зотової, Т. Нестік, Є. Розсказової, 

Г. Солдатової [129]. Автори розробили та впровадили індекс цифрової 

компетентності, що вимірює знання, уміння, мотивацію та відповідальність 

в чотирьох сферах діяльності Інтернет-користувачів: у роботі з контентом, 

комунікації, вирішенні технічних проблем та в споживанні. Важливою 

для нашого дослідження є ідея дослідників про те, що „основа безпеки дітей в 

Інтернеті – це перш за все освіта й виховання, а не регулюванняˮ [129, с. 141]. 

 Своєю чергою, О. Тадаєва [134] впровадження системи соціально-

педагогічного супроводу медіасоціалізації молодших школярів здійснила крізь 

призму формування соціальної компетенції. 

 Ураховуючи збільшення часу, який діти й молодь проводять в Інтернеті, 

необхідно приділити увагу висвітленню питання безпечної поведінки 

в Інтернеті в контексті поняття „цифрове громадянствоˮ, ідею якого описав 

американський дослідник М. Рібл у книгах „Цифрове громадянство в школахˮ 

[217] та „Виховуючи цифрову дитинуˮ [218]. Вивчаючи цифрове громадянство 

як норму відповідної та відповідальної поведінки щодо використання 

технології, автор називає такі її складники: цифровий етикет, цифрові права та 

обов’язки, відповідальність за дії і вчинки, фізичне та психологічне 

благополуччя й самозахист. 
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 Продовжуючи аналіз, відзначимо, що М. Булгер і С. Лівінгстон у своєму 

дослідженні прав дитини в цифрову епоху, посилаючись на К. Бутч, М. Естром 

[186], указують, що важливо не звинувачувати дітей у зустрічі з Інтернет-

ризиками, а визнавати їхню участь у дослідженнях, що їх стосуються, 

ураховувати їхній голос і досвід під час розробки програм [203]. 

 Однією з перших вітчизняних робіт з комплексного формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті з позицій соціальної педагогіки є 

дисертація М. Снітко. До соціально-педагогічних умов формування безпечної 

поведінки в Інтернеті автор відносить реалізацію комплексної програми 

формування безпечної поведінки в Інтернеті в підлітків, забезпечення їхньої 

активної участі в цьому процесі, підготовку батьків шляхом просвітницько-

профілактичної роботи та організацію роботи фахівців мультидисциплінарної 

команди. Найефективнішою у формуванні безпечної поведінки підлітків в 

Інтернеті автор вважає тренінгову форму роботи, яка передбачає вивчення 

різноманітних ситуацій, інтерактивні ігри, міні-лекції, мозкові штурми, вправи 

на активізацію уваги учасників [128]. 

 Дослідження із запобігання окремих негативних впливів Інтернету 

на особистість ми розглядаємо як один з основних складників програм 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

 Л. Магід в одному з перших керівництв щодо Інтернет-безпеки зазначає 

на важливості формування медіаграмотності та критичного мислення. 

Знаходимо слушним його твердження про те, що „Інтернет-безпека трохи 

нагадує безпеку на водіˮ. Аргументуючи це, автор посилається на доповідь про 

безпеку в Інтернеті Національної академії наук США: „Басейни можуть бути 

небезпечні для дітей. Щоб захистити їх, можна встановити замки, поставити 

паркани й розгорнути басейн тривоги. Усі ці заходи корисні, але, безумовно, 

найголовніше, що можна зробити для своїх дітей, – це навчити їх плаватиˮ 

[207]. 

 У своєму дослідженні ми цілком поділяємо й інший погляд, який 

знаходимо в дослідженнях Д. Єршова. Забезпечення інформаційної безпеки 
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особистості школярів, на його думку, повинне мати комплексний, системний 

характер, його необхідно здійснювати на трьох рівнях: нормативному (розробка 

нормативно-правової бази), інституційному (узгоджена діяльність різних 

соціальних інститутів), особистісному (самовиховання, самоосвіта, формування 

високого рівня інформаційної культури особистості) [44]. 

 Своєю чергою, Г. Грачов наголошує на важливості розвитку 

інформаційної культури населення, розвитку особистісних способів активного 

й пасивного захисту від небезпечних інформаційних впливів, створення 

системи моніторингу позначених ризиків [31].  

 Т. Вакуліч [21] підтверджує в цьому проблемному полі доцільність 

розвитку особистісної та комунікативної сфери підлітків, засвоєння батьками й 

учителями теоретичних основ Інтернет-залежної поведінки, упровадження в 

діяльність шкільної психологічної служби програми попередження Інтернет-

залежної поведінки підлітків. 

 Близькими до цих є висновки О. Шайкіної, яка в ході дослідження 

впроваджує профілактичну педагогічну технологію для попередження 

Інтернет-залежності, що передбачає забезпечення емоційного благополуччя 

студентів, формування в них високої духовної культури та розширення їхнього 

соціального досвіду, організацію спеціальної роботи з виховання в студентської 

молоді культури користування кіберпростором [171]. 

 Н. Сергєєва у своїй дисертації обґрунтовує соціально-педагогічні умови 

первинної профілактики комп’ютерної адикції підлітків, до яких відносить 

підвищення рівня знань підлітків про вплив комп’ютерних технологій 

на особистість, можливі ризики надмірного захоплення комп’ютерними іграми, 

розвиток мотивації до орієнтування на цінності реального,  

а не віртуального життя, спрямування захоплення комп’ютерними іграми 

в конструктивне русло; організацію відповідної просвітницької роботи 

з батьками [124]. 

 У своїй статті Н. Дмітренко доводить, що запобігти негативному впливу 

інформаційно-телекомунікаційних технологій можна завдяки підвищенню 
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загального рівня правової свідомості дітей, молоді й батьків та рівня 

обізнаності з проблемами порушення прав людини; навчанню моделям 

безпечної поведінки; виробленню вмінь протистояти негативним впливам; 

вихованню поваги до прав та основних свобод людини й толерантного 

ставлення до потерпілих від насильства [39]. 

 Е. Рамзані наголошує на тому, що роботу з попередження кібербулінгу 

вчителі мають цілеспрямовано проводити з учнями й батьками. Школа, 

на думку автора, повинна здійснювати спеціальні програми щодо запобігання 

кіберагресії [112]. О. Блискун у своєму дослідженні розробляє систему редукції 

агресивної поведінки шляхом запровадження тренінгових програм окремо для 

учнів, батьків і педагогів [13]. М. Фадєєва важливою умовою в умінні педагога 

надати допомогу дитині жертві кібербулінгу вважає готовність учителя до 

цього виду діяльності [142]. 

 Вивчаючи кібербулінг як соціально-педагогічну проблему віртуального 

спілкування сучасних дітей і молоді, О. Лапа [72] зазначає, що „первинними 

профілактичними заходами запобігання випадкам кібербулінгу є бесіди 

з учнями на тематику правової відповідальності за протиправні вчинки, 

роз’яснення підліткам правил поведінки в суспільстві та трагічності наслідків їх 

порушенняˮ [72, с. 297]. Цікавими для нашого дослідження є висновки 

Л. Лушпай, яка посилається на досвід Великої Британії й бачить вихід 

у подоланні булінгу в правильному гендерному вихованні в середній школі, 

спрямованому на пом’якшення гендерних стереотипів [75]. 

 Для протидії негативному впливу матеріалів сексуального змісту 

в Інтернеті науковці пропонують різні форми й методи сексуального виховання. 

Л. Якубова, визнаючи погіршення впливу на молоде покоління засобів масової 

інформації (до яких ми відносимо й Інтернет), соціально-педагогічну роботу з 

підлітками з метою розвитку сексуальної культури вбачає в розробці й 

запровадженні пропедевтичних освітньо-виховних програм зі статевого 

виховання [177]. С. Безушко розвиток статевої освіченості пов’язує з 

необхідністю впровадження гендерного виховання [9]. Ключову роль сім’ї в 
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запобіганні негативному впливу порнографії відзначають Д. Брайант, 

С. Томпсон [17]. Асоціація директорів незалежних шкіл Австралії наголошує в 

цьому контексті на програмах з медіаграмотності, статевого виховання, освіти 

про порнографію, права та обов’язки в сексуальних стосунках, безпечну 

взаємодію з технологіями [197]. Дослідники на чолі з В. Наш бачать 

запобігання негативному впливу матеріалів сексуального змісту в наданні 

інформації підліткам про „чітку межу між реальними стосунками і „фікціїˮ з 

порноˮ [193]. 

 Крім теоретичних досліджень, нашу увагу привернули деякі методичні 

посібники для роботи з дітьми щодо формування безпечної поведінки 

в Інтернеті. 

 О. Удалова з колегами [8] зазначають, що „постає нагальна потреба 

активізації морально-правового виховання дітей, молоді, одним із завдань якого 

є формування активної життєвої позиції в правовій сфері, тобто непримиримого 

ставлення до порушення прав людини, розуміння молодим поколінням ролі та 

суті держави і права, знання основних законів Україниˮ [8, с. 19]. 

 А. Кочарян, Н. Гущина пропонують для формування безпечної поведінки 

в Інтернеті використовувати тренінгові технології та Інтернет-сайт „Oнляндія – 

безпечна Web-країнаˮ. Найважливіше, зазначають автори, що „під час тренінгу 

дитина самостійно приймає виважене рішення, яке найбільш цінне, оскільки є 

власним „відкриттямˮ дитини, а тому має більше шансів бути втіленим у 

життяˮ [65, с. 24]. 

 Здійснений аналіз літератури з досліджуваної проблеми дозволяє зробити 

кілька висновків узагальнювального характеру: 

 1. Проблема небезпечної поведінки підлітків в Інтернеті складна 

й багатогранна, вона є предметом вивчення багатьох галузей науки, які 

накопичили значний теоретичний і практичний матеріал, що стосується 

особливостей соціалізації підлітків в Інтернеті, загроз для особистості, підходів, 

форм і методів їх запобігання. 
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 2. Небезпечна поведінка в Інтернеті є соціально-педагогічною 

проблемою, яка нерозривно пов’язана з процесом соціальної дезадаптації 

підлітка, труднощами в батьківсько-дитячих стосунках, депресією, 

насильством, уживанням психоактивних речовин, самотністю, незадоволеністю 

собою, життям, оточенням. Разом з тим визнано, що підлітки не вбачають 

різниці між життям в Інтернеті та життям поза ним. 

 3. Дослідники виокремлюють навмисний і ненавмисний негативний 

вплив користування Інтернетом на особистість підлітка, які містять такі 

загрози: Інтернет-залежність, порнографія, кіберагресія, мова ворожнечі, 

погіршення фізичного здоров’я, надмірна споживацька активність, 

кіберзлочинність, порушення прав людини та ін. 

 4. Соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті може мати такі напрямки: ознайомлення з небезпеками, 

оволодіння моделями поведінки в небезпечних ситуаціях та задля 

попередження таких, удосконалення моделей поведінки з урахуванням власних 

особливостей і видів діяльності в Інтернеті, формування відповідного ставлення 

до проблем і здатності їх бачити, урахування емоційного стану, розвиток 

критичного мислення та медіаграмотності, виховання поваги до прав і свобод 

людини. 

 5. Одним з ефективних підходів до формування безпечної поведінки є 

компетентнісний підхід. У контексті соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки в Інтернеті цей підхід має передбачати 

створення умов для набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, 

застосовування здобутих знань і набутого досвіду в різних ситуаціях; він 

побудований на зв’язку мети та завдань освіти й виховання, сприяє розвитку 

особистості, ураховує вікові та індивідуальні особливості підлітків. 

 6. Аналіз літератури трьох напрямків дозволяє висвітлити сучасні 

теоретичні та практичні проблеми, які ще не отримали вирішення: по-перше, 

відсутність соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті; по-друге, недостатня кількість науково 
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обґрунтованих комплексних методичних розробок щодо змісту, форм і методів 

роботи з соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті; по-третє, відсутність науково обґрунтованої технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті. 

 Вирішенню цих проблемних питань буде присвячено наступні етапи 

нашого дослідження.  

  

 

1.2.  Сутнісні характеристики соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

 

 Дотримуючись загальнонаукової традиції, розпочнемо розгляд заявленої 

проблеми з дефініції провідних понять, що становлять логіко-змістовну основу 

дослідження. Як центральну ми визначаємо понятійну тріаду: „загрози в 

Інтернеті – формування безпечної поведінки в Інтернеті – соціально-

педагогічний супровід”. Багатоаспектність формулювань понять тріади 

розкриває проблему як феноменальне соціально-педагогічне явище, сутність 

якого визначити однозначно доволі складно. Розпочнемо з першого елемента 

нашої тріади „загрози в Інтернеті”.  

 Поняття „загроза” тлумачать як „можливість або неминучість виникнення 

чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для кого, чого-небудь” [24, c. 293], 

„ризик” – як „усвідомлену можливість небезпеки” [24, c. 1030]; „шкода” – як 

„фізичне ушкодження та (або) збитки, заподіяні здоров’ю людей і (або) майну 

чи навколишньому середовищу” [11, c. 84].  

 Ураховуючи зазначений зміст понять і те, що вірогідність негативних 

впливів користування Інтернетом не завжди може бути усвідомленою, 

у нашому дослідженні для визначення негативного впливу користування 

Інтернетом вважаємо за доцільне використовувати поняття „загроза”, яке 

визначаємо як можливість заподіяння збитків здоров’ю та (або) майну людини 
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внаслідок користування Інтернетом. У своїй роботі спираємося на визначення 

поняття „здоров’я”, запропоноване Всесвітньою організацією охорони здоров’я, 

– „стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб або фізичних дефектів” [141]. Поняття „ризик” вживатимемо 

лише для збереження авторського бачення проблеми іншими дослідниками. 

 Розкриваючи сутнісні характеристики загроз в Інтернеті, перейдемо 

до аналізу пропонованих вітчизняними й зарубіжними науковцями 

класифікацій таких загроз. 

 Автор теорії кіберсоціалізації В. Плєшаков виділяє такі небезпеки 

для дітей в Інтернеті: експлуатація довіри, доступ до порнографії, сайти 

з деструктивним змістом, захоплення жорстокими іграми. Окремо автор згадує 

тролінг (розміщення провокаційних повідомлень), кібербулінг (залякування в 

Інтернеті ровесниками один одного), кіберхарасмент (мережеве домагання) 

[93, c. 44 – 46]. В. Плєшаков визначає такі негативні наслідки кіберсоціалізації: 

зневага харчуванням, зневага сном та нічні години проведення часу в Інтернеті, 

перешкода для виконання домашніх справ, страждає живе спілкування, життя 

без Інтернету здається нудним. У монографії вчений приділяє увагу 

кіберадикції як залежності людини від середовища, створеного за допомогою 

комп’ютерних, цифрових технологій і засобів мобільного зв’язку [93, с. 36 –

 44]. Науковець пропонує за аналогією з основними класичними видами 

діяльності людини відносно умовно виділяти такі основні типи 

кіберзалежності: кіберадикція спілкування (перевага кіберкомунікації над 

іншими видами спілкування), ігрова кіберадикція (перевагу віддають 

комп’ютерним та/або консольним іграм порівняно з іншими видами ігор), 

кіберадикція пізнання (використання кіберпростору як джерела знань, яке стає 

для залежної людини пріоритетним проведенням часу), кіберадикція праці 

(людина поєднує діяльність у кіберпросторі з трудовою діяльністю, нерідко 

прагне знайти роботу, пов’язану з кіберпростором) [93, с. 41]. 

 Серед ризиків для підлітків в Інтернеті педагог М. Снітко у своїй 

дисертації називає значну кількість неправдивої та недостовірної інформації, 
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залучення до асоціальних організацій, використання персональних даних, 

відвідування сайтів агресивної та аутоагресивної спрямованості, залучення до 

онлайнової порноіндустрії, розповсюдження фото- й відеофайлів 

із зображенням порнографії та насильства, неможливість видалення 

персональної інформації зі сторінок, спілкування та зустріч з віртуальними 

друзями, які в реальному житті є особами з асоціальною поведінкою [128].  

 Один із провідних дослідників у цій галузі К. Янг виокремлює п’ять 

специфічних підтипів інтернет-залежності: кіберсексуальна залежність 

(компульсивне використання сайтів для дорослих для кіберсексу 

та кіберпорнографії), залежність від кіберспілкування (надмірне залучення 

в он-лайнові стосунки), мережева нав’язливість (нав’язливі онлайнові ігри, 

покупки чи онлайнова торгівля), інформаційне перевантаження (нав’язливе 

відвідування сторінок і баз даних), комп’ютерна залежність (нав’язлива/ 

неконтрольована гра в комп’ютерні ігри) [226]. 

 Аналізуючи різні прояви агресивної поведінки в Інтернеті, яку ми 

розглядаємо як загрозу в Інтернеті, О. Блискун. називає такі її види: кібербулінг 

(залякування в Інтернеті), кубергрумінг (установлення в Інтернеті довірливого 

контакту з дитиною з метою схилити її до вступу в сексуальний зв’язок), флейм 

(„словесна війнаˮ), секстинг (пересилка особистих фотографій інтимного 

змісту), самозванство (здійснення негативної комунікації від імені іншої особи), 

тролінг (розміщення провокаційних повідомлень з метою викликати „суперечку 

заради суперечкиˮ), хеппіслепінг (розміщення відеороликів із записами 

реальних сцен насилля) [13].  

 Класифікувати ризики, які діти згадали під час дослідження „Діти Європи 

Онлайн”, пропонує група дослідників на чолі з С. Лівінгстон. Ми поділяємо 

погляди авторів щодо того, що зіткнення з ризиком і отримання шкоди – це не 

одне й те саме. Ризик може завдати шкоду, а може й ні, це залежить від 

багатьох чинників [201, с. 13]. Учені об’єднали всі названі дітьми онлайн-

ризики в чотири групи:  
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1) ризики, пов’язані зі змістом медіа ресурсів: зміст порнографічного 

або сексуального характеру; зміст насильницького або агресивного характеру; 

неприйнятний зміст узагалі; страшний зміст; зміст зі сценами насильства й 

крові; зміст, що рекламує наркотики; рекламний зміст узагалі; зміст, що містить 

інформацію про заподіяння собі шкоди (анорексія, булімія) або суїцид; 

порнографія з насильством; зміст, який закликає до расизму; зміст, що викликає 

огиду; зміст, що принижує почуття власної гідності; 

2)  ризики, пов’язані з контактами: загроза неприйнятного контакту 

взагалі; можливість неприйнятного сексуального контакту; особи, які видають 

себе за інших людей; фактичний або розпочатий неприйнятний контакт узагалі; 

особисті зустрічі після онлайнового знайомства; фактичний або розпочатий 

неприйнятний контакт сексуального характеру; інші особи, які отримали 

доступ до ваших особистих даних; зміст з ідеологічними, релігійними, 

екстремістськими закликами;  

3) ризики, пов’язані з поведінкою: різні форми агресивної поведінки; 

булінг (найчастіше, регулярні акти агресії); небажана/неприйнятна поведінка 

взагалі; несанкціоновані спроби доступу до особистих даних людини, 

порушення приватності; завдання висловлюваннями шкоди репутації людини; 

обмін зображеннями або фотографіями; обмін особистими даними; сексуальна 

агресія або розсилка неприйнятних повідомлень інтимного змісту (секстинг);  

4) інші особливі ризики: віруси, спам, спливаючі рекламні вікна; 

недостатній рівень Інтернет-безпеки загалом; ризики, пов’язані з пошуком 

надійної інформації; ризики, пов’язані з апаратним або програмним 

комп’ютерним забезпеченням; проведення великої кількості часу в Інтернеті; 

азартні онлайнові ігри; недотримання правил онлайн-безпеки; ризики, пов’язані 

зі шкодою для здоров’я користувача; нелегальне скачування інформації) [201]. 

Також серед найпоширеніших ризиків, пов’язаних з небезпечним 

медіазмістом, виділяють такі: перегляд медіазмісту сексуального характеру; 

мережевий булінг (кібербулінг); реальна особиста зустріч з віртуальним 

знайомим; отримання Інтернет-повідомлень інтимного змісту; медіазміст 
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негативного або асоціальної характеру, що містить заклики до групової агресії, 

суїциду, наркоманії та ін. (Г. Міхальова [79]) 

 Результати досліджень Фонду Розвитку Інтернету в 2009 – 2012 роках, 

а також змістовний аналіз більше 5000 звернень за трирічний період роботи 

гарячої лінії допомоги „Діти онлайн” дозволили російським дослідникам 

Є. Золотовій, Т. Нестік, Є. Рассказовій, Г. Солдатовій у дослідженні „Цифрова 

компетентність підлітків та батьків” виявити основні ризики онлайнового 

середовища для дітей. Усі типи ризиків класифіковано в чотири групи: 

- контентні (матеріали, що містять протизаконну, неетичну та 

шкідливу інформацію: насильство, еротику, порнографію та ін.); 

- комунікаційні (кібербулінг, незаконні контакти (наприклад, 

грумінг, сексуальні домагання), знайомства в мережі й подальші зустрічі 

з Інтернет-знайомими в реальному житті); 

- споживчі (ризик придбання товару низької якості, підробок, 

контрафактної та фальсифікованої продукції; втрата грошових коштів); 

- технічні (загроза пошкодження програмного забезпечення 

комп’ютера, інформації, що зберігається на ньому, порушення її 

конфіденційності або розкрадання персональної інформації) [129, c. 94 – 95]. 

 Серед негативних чинників, що впливають на користувача персонального 

комп’ютера, виокремлюють астенопатію, біль у спині, шиї, епілепсію, 

зап’ястний синдром, тенденіти, стенокардію, висипи на шкірі обличчя 

(В. Антонов[2]), погіршення зору (Н. Ульяницька [140], О. Пальоха [90], 

Н. Бегош [5]). 

 Серед соціальних ризиків виокремлюють формування цифрового досьє, 

збереження конфіденційності (У. Гассер, Дж. Пелфрі [91] та ін.); інтернет-

маркетинг як спосіб впливу на споживача (Н. Криковцева [67], 

О. Смолянюк [127] та ін.). 

 Серед видів кіберзлочинності автори називають злочини проти прав 

і свобод людини (порушення таємниці листування, телефонних переговорів, 

порушення авторських і суміжних прав), злочини проти честі та гідності 
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(зокрема поширення наклепницької інформації), злочини проти життя 

та здоров’я (зокрема пропаганда наркотичних препаратів) [38]. 

 Отже, спираючись на аналіз наявних класифікацій небезпечних впливів 

Інтернету вітчизняних і зарубіжних дослідників і базуючись 

на запропонованому нами визначенні поняття „загроза в Інтернетіˮ 

як вірогідності заподіяння шкоди людині внаслідок користування Інтернетом, 

ми пропонуємо авторську класифікацію загроз в Інтернеті відповідно до сфер 

благополуччя людини. Запропонована нами класифікація ґрунтується на тому, 

що дитина перебуває в центрі дослідження і це сприятиме найкращому 

забезпеченню її інтересів відповідно до ст. 3 Конвенції ООН про права 

дитини [58]. У класифікації виділяємо чотири групи загроз: 

- загрози фізичному благополуччю, пов’язані з використанням 

Інтернету, до яких можна віднести такі: астенопатія, біль у спині, шиї, 

епілепсія, зап’ястний синдром, тенденіти, стенокардія, висипи на шкірі 

обличчя, хронічний головний біль, запаморочення (виникають від тривалого 

користуванням комп’ютером); зниження концентрації уваги; порушення сну; 

зустріч з незнайомцями з мережі; педофілія; пропаганда психоактивних 

речовин, заклики до масового вживання наркотиків; зневага харчуванням; 

заподіяння шкоди собі чи іншим, суїцид та ін.;  

- загрози психічному благополуччю, пов’язані з використанням 

Інтернету, до яких можна віднести такі:  розповсюдження особистих даних в 

Інтернеті, порушення конфіденційності та онлайнової недоторканності 

приватного життя; експлуатація довіри; кіберагресія, кібербулінг, залякування, 

розпалювання ненависті та нетерпимість, мова ворожнечі, тролінг; зміст 

порнографічного або сексуального характеру, секстинг, Інтернет-повідомлення 

інтимного змісту; жорстокі й азартні ігри; приниження почуття гідності, 

порушення прав людини; низька якість інформації, інформаційне 

перевантаження та ін.;  

- загрози соціальному благополуччю, пов’язані з використанням 

Інтернету, до яких можна віднести такі: підвищена збудженість і депресивні 
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стани; перешкода для виконання домашніх справ; зменшення часу спілкування 

в реальному світі; залежність та ін.; 

- загрози матеріальному благополуччю, пов’язані з використанням 

Інтернету, до яких можна віднести такі: реклама, спам, віруси; незаконні 

завантаження; азартні онлайнові ігри; кібератаки, кібертероризм; придбання 

товару низької якості; втрата коштів; пошкодження програмного забезпечення 

комп’ютера; піратство; Інтернет-злочинність, Інтернет-шахрайство; різні форми 

Інтернет-маркетингу, матеріальні збитки.  

 Безперечно, запропонований розподіл загроз в Інтернеті є достатньо 

умовним і кожна загроза в Інтернеті може впливати на декілька сфер 

благополуччя дитини (або майже на всі). В той самий час перелік загроз в 

Інтернеті не є вичерпним і може бути змінений і доповнений у зв’язку зі 

стрімким розвитком Інтернету й цифрових технологій. 

 Поняття „загрози в Інтернетіˮ тісно пов’язане з наступним елементом 

нашої тріади – поняттям „формування безпечної поведінки в Інтернеті”. 

 Формування безпечної поведінки підлітків Р. Васильєва визначає 

як „активний педагогічний процес, спрямований на поступову побудову 

системи свідомих дій і вчинків учнів, що забезпечують оптимальний рівень 

їхньої захищеності в усіх сферах життєдіяльностіˮ. Вона виокремлює такі етапи 

формування безпечної поведінки: уявлення про небезпеки, що можуть 

виникати в середовищі життєдіяльності, правила поведінки у відповідних 

ризикованих ситуаціях, їх попередження; оволодіння моделями безпечної 

поведінки (визначення небезпеки, аналіз її рівня, прийняття рішення щодо 

алгоритму дій, її запобігання або зменшення); удосконалення та створення 

моделей поведінки з урахуванням власних фізичних, психічних можливостей, 

досвіду, умінь і можливостей зміни умов життєвого середовища [22]. 

 Л. Кравченко у статті з проблеми безпеки життєдіяльності людини 

спирається на визначення поняття „безпечна поведінкаˮ, яке визначено 

як „систему дій або вчинків особистості, спрямованих на забезпечення 

оптимального рівня її захищеності в усіх сферах життєдіяльності, 
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що характеризує загальне ставлення людини як до власної безпеки та життя 

й здоров’я, так і оточуючих, екологічно безпечного природного середовищаˮ 

[66, с. 146]. 

 Безпечну поведінку Л. Сорокіна тлумачить як „функціональну систему 

взаємодії підлітка з навколишнім середовищем, що забезпечує реалізацію 

потреби в безпеці, збереженні життя та здоров’яˮ [130, с.10]. 

 А. Попков виокремлює такі критерії й показники готовності підлітків 

до безпечної поведінки: когнітивний (наявність знань про засоби безпечної 

поведінки, пізнавальна активність, аналітичний стиль мислення); мотиваційно-

потребнісний (спрямованість і мотивація підлітків на безпечну поведінку, їхні 

потреба й бажання забезпечити особисту та громадську безпеку, рівень 

внутрішньої мотивації учнів до підготовки й самопідготовки в галузі безпеки); 

діяльнісно-практичний (навички й уміння, необхідні для реалізації безпечної 

поведінки, фізична підготовленість, нервово-психологічна стійкість, рівень 

тривожності як показник розвитку впевненості підлітків, реалізація безпечної 

поведінки в повсякденному житті); творчий (здатність бачити проблеми, 

нестандартність мислення, спроможність до інновацій) [97]. 

 Навички безпечної поведінки учня, на думку С. Чорного, „відображають 

усвідомлені дії учня, які спираються на рефлексивну діяльність і знаходяться 

під інтелектуальним контролемˮ [152, с.8]. Різні автори називають відмінні 

критерії рівня сформованості навичок безпечної поведінки: пізнавальне 

ставлення до світу як єдиного цілого, у якому все взаємопов’язане; готовність 

учня діяти в складній невизначеній ситуації; уміння бачити власні дії „збокуˮ; 

рефлексивність (Р. Григорян [32]); когнітивний, емоційно-ціннісний 

і поведінковий (В. Купецкова [70]).  

 У структурі безпечної поведінки Л. Сорокіна виокремлює такі 

компоненти: передбачення та прогнозування небезпеки, сукупність дій щодо 

запобігання її, індивідуальний досвід взаємодії з небезпечною ситуацією. 

Визначено три рівні безпечної поведінки: оперативний (сукупність дій 

і вчинків, викликаних необхідністю негайного реагування на виниклу загрозу 
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життю та здоров’ю підлітка в небезпечній ситуації), тактичний (чітко фіксовані 

в їх послідовності найефективніші способи безпечної поведінки, орієнтовані на 

досягнення забезпечення особистої та колективної безпеки) та стратегічний 

(стійкий комплекс освоєних способів безпечної поведінки, який триває на 

основі програми, плану дій у всіх сферах життєдіяльності з метою забезпечення 

власної безпеки й безпеки навколишнього середовища) [130]. 

 Е. Єгорова наголошує на формуванні позитивного ставлення до безпечної 

поведінки школярів та зазначає, що педагогічну діяльність необхідно 

здійснювати на умовах системності, безперервності й послідовності, інтеграції, 

особистісно-орієнтованої та активної діяльнісної організації освітнього 

процесу [42]. 

 Н. Саттарова розглядає інформаційну безпеку як „стан захищеності 

основних інтересів учнів від загроз, викликаних інформаційним впливом 

на психіку й соціокультурний розвиток дитини різноманітних соціальних 

суб’єктів та інформаційного середовища суспільства, зокрема освітнього 

середовищаˮ [121, с. 7]. Серед педагогічних умов вона називає такі: 

забезпечення мотивованого включення підлітків у різноманітні види діяльності 

в Інтернеті та створення на цій основі ситуацій успіху; реалізація практичної 

спрямованості відбору змісту освітніх ресурсів Інтернету та застосування 

інтерактивної технології фільтрації інформації, що надходить, яка забезпечує 

захист школярів від негативного психолого-педагогічного впливу 

інформаційного середовища [121]. 

 М. Снітко визначає поняття „соціально-педагогічні умови формування 

безпечної поведінки в Інтернетіˮ як „сукупність обставин і ресурсів, 

що створюються в процесі соціально-педагогічної діяльності та забезпечують 

засвоєння підлітками моделі безпечної поведінки в Інтернет-мережі через 

усвідомлення ризиків Інтернету, необхідності дотримання правил безпечної 

поведінки та формування критичного ставлення до діяльності в Інтернет-

мережіˮ [128]. Автор визначає чотири умови формування безпечної поведінки 

в Інтернеті: реалізація комплексної програми формування в підлітків безпечної 
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поведінки в Інтернеті, забезпечення активної участі підлітків у формуванні 

безпечної поведінки в Інтернеті, підготовка батьків до формування в дітей 

безпечної поведінки в Інтернет-мережі шляхом просвітницько-профілактичної 

роботи, організація роботи фахівців мультидисциплінарної команди [128]. 

 Значну роль у попередженні кіберзлочинності відводять підвищенню 

комп’ютерної грамотності всіх верств населення, зокрема молоді [38]. 

 З огляду на специфіку обраної нами проблеми аналіз теоретичних 

положень у наукових і методичних працях вітчизняних та зарубіжних 

дослідників дав нам можливість побачити переваги компетентнісного підходу у 

формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернеті [130 ; 95 ;  173; 74 ; 12]. 

 Значний інтерес в рамках компетентнісного підходу у формуванні 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті для нас становлять такі поняття, як 

„компетентністьˮ та „компетенціїˮ. Незважаючи на те, що навколо визначення 

цих понять точаться наукові дискусії і різні автори вживають ці поняття як 

тотожні або протилежні [95], нам близька теза М. Головань про те, 

що „компетенція – деяка відчужена, наперед задана вимога до підготовки особи 

(властивості або якості, потенційні здатності особи), наперед задана вимога 

щодо знань та досвіду діяльності і у певній сфері, а компетентність – це 

володіння компетенцією, що виявляється в ефективній діяльності і включає 

особисте ставлення до предмету і продукту діяльностіˮ [29, с. 27].  

 Ці поняття тлумачать у наукових колах так: спеціально структуровані 

(організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, яких набувають 

у процесі навчання, які дозволяють людині визначати незалежно від ситуації 

проблеми, характерні для певної сфери діяльності (компетентність, О. Пометун 

[95, с. 17]); здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань (компетентність, 

С. Шишов, В. Кальней [173, с. 85]); своєрідний комплекс знань, умінь 

і ставлень, набутих у навчанні, які дозволяють людині розуміти, тобто 

ідентифікувати й оцінювати в різних контекстах, проблеми, що є характерними 

для різних сфер діяльності (компетентності, О. Крисана [95, с. 21]); набута 

характеристики особистості (що охоплює знання, уміння, навички й цінності), 
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яка дозволяє застосовувати останні на практиці (компетентність, О. Локшина 

[74, с. 25]); соціально закріплений освітній результат (компетенція, Н. Бібік [12, 

с. 47]). 

 Серед компетенцій і компетентностей вітчизняні науковці розрізняють 

такі: 

- ціннісно-смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, 

інформаційна, комунікативна, соціально-трудова, особистісного 

самовдосконалення (А. Хуторський [146]); 

- компетенції пізнавальної діяльності, компетентності діяльності, 

компетентності інформаційних технологій (отримання, опрацювання, подання 

інформації, перетворення її (читання, конспектування), масмедійні, 

мультимедійні технології, комп’ютерна грамотність; володіння електронною 

Інтернет-технологією (І. Зимня [49]); 

- компетентності у сфері самостійної пізнавальної діяльності, сфері 

соціально-трудової діяльності, у побутовій сфері та культурно-дозвіллєвій 

сфері (С. Шишов, В. Кальней [173]); 

- предметні, соціальні, особистісні компетентності (C. Трубачева [136]); 

- уміння вчитися, соціальна компетентність, загальнокультурна 

компетентність, здоров’язберігаюча компетентність, компетентності 

з інформаційних і комунікаційних технологій, громадянська компетентність, 

підприємницька компетентність (Перелік ключових компетентностей, 

визначений українськими педагогами (за матеріалами дискусій, організованих у 

рамках проекту ПРООН „Освітня політика та освіта «рівний-рівному»”, 2004 р. 

[12, с. 85 – 89]. 

 Ураховуючи „принцип глобально орієнтованої освітиˮ, до якостей 

людини, що дозволяють їй інтегруватись у широкий світовий соціокультурний 

контекст, Н. Бібік [12] відносить: усвідомлення багатозначності позицій і 

поглядів на те чи те явище, бачення внутрішньої альтернативності рішень 

(урахування плюсів і мінусів) будь-якої діяльності, установка на співпрацю 

й діалог, уміння організувати спільну діяльність, уміння користуватись 
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інформацією, розуміння унікальності культур, звичаїв, навчання співпраці та 

діалогу на рівні взаємодії окремих людей, носіїв різних поглядів і культур, 

вироблення психології ненасильства, уявлень про політичні, соціальні права та 

свободи людини. 

 У структурі соціальної компетенції інформаційний компонент 

виокремлює А. Тадаєва. Сутність його полягає в знаннях правильної назви, 

призначення, історії, позитивних і негативних впливів медіа на людину; 

ставленні до інформації як до особливої цінності, гаджетів як засобу доступу 

до необмеженої інформації; первинних навичках невіктимної комунікації 

та безпечного користування новими медіа, критичному аналізі інформації. 

Серед критеріїв розвитку соціальної компетентності дітей молодшого 

шкільного віку виокремлено когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінково-

діяльнісний і рефлексивний [134]. 

 У контексті обраної нами проблеми приділяємо увагу вивченню цифрової 

компетентності, яка складається з: 

 технічних навичок використання цифрових технологій;  

 здатності активно використовувати цифрові технології для роботи, 

навчання та в повсякденному житті загалом у різних видах діяльності;  

 здатності критично оцінювати цифрові технології;  

 мотивації для участі в цифровій культурі (Л. Іломакі, М. Лаккала, 

А. Кантосало) [198]. 

 Схожу, але більш деталізовану структуру цифрової компетентності, 

виокремлюють Г. Солдатова та ін. [129]. У її складі вони виділяють чотири 

компоненти: знання; уміння та навички; мотивацію; відповідальність (що 

передбачає, зокрема, безпеку).  

 У цифровій компетенції виокремлюють:  

- інформаційну та медіакомпетентність (знання, уміння, мотивація 

й відповідальність, пов’язані з пошуком, розумінням, організацією, 

архівуванням цифрової інформації та її критичним осмисленням, а також 
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зі створенням інформаційних об’єктів з використанням цифрових ресурсів 

(текстових, образотворчих, аудіо та відео);  

- комунікативну компетентність (знання, уміння, мотивація 

й відповідальність, необхідні для різних форм комунікації та з різними цілями);  

- технічну компетентність (знання, уміння, мотивація й відповідальність, 

що дозволяють ефективно й безпечно використовувати технічні та програмні 

засоби);  

- споживчу компетентність (знання, уміння, мотивація й відповідальність, 

що дозволяють вирішувати за допомогою цифрових пристроїв та Інтернету 

різноманітні повсякденні завдання, пов’язані з конкретними життєвими 

ситуаціями, які передбачають задоволення різних потреб) [129, с. 5]. 

 Зазначимо, що цифрову компетентність у країнах Європейського Союзу 

визнають однією з восьми ключових у контексті навчання впродовж життя 

й розуміють як „набір знань, навичок, ставлень (отже, зокрема здібностей, 

стратегій, цінностей і усвідомлення), які необхідні під час використання ІКТ 

і цифрових засобів масової інформації для виконання завдань: вирішувати 

проблеми; спілкуватися; управляти інформацією; співпрацювати; створювати 

контент та обмінюватися ним; будувати знання ефективно, результативно, 

критично, творчо, самостійно, гнучко, з етичного погляду, рефлекторно 

для роботи, відпочинку, участі, навчання, спілкування, споживання 

й розширення прав і можливостейˮ [221, с. 3 – 4]. 

 У цьому розумінні в цифровій компетентності виділяють сім складників: 

- управління інформацією (ідентифікувати, визначати 

місцезнаходження, доступ, отримувати, зберігати й організовувати 

інформацію); 

- технічні операції та співпраця (підтримувати зв’язок з іншими, 

брати участь в онлайнових мережах/спільнотах, конструктивно взаємодіяти); 

- зв’язок та обмін інформацією (обмінюватися даними через 

інтернет-інструменти з урахуванням недоторканності приватного життя, 

безпеки та етикету); 
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- етика й відповідальність (поводитися етично та відповідально, 

розуміючи рамки закону); 

- технічні операції (використовувати технології й засоби масової 

інформації, виконувати завдання за допомогою цифрових засобів);  

- створення контенту та знань (інтегрувати попередні знання та зміст, 

будувати нові знання); 

- оцінка й вирішення завдань (визначати цифрові потреби, 

вирішувати проблеми за допомогою цифрових засобів, оцінювати отримувану 

інформацію) [221, с. 4]. 

В. Плєшаков використовує поняття „кіберкомпетентністьˮ як „володіння 

сукупністю знань, умінь, навичок, конкретних способів дій, особистісних 

якостей, певного досвіду, необхідних для здійснення продуктивної та безпечної 

життєдіяльності в кіберпросторі: кіберкомунікації, кібернавчання, 

кібервиховання, кіберосвіти, професійної та громадської діяльностіˮ. Окремі 

знання, уміння та будь-які навички або спосіб дії він називає 

кіберкомпетенцією [93, c. 255]. Процес формування кіберкомпетенцій повинен 

бути нерозривно пов’язаний з метою й завданнями навчання; бути спрямований 

на формування ключових, предметних і професійних компетенцій; сприяти 

розвитку особистості; ураховувати психовікові й індивідуальні особливості 

учнів, тобто бути цілісним процесом, який відповідає закономірностям, 

принципам і вимогам педагогіки ХХI століття [93, c. 257]. 

Науково цікавими для нас є роботи М. Рибла та Дж. Бейлі, які вводять 

нове поняття „цифрове громадянствоˮ і розуміють його як „норму відповідної, 

відповідальної поведінки з урахуванням використання технологійˮ [217, с. 15]. 

Виокремлюють дев’ять елементів цифрового громадянства: повна електронна 

участь у житті суспільства; електронна купівля та продаж товарів; електронний 

обмін інформацією; комп’ютерна грамотність; електронні стандарти поведінки 

або процедури; електронна відповідальність за дії та вчинки; цифрові права й 

обов’язки; фізичне та психологічне благополуччя в цифровому світі технологій; 

електронні запобіжні заходи, щоб гарантувати безпеку. 
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Зазначені елементи необхідно реалізовувати на принципах поваги 

(етикет, доступ, закон), освіти (грамотність, комунікація, комерція) та захисту 

(права й відповідальність, безпека, здоров’я та благополуччя) [217]. 

 Для реалізації автори пропонують чотириступеневий цикл роботи 

з дітьми: обізнаність (яка поведінка є прийнятною/неприйнятною), керівні 

практики (акцент на навчання прийнятному користуванню технологіями), 

моделювання та демонстрація (учитель особисто демонструє найкращі зразки 

поведінки під час використання технологій), зворотній зв’язок та аналіз 

(створення атмосфери, коли учень може запитати, чому та чи та поведінка є 

неприйнятною). 

 Продовжуючи аналіз другого елемента тріади, зазначимо, що деякі 

науковці та міжнародні організації пов’язують формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті з поняттям „права людиниˮ та „права дитиниˮ [217; 179; 99]. 

 У Керівництві щодо захисту дитини в онлайновому середовищі для ІКТ 

індустрії зазначено, що компанії несуть відповідальність за дотримання 

й підтримку прав дітей (Міжнародний союз електрозв’язку і Дитячий фонд 

Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) спільно з партнерами) [196, с. 6]. 

Європейська комісія опублікувала Європейську стратегію для кращого 

Інтернету для дітей [221], щоб надати дітям цифрові навички й інструменти, 

розкрити потенціал Інтернету для інтерактивного, творчого та освітнього 

змісту. Ключовими складниками програми Європейської комісії „Кращий 

Інтернет для дітейˮ є мережа Центрів безпечного Інтернету та гарячих ліній 

INHOPE [199]. Глобальний День безпечного Інтернету і Безпечний Інтернет 

Форум – це основні щорічні заходи, пов’язані з програмою.  

 У „Звіті щодо ризиків, з якими стикаються діти онлайн та політики щодо 

їх захистуˮ зазначено, що „всі зацікавлені сторони (зокрема інтернет-

провайдери – авт.) розділяють відповідальність за захист дітей в Інтернетіˮ 

[216, c. 54]. 

 С. Лівінгстон [205], підкреслюючи, що один із трьох користувачів 

Інтернету є дитиною, наголошує, що дитячі організації, представники 
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організацій з управління Інтернетом, приватного сектору, регулюючі органи 

мають опікуватись як вирішенням проблеми захисту дітей в онлайновому 

просторі, так і тим, що права дітей потребують такої самої реалізації онлайн, як 

і офлайн. Діти мають бути визнані та залучені до управління Інтернетом як 

значима зацікавлена сторона [205].  

 У Рекомендаціях для розвитку дослідницької стратегії ЮНІСЕФ „Права 

дітей у цифрову еруˮ зазначено, що ЮНІСЕФ має можливість стати світовим 

лідером у захисті дитини онлайн. Зокрема підкреслено, що уряди країн уже 

стикаються з питання застосування Конвенції ООН прав дитини 

до онлайнового середовища та сподіваються отримати роз’яснення щодо цього 

від ЮНІСЕФ [179]. 

 Рада Європи в Керівництві з прав людини для Інтернет-користувачів [99] 

також наголошує, що діти та молодь мають право на особливий захист 

і допомогу під час роботи в Інтернеті. Вони мають право на освіту, щоб 

захистити себе від Інтернет-загроз, але повинні бути під особливим захистом 

від перешкод для їхнього фізичного, психічного й морального благополуччя, 

зокрема, від сексуальної експлуатації та наруги в Інтернеті й інших форм 

кіберзлочинності. 

 На своїй 32-й сесії 27 червня 2016 року Рада ООН з прав людини 

ухвалила резолюцію „Заохочення, захист і здійснення прав людини 

в Інтернетіˮ, у якій підтверджує, „що ті самі права, які людина має 

в офлайновому середовищі, повинні також бути захищеними в онлайновому 

середовищіˮ [96]. 

 Серед механізмів захисту порушених прав людини в Інтернеті можуть 

бути звернення як до поліції, так і до національного суду та Європейського 

суду з прав людини [195; 101]. 

 Отже, досліджуючи соціально-педагогічний аспект формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті та запропонованого нами поняття „загроза в 

Інтернетіˮ, безпечну поведінку в Інтернеті ми визначаємо як сукупність дій 

особистості під час користування Інтернетом, що сприяють задоволенню її 
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потреб і водночас запобігають можливості заподіяння збитків фізичному, 

психічному, соціальному благополуччю та (або) майну як самої людини, так й 

інших.  

 Базову компетенцію безпечної поведінки в Інтернеті ми розуміємо як 

втілену в практичну діяльність сукупність знань, умінь і цінностей, що під час 

користування Інтернетом сприяють задоволенню потреб особистості 

й водночас запобігають можливості заподіяння збитків фізичному, психічному, 

соціальному благополуччю та (або) майну як самої людини, так й інших. 

 Теоретичний аналіз наукових джерел і міжнародних документів дав 

можливість запропонувати авторське бачення та виокремити чотири базові 

компетенції безпечної поведінки в Інтернеті: 

 повага прав людини онлайн (знання про права людини в Інтернеті, 

дотримання їх та ставлення до Інтернету як до інструменту надання 

можливостей);  

 електронна участь (знання про управління Інтернетом, можливості 

електронної участі в житті школи, міста, країни, світу; активну участь в 

Інтернеті, виконання ролей „творецьˮ, „критикˮ; розуміння принципів 

управління Інтернетом, позитивне ставлення до можливостей електронної 

участі в житті школи, міста, країни, світу); 

 збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями (знання 

про негативний вплив на здоров’я та умови збереження здоров’я під час 

тривалого користування Інтернетом; систематичне виконання умов для 

збереження власного здоров’я під час користування Інтернетом); 

 звернення по допомогу та захист (знання необхідних дій у випадку, 

якщо став жертвою чиїхось дій в Інтернеті; досвід звернення по 

допомогу/захист до різних структур під час власного користування Інтернетом 

або друзів/родичів; визнання дієвості механізмів захисту прав людини, 

що порушені в Інтернеті; сприйняття звернення по допомогу та захист як умови 

успішного користування Інтернетом). 
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 Визначившись із змістом понять „загрози в Інтернетіˮ та „безпечна 

поведінки в Інтернетіˮ, переходимо до аналізу сутнісних характеристик 

соціально-педагогічного супроводу. 

  Розуміння цього поняття нам дають характеристики, які наводять у 

трактуванні терміна „соціально-педагогічний супровідˮ учені:  

 Н. Сидорина: „процес взаємодії педагогів з підлітком або групою 

підлітків з метою визначення траєкторії й подальшого розвитку обдарованості 

підлітків у спеціально створених для цього умовахˮ [126, с. 8]; 

 А. Тадаєва: „соціально-педагогічний супровід медіасоціалізації 

молодших школярів як вид соціально-педагогічної діяльності, спрямований на 

захист, допомогу та підтримку дітей молодшого шкільного віку в процесі їх 

медіасоціалізації для успішного поступового розвитку їхньої соціальної 

компетентностіˮ [134, с. 75];  

 М. Рожков: „доволі самостійний педагогічний процес, суть якого 

в посиленні позитивних і нейтралізації негативних тенденцій у розвитку 

дитячого об’єднанняˮ [118]; 

 О. Сергєєва: „містить допомогу й підтримку, передбачає не вирішення 

проблеми за дітей, а стимулювання їхньої самостійності у вирішенні проблем, 

що виникаютьˮ [123, с. 17]; 

 А. Рижанова: „вид соціально-педагогічної діяльності, спрямованої 

на захист, допомогу й підтримку успішного поступового розвитку соціальності 

суб’єктів соціуму в нетрадиційних умовах соціалізації через організацію, 

координацію та контроль соціального виховання різних соціальних інститутів і 

закладів найближчого соціального середовищаˮ [115, с. 101]; 

 А. Архіпова: „елемент процесу педагогічної підтримки, який полягає 

у створенні умов для успішної соціальної адаптації супроводжуваних на основі 

надання попереджувальної або актуальною необхідної соціально-педагогічної 

допомогиˮ [3].  

 Сутність процесу соціально-педагогічного супроводу підлітка, 

за визначенням С. Расчетіної, полягає в тому, що він „постає, з одного боку, 
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як безособовий інститут, з іншого боку, у рамках інституту він виконує 

посередницьку функцію між людиною й суспільством, виявляючи при цьому 

протилежну сильну тенденцію до „особистісного позначенняˮ, індивідуалізації 

процесу надання дитині допомогиˮ [113, с. 29]. 

 Виходячи з аналізу наявних визначень поняття соціально-педагогічного 

супроводу та безпечної поведінки в Інтернеті, ми розробили поняття 

соціального-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті й розуміємо його як вид соціально-педагогічної діяльності, 

спрямованої на захист, допомогу й підтримку дитини у формуванні 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті через взаємодію як із самим 

підлітком, так і з педагогами (вихователями) й батьками або особами, які їх 

замінюють. 

 Виокремлюють такі рівні соціально-педагогічного супроводу людини: 

загальний соціально-педагогічний супровід життєдіяльності; спрямований 

супровід, що виникає в разі необхідності вирішувати приватні проблеми; 

соціально-педагогічний супровід конкретної людини в ситуації розвитку в разі 

виникнення в неї проблем і труднощів, які вона не може вирішити 

самостійно [77]. 

 Серед функцій соціально-педагогічного супроводу науковці називають: 

цільові функції, що відображають зміст педагогічних завдань, які вирішують 

суб’єкти соціально-педагогічного супроводу; інструментальні функції, 

що відображають технологію соціально-педагогічного супроводу 

(М. Рожков [118]); забезпечення умов для поетапного якісного соціального 

зростання дітей; створення соціального простору дитинства, в умовах якого 

дитина вибудовує її стосунки зі світом людей і світом власного „Я” і освоює 

продуктивні способи соціальної взаємодії (І. Рогальська [116]). 

 Основними компонентами структури соціально-педагогічного супроводу, 

на думку науковців, є: цільовий; змістовний; операційно-діяльнісний; 

аналітико-результативний етапи (О. Коряковцева [64]); діагностичний, 

організаційний етапи, етап формування розвивального евристичного 
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середовища, оцінювальний (Н. Сидорина [126]); адаптаційно-орієнтаційний, 

конструктивно-рефлексивний та соціально зорієнтований (І. Рогальська [116]); 

суб’єктний; змістовний; процесуально-комунікативний; результативний 

(Х. Юсупова [176]); цільовий; ціннісно-мотиваційний; змістовний; 

процесуальний; технологічний; аналітико-результативний (Ж. Захарова [47]). 

 Для реалізації соціально-педагогічного супроводу використовують 

технологію „соціальних пробˮ (М. Рожков), дискусії, метод реалізації 

різноманітних, зокрема творчих, соціальних проектів, медіаосвіту, вебінар 

(А. Тадаєва), спеціальні тренінги (Н. Зимівець), ділові імітаційні ігри, соціальні 

практики, індивідуальні консультації, психологічну підтримку (В. Стрельцова), 

розробку й поширення інформаційних буклетів (А. Тадаєва), зустрічі з 

видатними людьми (Н. Сидорина). Програма комплексного соціально-

педагогічного супроводу соціалізації підлітків об’єднує діагностичну, 

аналітичну, диспетчерську, коригувально-розвивальну, профілактичну та 

навчальну, проектувальну діяльність (А. Архіпова). 

 Якісна розробка соціально-педагогічно супроводу формування безпечної 

поведінки в Інтернеті неможлива без відповідного змістовного наповнення, 

єдиних концептуальних положень, на які мають спиратися соціальні педагоги.  

 Аналіз теоретичних і практичних положень, міжнародного законодавства 

надав нам можливість розробити та вперше запропонувати принципи 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті, які ми умовно об’єднали в такі тематичні групи: визнання 

Інтернету як чинника соціалізації; розробка програм з формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернет; втілення та зміст соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

 Принципи визнання Інтернету як чинника соціалізації: 

 принцип визнання Інтернету як значущого для підлітка чинника 

соціалізації передбачає розуміння Інтернету як важливої та невід’ємної частини 

його життя та простором реалізації більшості фундаментальних прав; 
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 принцип зосередження на можливостях, які надає Інтернет та його 

позитивному впливі на розвиток; 

 принцип повага прав людини онлайн передбачає обізнаність 

соціального педагога з новітніми змінами в міжнародному й національному 

законодавстві стосовно зміцнення поняття прав людини в цифрову епоху та 

механізмів їх захисту. 

 Принципи щодо розробки програм з формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернет: 

 принцип наукової обґрунтованості передбачає врахування на етапі 

планування діяльності результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених 

щодо ефективності тих чи тих програм, поширення тих чи тих загроз, дієвих 

форм і методів;  

 принцип систематичної оцінки проваджуваних програм з формування 

завдань, безпечної поведінки в Інтернеті передбачає змістовний аналіз мети, 

завдань, змісту, форм і методів, їхньої ефективності, відповідності потребам 

дітей і стану розвитку Інтернету; 

 принцип участі дітей у розробці та втіленні програм, що їх стосуються; 

 принцип скоординованої взаємодії з батьками та педагогами передбачає 

соціально-педагогічну діяльність з підвищення їхньої обізнаності з питаннями 

загроз, механізмів захисту та можливостей Інтернету. 

 Принципи щодо втілення та змісту соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті: 

 принцип позитивної атмосфери передбачає створення позитивного 

емоційного фону спілкування в такій роботі, надання стимулів, створення 

ситуацій успіху; 

 принцип доступності інформації передбачає подання матеріалу 

з урахуванням можливостей та особливостей сприйняття цільової групи. 

Інформація не повинна бути насичена термінами, теоретичними 

та статистичними відомостями, мова викладання має бути зрозумілою 

для дітей; 
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 принцип урахування того, що підліток, користуючись Інтернетом, може 

стати як жертвою, так і джерелом небезпеки для інших. Розуміння того, що 

поведінка дітей в Інтернеті може завдати шкоди іншим та становити небезпеку 

для них самих, має бути в основі програм з формування безпечної поведінки 

в Інтернеті. 

 Теоретичні положення, які визначатимуть стратегію й тактику нашого 

подальшого наукового пошуку виглядають так:  

 по-перше, поняття „загроза в Інтернеті” ми розуміємо як вірогідності 

заподіяння шкоди людині внаслідок користування Інтернетом та класифікуємо 

такі загрози за сферами благополуччя людини: фізичне, психічне, соціальне 

та матеріальне; 

 по-друге, поняття „компетенція безпечної поведінки в Інтернеті” 

ми визначаємо як втілена в практичну діяльність сукупність знань, умінь 

і цінностей, що під час користування Інтернетом сприяють задоволенню потреб 

особистості й водночас запобігають можливості заподіяння збитків фізичному, 

психічному, соціальному благополуччю та (або) майну як самої людини, 

так й інших; поняття „безпечна поведінка в Інтернеті” визначаємо як 

сукупність дій особистості під час користування Інтернетом, що сприяють 

задоволенню її потреб і водночас запобігають можливості заподіяння збитків 

фізичному, психічному, соціальному благополуччю та (або) майну як самої 

людини, так й інших; 

 по-третє, соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті ми визначаємо як вид соціально-педагогічної 

діяльності, спрямованої на захист, допомогу й підтримку дитини  

у розвформуванні компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті через взаємодію 

як із самим підлітком, так і з педагогами (вихователями) й батьками 

або особами, які їх замінюють. 

Отже, теоретичний аналіз сутнісних характеристик соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті 

дозволяє зробити такі висновки: 
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1. На підставі опрацювання наявних класифікацій небезпечних впливів 

Інтернету вітчизняних і зарубіжних дослідників запропоновано авторське 

визначення поняття „загроза в Інтернеті” як вірогідності заподіяння шкоди 

людині внаслідок користування Інтернетом, а також розроблено авторську 

класифікацію загроз в Інтернеті за сферами благополуччя людини: загрози в 

Інтернеті фізичному, психічному, соціальному та матеріальному благополуччю 

людини. 

2. У сучасній теорії та практиці формування безпечної поведінки 

в Інтернеті існує широкий діапазон підходів, на яких фахівці будують власні 

програми: від підвищення комп’ютерної грамотності, використання технологій 

фільтрації до підготовки батьків. Визнаючи необхідність формування 

когнітивного, поведінкового та ціннісного компонентів безпечної поведінки, 

дослідники зазначають, що найефективнішим у цьому контексті є 

компетентнісний підхід. 

Розкриття понятійної тріади „загрози в Інтернеті – формування безпечної 

поведінки в Інтернеті – соціально-педагогічний супровід” дозволило визначити 

сутність нашого базового поняття „соціально-педагогічний супровід 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті” як вид соціально-

педагогічної діяльності, спрямованої на захист, допомогу й підтримку дитини у 

формуванні компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті через взаємодію 

як із самим підлітком, так і з педагогами (вихователями) й батьками 

або особами, які їх замінюють. 

3. З урахуванням теоретичних положень щодо розвитку особистісних 

компетенцій в умовах поширення цифрових технологій вперше запропоновано 

чотири базові компетенції безпечної поведінки в Інтернеті: повага прав людини 

онлайн; електронна участь; збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроями; звернення по допомогу та захист. 

4. Соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті ґрунтується на вперше розроблених нами принципах, 

об’єднаних у три групи: визнання Інтернету як чинника соціалізації; вимоги 
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щодо розробки програм з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; 

вимоги щодо втілення та змісту соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

5. У побудові соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті ми виходитимемо з теоретичних положень, які 

розкривають розроблені нами принципи формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті та базові компетенції безпечної поведінки в Інтернеті. Через ці 

поняття доволі повно відображаються мета та зміст цього процесу.  

Отже, на основі вивчення сутнісних характеристик соціально-

педагогічного супроводу стало можливим обґрунтувати основу 

для емпіричного дослідження рівня безпечної поведінки підлітків в Інтернеті та 

рівнів сформованості базових компетенції безпечної поведінки в Інтернеті. 

 

 

1.3. Діагностика рівня безпечної поведінки дітей 13 – 16років в 

Інтернеті 

 

 Проаналізувавши наукову літературу з досліджуваної проблеми, 

розглянувши сутність сучасних принципів, напрямків, підходів, умов 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

в Інтернеті, відповідно до логіки наукового дослідження переходимо 

до вирішення наступного завдання – виявлення рівня сформованості безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті. 

 З цією метою було проведено констатувальний етап експерименту. 

Визначені нами рівні сформованості критеріїі безпечної поведінки в Інтернеті 

та базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті, кількісний та якісний 

аналіз результатів діагностики безпечної поведінки дітей в Інтернеті буде 

представлено в цьому підрозділі.  

 Спираючись на вікові періодизації, запропоновані Д. Ельконіним [174], 

Л. Міщик [80], А. Мудриком [81] та наші висновки про те, що сучасні підлітки 
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є „цифровими аборигенамиˮ, які значний час проводять в Інтернеті, об’єктом 

констатувального етапу експерименту ми обрали підлітків 13 – 16 років.  

 Результати констатувального етапу експерименту дозволять нам 

виокремити особливості безпечної поведінки підлітків в Інтернеті крізь призму 

рівнів сформованості критеріїв безпечної поведінки в Інтернеті та  базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті, які враховуватимемо під час 

побудови технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті. 

 Збираючи інформацію, ми використовували такі методи дослідження: 

фокус-групи, анкетування учнів 8 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та студентів 1-2 курсів коледжу, включене спостереження, бесіда, 

експертне опитування (заступників директорів з виховної роботи, соціальних 

педагогів, психологів навчальних закладів).  

 Експериментальною базою проведення констатувального етапу 

соціально-педагогічного дослідження стали: Харківська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 91, Мукачівський НВК „ЗОШ І ст. – гімназіяˮ (Закарпатська обл.), 

Лазещинська ЗОШ І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради (Закарпатської 

обл.), Рубіжанська ЗОШ I – III ступенів № 9 (Луганська обл.), Кремінська ЗОШ 

I – III ступенів № 3 (Луганська обл.), Коростишівський педагогічний коледж ім. 

І.Я. Франка(Житомирська обл.).  

 Основна вибіркова сукупність становила 637 осіб і складалася з двох 

вибірок. Перша вибірка – 323 старшокласники (130 хлопців та 193 дівчини) 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Рубіжне, м. Сєвєродонецьк, м. Харків, 

м. Мукачеве, с. Лазещина, студенти ІІ курсу Коростишівського педагогічного 

коледжу ім. І.Я.Франка – експериментальна група (далі в тексті – ЕГ). Друга 

вибірка – 314 старшокласників (135 дівчат, 179 хлопців) з м. Сєвєродонецьк, 

м. Кремінна, м. Коростишів – контрольна група (далі в тексті – КГ). У складі 

обох груп були підлітки віком від 13 до 16 років, які мають схожі вікові 

й соціально-психологічні характеристики, умови проживання та навчання.  

http://gymnasium.ucoz.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwij5qrT8c7VAhWDOxQKHfkZAZEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Frubizhne-school9.klasna.com%2F&usg=AFQjCNGhUVPphlIXyZwrKjrroxQBAUyowQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwij5qrT8c7VAhWDOxQKHfkZAZEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Frubizhne-school9.klasna.com%2F&usg=AFQjCNGhUVPphlIXyZwrKjrroxQBAUyowQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwij5qrT8c7VAhWDOxQKHfkZAZEQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Frubizhne-school9.klasna.com%2F&usg=AFQjCNGhUVPphlIXyZwrKjrroxQBAUyowQ
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 Наш вибір зазначених баз дослідження був зумовлений бажанням 

отримати дані, які б забезпечили впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті дітей, які 

мешкають у різних типах поселення (місто, село), різних географічних регіонах 

(Схід, Центр і Захід України) та навчаються в навчальних закладах різних типів 

(школи, коледжі).  

 Діагностуючи безпечну поведінку підлітків в Інтернеті, ми спирались на 

вивчення рівнів сформованості когнітивного, поведінкового та релятивного 

критеріїв безпечної поведінки в Інтернеті за показниками, що відповідають 

запропонованим нами чотирьом базовим компетенціям безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті: повага прав людини онлайн; електронна участь; збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; звернення по допомогу та 

захист (Додаток А). 

 Під час діагностики для нас також було важливим виявити зв’язок між 

віком, статтю, місцем проживання, часом проведення в Інтернеті підлітком 

і батьками та рівнем сформованості базових компетенції безпечної поведінки 

в Інтернеті. 

 Перейдемо до аналізу запропонованих нами критеріїв сформованості 

безпечної поведінки в Інтернеті. 

 Когнітивний критерій. 

 Показники - повага прав людини онлайн; електронна участь; збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; звернення по допомогу та 

захист.  

 Високий рівень передбачає повні, систематизовані знання про права 

людини онлайн, приклади їх реалізації та порушення, про управління 

Інтернетом; можливості електронної участі в житті школи, міста, країни, світу; 

про негативний вплив на здоров’я та умови збереження здоров’я під час 

тривалого користування Інтернетом; про необхідні дії у випадку, якщо став 

жертвою чиїхось дій в Інтернеті.  
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 Середній рівень свідчить про часткові знання щодо прав людини 

в Інтернеті та приклади їх порушення; про управління Інтернетом та поодинокі 

приклади можливостей електронної участі в житті школи, міста, країни, світу; 

про негативний вплив на здоров’я та умови збереження здоров’я під час 

тривалого користування Інтернетом; про необхідні дії у випадку, якщо став 

жертвою чиїхось дій в Інтернеті.  

 Низький рівень указує на поверхові знання або відсутність знань про те, 

що права людини можна реалізовувати й порушувати в Інтернеті; про 

управління Інтернетом, відсутність прикладів можливостей електронної участі 

в житті школи, міста, країни, світу; про негативний вплив та умови збереження 

здоров’я під час тривалого користування Інтернетом; про необхідні дії у 

випадку, якщо став жертвою чиїхось дій в Інтернеті. 

 Поведінковий критерій. 

 Показники - повага прав людини онлайн; електронна участь; збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; звернення по допомогу та 

захист. 

 Високий рівень передбачає прояв поваги до прав людини іншими 

особами в Інтернеті, звернення уваги людей/організацій на випадки, коли вони 

порушують права іншої особи; активну участь в Інтернеті, виконання ролей 

„творецьˮ, „критикˮ; систематичне виконання умов для збереження власного 

здоров’я під час користування Інтернетом; наявність власного досвіду 

звернення по допомогу/захист до різних структур під час користування 

Інтернетом або такого досвіду в друзів/родичів. 

 Середній рівень свідчить про прояв поваги до прав людини та поодинокі 

прояви порушень прав людини іншими особами в Інтернеті; звернення уваги на 

випадки, коли інші порушують права людини, але бездіяльність у цих 

випадках; про часткову участь в Інтернеті, виконання ролей „співрозмовникˮ, 

„колекціонерˮ; виконання час від часу умов для збереження власного здоров’я 

під час користування Інтернетом або слідкування тільки за одним з видів 
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здоров’я (наприклад, фізичним); звернення по допомогу/захист під час 

користування Інтернетом до однієї із структур. 

 Низький рівень вказує на порушення прав людини іншими особами 

в Інтернеті, пасивність у випадках спостереження порушення прав людини 

в Інтернеті іншими людьми/організаціями; на низьку участь в Інтернеті, 

виконання ролей „спостерігачˮ, „тусовщикˮ; поодинокі випадки виконання 

умов для збереження лише для підтримки зору/осанки/втомлюваності тощо; 

відсутність досвіду участі у зверненні по допомогу/захист під час користування 

Інтернетом іншою людиною. 

 Релятивний критерій. 

 Показники - повага прав людини онлайн; електронна участь; збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; звернення по допомогу та 

захист.  

 Високий рівень передбачає розуміння Інтернету як ресурсу для розвитку, 

простору з такими самими правилами, як і в житті поза Інтернетом, повага прав 

людини в Інтернеті, негативне ставлення до випадків порушення прав людини в 

Інтернеті; розуміння того, що дотримання прав людини – це першочергове 

правило будь-яких приватних компаній; розуміння принципів управління 

Інтернетом, позитивне ставлення до можливостей електронної участі в житті 

школи, міста, країни, світу; розуміння власного здоров’я як цінності; 

необхідності створення умов для збереження психічного, фізичного та 

соціального видів здоров’я під час тривалого користування Інтернетом; 

визнання дієвості механізмів захисту прав людини, порушених в Інтернеті; 

сприйняття звернення по допомогу та захист як умови успішного користування 

Інтернетом. 

 Середній рівень свідчить про часткове розуміння Інтернету як ресурсу 

для розвитку, простору з такими самими правилами, як і в житті поза 

Інтернетом, але з припущенням, що в Інтернеті іноді можна робити те, що 

не буде покарано; часткове виправдання випадків порушення прав людини 

в Інтернеті, часткове розуміння того, що дотримання прав людини – це 
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першочергове правило будь-яких приватних компаній; часткове розуміння 

принципів управління Інтернетом і можливостей електронної участі в житті 

школи, міста, країни, світу; часткове розуміння власного здоров’я як цінності; 

часткове визнання необхідності створення умов для підтримки одного з видів 

здоров’я під час тривалого користування Інтернетом; часткове визнання 

дієвості механізмів захисту прав людини, порушених в Інтернеті; сприйняття 

звернення по допомогу та захист як умови успішного користування Інтернетом. 

 Низький рівень указує на розуміння Інтернету як загрози різним сферам 

життя, віртуального простору в якому будь-які дії безкарні, відсутність поваги 

до прав людини в Інтернеті; визнання правил приватних компаній головними й 

можливості порушення ними прав людини; відсутність розуміння принципів 

управління Інтернетом, іронізування щодо можливостей електронної участі в 

житті школи, міста, країни, світу; іронізування, невизнання необхідності 

створення умов для його збереження під час тривалого користування 

Інтернетом; орієнтація на необхідність слідкувати за здоров’ям під час 

користування Інтернетом, щоб уникнути короткострокової кари від 

батьків/учителів; визнання недієвості механізмів захисту прав людини, 

порушених в Інтернеті, пасивність і небажання звертатися по допомогу та 

захист під час користування Інтернетом.  

 Ми розглядаємо три рівні сформованості критеріїв безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті: високий (17 – 24 і більше балів), середній (9 – 16 балів), 

низький (0 – 8 балів).  

 Для вирішення завдань нашого дослідження, залежно від рівнів 

сформованості критеріїв, нами визначено три рівні, які характеризують рівні 

сформованості компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті: високий 

(13 – 18 і більше балів), середній (7 – 12 балів), низький (0 – 6 балів).  

 Для виявлення рівнів сформованості критеріїв безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті ми підготували анкету для підлітків (див. додаток Б), яка 

містила 21 питання, серед яких були питання на виявлення розвитку виділених 

нами показників (відповідають базовим компетенціям безпечної поведінки в 
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Інтернеті, що запропоновані нами в 1.2.): „Повага прав людини онлайнˮ (№ 10, 

14, 18), „Електронна участьˮ (№ 11, 15, 19), „Збереження здоров’я під час 

роботи з цифровими пристроямиˮ (№ 12, 16, 20), „Звернення по допомогу та 

захистˮ (№ 13, 17, 21). 

 У розробці питань анкети ми спирались на такі джерела: робота М. Рібла 

[217], документи ЮНІСЕФ [179], Ради Європи [99] – для питань до компетенції 

„Повага прав людини онлайнˮ (№ 9, 13, 17); сходинки онлайнової участі, 

запропоновані Ч.Лі та Дж.Бернофф [184, c.86] – для питань до компетенції 

„Електронна участьˮ (№ 10, 14, 18); критерії оцінки ціннісного ставлення до 

здоров’я В. Оржеховської [87], О. Мурашкевича [82], О. Єжової [87], рівні 

впливу на здоров’я В.Антонова [2] – для питань до компетенції „Збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (№ 11, 15, 19); документи 

ЮНІСЕФ [179], Ради Європи [99] – для питань до компетенції „Звернення по 

допомогу та захистˮ (№ 12, 16, 20). 

 Питання, що виявляють рівень знань (когнітивний критерій) –  

№ 9 – 12, ставлення (релятивний критерій) – № 17 – 20; поведінки 

(поведінковий критерій) – № 13 – 16.  

 Для визначення зв’язку між віком, статтю, місцем проживання, часом 

проведення в Інтернеті підлітком і батьками, допомогою батьків у безпечному 

використанні Інтернету та рівнем сформованості компетенцій ми використали 

питання № 1 – 9. 

 Оскільки ми запропонували частину запитань відкритими, 

то підсумковий бал рахували шляхом простого складання запропонованих 

підлітками варіантів (Додаток Б). Варіанти „ніякуˮ, „не знаюˮ оцінювали нулем 

балів.  

 Перейдемо до аналізу отриманих даних.  

 На питання „Який пристрій ти використовуєш частіше для користування 

Інтернетом?ˮ підлітки зазначили, що використовують мобільний 

телефон/смартфон/планшет – 70,28 ЕГ (64,01% КГ), ноутбук – 15,79% ЕГ (17,83 

КГ), стаціонарний комп’ютер – 13,93% ЕГ (18,15% КГ). Відповіді на це 
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впливатимуть на зміст технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. Доволі високий відсоток 

підлітків, які користуються мобільним телефоном/смартфоном/планшетом 

надає можливість врахувати цей чинника у роботі як із самими підлітками, так і 

з педагогами й батьками, які зазвичай звикли розробляти власні заходи, 

керуючись тим, що підлітки використовують стаціонарний комп’ютер.  

 Відповіді на питання „Як часто ти використовуєш Інтернет протягом 

дня?ˮ були такими: 1 – 3 години – 27,24% ЕГ та 31,53% КГ; 4 – 6 годин – 

54,18% ЕГ та 50,32% КГ; 7 – 9 годин – 9,60% ЕГ та 8,60% КГ; більше 9 годин – 

8,98% ЕГ та 9,55% КГ. Це також підтверджує висновки деяких авторів про те, 

що підлітки проводять в Інтернеті значний час [188; 84], і підкреслює 

важливість урахування в соціально-педагогічній діяльності Інтернету як одного 

з чинників соціалізації дітей і молоді. 

 На питання „Як часто твої батьки користуються Інтернетом?ˮ підлітки 

відповіли так: 1 – 3 години – 72,14% ЕГ та 73,89 КГ; 4 – 6 годин – 21,36% ЕГ та 

20,70 КГ; 7 – 9 годин – 3,72% ЕГ та 4,14 КГ; 10 – 12 годин – 0,93% ЕГ та 0,64 

КГ; більше 12 годин – 1,86% ЕГ та 0,64 КГ.  

 На питання „Від кого ти дізнаєшся, що є небезпечним для тебе 

в Інтернеті?ˮ підлітки зазначили, що джерелом такої інформації є вчителі – 

50,15% Е та 48,41% КГ, батьки – 43,03% ЕГ та 45,86% КГ, друзі – 22,91% ЕГ та 

22,61% КГ; відповідь „випадково натрапляю на таку інформацію в Інтернетіˮ 

дали 22,91% ЕГ та 19,11% КГ, „сам шукаю інформацію про це в Інтернетіˮ – 15 

,79% ЕГ та 13,69% КГ. Варіант „ні від когоˮ обрали 2,17% ЕГ та 1,59% КГ. Про 

отримання інформації з новин по телебаченню сказали 0,31% ЕГ та 0% КГ. 

Отже, майже половина опитаних підлітків отримує інформацію про небезпеки в 

Інтернеті від учителів і батьків. 

 Із необмеженої кількості запропонованих відповідей на питання „Яку 

підтримку щодо безпечного користування Інтернетом тобі надають батьки?ˮ 

опитані обрали такі: „установлюють часи перебування в Інтернетіˮ – 22,91% ЕГ 

та 24,84% КГ; „допомагають з вибором товарів через мережу Інтернетˮ – 
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23,22% ЕГ та 22,29% КГ; „установлюють фільтри та програми, що блокують 

небажаний змістˮ – 17,34% ЕГ та 17,20% КГ; „переглядаємо разом сайтиˮ – 

16,72% ЕГ та 17,20% КГ; „спостерігають, що я дивлюсь, але не коментують цеˮ 

– 11,76% ЕГ та 9,24% КГ; „обговорюємо та критично оцінюємо зміст сайтів, 

деякі пости в соцмережахˮ – 12,38% ЕГ та 14,01% КГ. Про те, що не отримують 

ніякої підтримки від батьків щодо безпечного користування Інтернетом, 

сказали 54,80% ЕГ та 37,90% КГ. Припускаємо, що такий високий відсоток 

пов’язаний з тим, що батьки є „цифровими іммігрантамиˮ [215] й можуть бути 

самі не добре обізнані з можливими небезпеками в Інтернеті. Однією з 

найпоширеніших моделей поведінки батьків з підлітками, як бачимо з 

опитування, є обмежувальна [204]: лімітування часу перебування в Інтернеті, 

установлення фільтрів і програм, що блокують небажаний зміст. Несподівано 

високим є відсоток підлітків, які сказали про спільне використання Інтернету 

[204] з батьками: переглядають сайти або батьки допомагають з вибором 

товарів онлайн. Можливо, це відображає загальну ситуацію щодо збільшення 

обсягу онлайнової торгівлі в Україні зокрема [139]. 

 Перейдемо до аналізу рівнів сформовансті критеріїв безпечної поведінки 

в Інтернеті. 

 Для визначення рівнів сформованості когнітивного критерію безпечної 

поведінки в Інтернеті ми використовували відкриті питання; поведінкових і 

релятивних критеріїв – питання з варіантами відповідей і можливістю для 

підлітків запропонувати власний варіант. Визначаючи рівні сформованості 

кожного з критеріїв, ми користувались ключем до розробленої анкети 

(Додаток Б.1 ): 0 – 8 – низький рівень; 9 – 16 – середній рівень; 17 – 24 і вище – 

високий рівень. За допомогою ключа ми також визначали рівень сформованості 

компетенцій: 0 – 6 балів – низький, 7 – 12 балів – середній, 13 – 18 і більше – 

високий. 

 Для визначення рівнів сформованості когнітивного критерію перейдемо 

до якісного та кількісного аналізу відповідей на питання № 10 – 13. 
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 Обираючи необмежену кількість з усіх правильних запропонованих 

варіантів, підлітки зазначили, що прикладами порушення прав людини 

в Інтернеті є такі: „зламувати акаунт іншої людини та вести активність від її 

іменіˮ (77,71% ЕГ та 77,71% КГ); „цькувати, погрожувати, переслідувати 

людину, яка тобі не подобається в приватному спілкуванні в Інтернетіˮ (61,30% 

ЕГ та 55,% КГ); „розміщувати в себе на сторінці неправдиву інформацію, 

образливі чутки про інших людейˮ (55,11% ЕГ та 46,82% КГ); „розголошувати 

приватні подробиці життя інших людейˮ (51,70% ЕГ та 48,09% КГ); 

„розміщувати фото без згоди людей, які є на ньомуˮ (38,39% ЕГ та 49,36% КГ); 

„пересилати розмову з людиною іншій людиніˮ (26,32% ЕГ та 23,57% КГ). 

Розуміння поняття „права людини в Інтернетіˮ, а тим більше конкретних 

прикладів їх порушення, безумовно, є актуальної темою у світі. Два останні 

приклади набрали найменшу кількість випадків, на нашу думку, у зв’язку з тим, 

що дуже часто права людини розглядають у навчальному закладі як абстрактні 

поняття, без детального аналізу реалізації чи порушення їх у повсякденному 

житті підлітка, зокрема врахування Інтернету як простору та ресурсу для 

реалізації чи порушення прав людини. Ураховуючи значний відсоток підлітків, 

які проводять від чотирьох до шести годин і більше в Інтернеті, ми плануємо 

під час реалізації технології соціально-педагогічного супроводу детально 

розглянути як з підлітками, так і з батьками та педагогами більше прикладів 

реалізації/порушення прав людини в Інтернеті, у яких підліток може бути як 

жертвою, так і порушником. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до розробленої анкети, ми отримали 

такі результати щодо рівнів cформованості когнітивного критерію за 

показником „Повага прав людини онлайнˮ (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Рівні сформованості когнітивного критерію  

за показником „Повага прав людини онлайнˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

поверхові знання або відсутність знань про те, що права 

людини можна реалізовувати й порушувати в Інтернеті 

39,94 46,50 

Середній 

часткові знання щодо прав людини в Інтернеті  

та приклади їх порушення 

38,70 35,99 

Високий 

повні, систематизовані знання про права людини онлайн  

та приклади їх порушення 21,36 17,52 

 У відповіді на відкрите питання „Наведи приклади того,  

як за допомогою Інтернету ти можеш брати участь в обговоренні питань, 

що тебе стосуються?ˮ найбільша кількість учасників зазначали соцмережі 

(34,98% ЕГ та 40,76 КГ%); бесіди назвали 14,55% ЕГ та 12,42% КГ; 

повідомлення/переписування з друзями/розмова – 10,22% ЕГ та 13,38% КГ. 

Менше ніж 5% від загальної кількості в обох групах відповіли: „чатˮ, „група 

навчального закладуˮ, „скайпˮ, „уподобанняˮ (лайки), „форумˮ, „пошук 

необхідної інформаціїˮ, „ігриˮ. Менш 1% в ЕГ зазначили „петиціїˮ, „вайберˮ, 

„відеодзвінкиˮ, „питання в інтернеті мене не стосуютьсяˮ, „голосуванняˮ. 

0,62% ЕГ зазначили, що заповнювали онлайнову „шкільну анкету 

про майданчикˮ. Про те, що не беруть участі в обговоренні в Інтернеті, сказали 

3,41% ЕГ та 3,18% КГ.  

 Незважаючи те, що можна було обрати необмежену кількість варіантів, 

підлітки в більшості випадків обирали один – два. Підрахувавши відповіді 

за ключем до анкети, ми отримали такі результати щодо рівнів сформованості 

когнітивного критерію показника „Електронна участьˮ (табл. 1.2). 
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 Таблиця 1.2 

Рівні сформованості когнітивного критерію  

показника „Електронна участьˮ (%) 

Рівні сформованості критерію  ЕГ КГ 

Низький 

поверхові знання або відсутність знань про управління 

Інтернетом, відсутність прикладів можливостей електронної 

участі в житті школи, міста, країни, світу 

98,14 98,41 

Середній 

часткові знання про управління Інтернетом та поодинокі 

приклади можливостей електронної участі в житті школи, 

міста, країни, світу 

1,86 1,59 

Високий 

повні, систематизовані знання про про управління 

Інтернетом, можливості електронної участі в житті  

школи, міста, країни, світу 0,00 0,00 

 Відкрите питання „Який негативний вплив на твоє здоров’я має або може 

мати в подальшому користування Інтернетом?ˮ дало змогу з’ясувати, які 

впливи знають підлітки та які з них сприймають як негативні для власного 

здоров’я. Отримані відповіді ми систематизували за зменшенням відсотків. 

Очікувано підлітки віддавали перевагу варіантам, пов’язаним з впливом на 

фізичне здоров’я: погіршення зору зазначили 69,66% ЕГ та 69,43% КГ; 

погіршення осанки, болі в спині, сутулість – 10,22% ЕГ та 8,28% КГ; головні 

болі – 2,79% ЕГ та 2,55% КГ; вплив на нервову систему 1,55% ЕГ та 2,23% КГ. 

Залежність як негативний вплив виокремили 7,43% ЕГ та 6,37% КГ. Вплив на 

психічне здоров’я зазначили 5,88% ЕГ та 6,9% КГ. Відповідь „ніякийˮ дали 

5,26% ЕГ та 4,46% КГ. Лінь – 2,48% ЕГ та 2,23% КГ. По 0,62% ЕГ назвали 

погіршення слуху, безсоння, „пізно лягаю спатиˮ, „накладання віртуально 

життя на реальне / втрачання здатності спілкування в реальному життіˮ. По 

0,31% зазначили болі в шиї, пальцях і розміщення приватної інформації. В 

одній анкеті було зазначено: „Я достатньо довго в ньому [Інтернеті] сиджу 

замість того, щоб зробити уроки, прибрати, поїсти, просто поспілкуватися з 

батькамиˮ. „Не знаюˮ відповіли 9,60% ЕГ та 8,92% КГ. Такий доволі високий 

відсоток відповідей підлітків щодо негативного впливу на зір (69,66% ЕГ і 
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69,43% КГ), припускаємо, може бути пов’язаний або з великою кількістю 

застережень з боку дорослих, що й раніше стосувались екранів телевізорів („не 

сиди близько, зір поганий будеˮ), або з наявним досвідом погіршення зору 

внаслідок тривалого перебування в Інтернеті за допомогою різноманітних 

пристроїв. Отже, значну частину заходів з формування компетенції збереження 

здоров’я необхідно планувати з урахуванням широкого використання 

підлітками мобільних пристроїв для виходу в Інтернет. 

 Незважаючи те, що можна було обрати необмежену кількість варіантів, 

підлітки в більшості випадків обирали один – два. Підрахувавши відповіді 

за ключем до анкети, ми отримали такі результати щодо рівнів сформованості 

когнітивного кретерію за показником „Збереження здоров’я під час роботи 

з цифровими пристроямиˮ (табл. 1.3). 

 Таблиця 1.3 

Рівні сформованості когнітивного критерію за показником  

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

поверхневі знання або відсутність знань про негативний вплив 

на здоров’я та умови збереження здоров’я під час тривалого 

користування Інтернетом 

79,88 78,34 

Середній 

часткові знання про негативний вплив на здоров’я та умови 

збереження здоров’я під час тривалого користування 

Інтернетом 

15,48 17,20 

Високий 

повні, систематизовані знання про 

негативний вплив на здоров’я та умови збереження здоров’я під 

час тривалого користування Інтернетом 4,64 4,46 

Відповідаючи на відкрите питання „Куди чи до кого можна звернутись по 

допомогу та захист, якщо став(ла) жертвою чиїхось дій в Інтернеті?ˮ, майже 

половина підлітків назвали батьків (58,21% ЕГ та 56, 58%); 15,17% ЕГ та 

13,69% КГ – поліцію; 12,07% ЕГ та 10,83% КГ – адміністратора сайту/групи в 

соціальній мережі. Менше 5% в обох групах назвали вчителів, дорослих, друзів; 
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менше 3% – знайомих, рідних, Інтернет, службу безпеки, учителя інформатики. 

Відповідь „не знаюˮ дали 13,31% ЕГ та 12,42% КГ. 

Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі результати 

щодо рівнів сформованості когнітивного критерію за показником „Звернення 

по допомогу та захистˮ (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Рівні сформованості когнітивного критерію 

за показником „Звернення по допомогу та захистˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

поверхові знання або відсутність знань про 

необхідні дії у випадку, якщо став жертвою чиїхось 

дій в Інтернеті 

95,36 95,54 

Середній 

часткові знання про необхідні дії у випадку, якщо став 

жертвою чиїхось дій в Інтернеті 

4,64 4,46 

Високий 

повні, систематизовані знання про необхідні дії у 

випадку, якщо став жертвою чиїхось дій в Інтернеті 0,00 0,00 

 Отже, підсумовуючи резальтати щодо рівнів сформованості  когнівтиного 

критерію відповідно до чотирьох базових компетенцій, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості когнітивного критерію безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Рівні сформованості когнітивного критерію 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті (%) 

Рівень сформованості когнітивного критерію ЕГ КГ 

Низький  66,25 69,11 

Середній  33,44 30,57 

Високий 0,31 0,32 

 Для визначення рівнів сформованості поведінкового критерію безпечної 

поведінки в Інтернеті перейдемо до якісного та кількісного аналізу відповідей 

на питання № 14 – 17.  
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 Відповіді на питання щодо дій підлітка, якщо він бачить в Інтернеті те, 

що варто змінити/видалити (помилки, шахрайство, насильницький контент, 

порушення прав людини, порушення авторських прав), розподілились так: 

„обираю опцію „поскаржитисьˮ у соціальних мережахˮ – 58,51% ЕГ та 54,46% 

КГ; „видаляю цю інформацію, якщо я її розмістивˮ – 41,18% ЕГ та 31,21% КГ; 

„пишу адміністратору сайту/групи/порталуˮ – 31,58% ЕГ та 31,53% КГ; 

„повідомляю про це батьківˮ – 17,03% ЕГ та 16,56% КГ; „повідомляю про це 

поліціюˮ – 4,02% ЕГ та 5,73% КГ; „повідомляю про це вчителівˮ – 2,79% ЕГ та 

1,59% КГ; „я такого не бачила/не стикалася з цимˮ – 2,17% ЕГ та 3,82% КГ; 

„нічого не роблюˮ – 21,98% ЕГ та 25,80% КГ; „нічого від моїх дій не залежить, 

таких випадків тисячіˮ – 0,62% ЕГ та 0% КГ. Незважаючи на те, що можна було 

обрати необмежену кількість варіантів підлітки у більшості випадків обирали 

один – два. Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості поведінкового критерію за показником 

„Повага прав людини онлайнˮ (табл. 1.6).  

Таблиця 1.6 

Рівні сформованості поведінкового критерію  

за показником „Повага прав людини онлайнˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

неповага до прав людини інших осіб онлайн, пасивність у 

випадках спостереження порушення прав людини онлайн 

іншими людьми/організаціями 

80,19 81,85 

Середній 

прояв поваги до прав людини онлайн та поодинокі прояви 

порушень прав людини інших осіб онлайн 

18,58 17,52 

Високий 

прояв поваги до прав людини інших осіб онлайн, звернення 

уваги людей/організацій на випадки, коли вони порушують 

права іншої особи онлайн 1,24 0,64 

 Обираючи із запропонованих два варіанти дій, які підлітки найчастіше 

виконує під час користування Інтернетом, вони зазначили: „читаю, слухаю, 

дивлюсяˮ – 78,95% ЕГ та 80,25% КГ; „маю профіль у соціальних мережах, 

відвідаю соціальні мережіˮ – 63,47% ЕГ та 64,01% КГ; „додаю фотографії, 
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голосую за фото/пости/сторінкиˮ – 26,63% ЕГ та 23,57% КГ; „веду 

групу/блог/власний сайт, завантажую відео й аудіо, пишу пости/статті, 

розпочинаю онлайн-кампаніїˮ – 14,55% ЕГ та 16,24% КГ; „оновлюю статус у 

соціальних мережах, розміщую інформацію на своїй сторінціˮ – 8,98% ЕГ та 

7,64% КГ; „залучаюсь до створення рейтингів продуктів, коментую, беру 

участь в онлайнових обговореннях/дискусіях, долучаюсь до створення й 

редагування статей у Вікіпедії, беру участь в онлайнових опитуваннях, 

коментую законодавчі ініціативиˮ – 7,43% ЕГ та 8,28% КГ. Отже, відповідно до 

сходинок онлайн участі [158], доволі високий відсоток підлітків є 

„спостерігачамиˮ (78,95% ЕГ та 80,25% КГ), „тусовщикамиˮ (63,47% ЕГ та 

64,01% КГ) та „колекціонерамиˮ (26,63% ЕГ та 23,57% КГ). Значно менший 

серед підлітків відсоток „творцівˮ (14,55% ЕГ та 16,24% КГ); „співрозмовниківˮ 

(8,98% ЕГ та 7,64% КГ); „критиківˮ (7,43% ЕГ та 8,28% КГ). 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості поведінкового критерію за показником 

„Електронна участьˮ (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Рівні сформованості поведінкового критерію  

за показником „Електронна участьˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

низьку участь в Інтернеті, виконання ролей 

„спостерігачˮ, „тусовщикˮ 

43,34 45,86 

Середній 

часткова участь в Інтернеті, виконання ролей 

„співрозмовникˮ, „колекціонерˮ 

43,03 42,99 

Високий 

активна участь в Інтернеті, виконання ролей 

„творецьˮ, „критикˮ 
13,62 11,15 

 Обираючи необмежену кількість відповідей на питання „Що ти робиш, 

аби зберегти своє здоров’я під час користування Інтернетом?ˮ, 

із запропонованих варіантів підлітки назвали такі: „Постійно слідкую 

за осанкою та відстанню від очей до екранаˮ (42,11% ЕГ та 43,63% КГ); 
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„Не дивлюсь негативні сайти й не втручаюсь у дискусії, які мене засмучуютьˮ 

(34,06% ЕГ та 31,21% КГ); „Зменшую кількість часу користування Інтернетомˮ 

(29,10% ЕГ та 27,39% КГ); „Роблю зарядку для очейˮ (20,43% ЕГ та 23,25% 

КГ); „Намагаюсь не звертати увагу на негативний змістˮ (18,89% ЕГ та 19,11% 

КГ); „Обговорюю негативний зміст з друзями/батькамиˮ (8,67% ЕГ та 8,28% 

КГ). Майже третина підлітків відповіли: „Нічогоˮ (28,17% ЕГ та 31,53% КГ).  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівня сформованості поведінкового критерію за показником 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Рівні сформованості поведінкового критерію за показником  

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

поодинокі випадки виконання умов для збереження лише для 

підтримки зору/осанки/втомлюваності тощо 

78,33 77,39 

Середній 

виконання час від часу умов для збереження власного 

здоров’я під час користування Інтернетом або слідкування 

тільки за одним з видів здоров’я (наприклад, фізичним) 

20,12 21,02 

Високий 

систематичне виконання умов для збереження власного 

здоров’я під час користування Інтернетом 1,55 1,59 

 Відповідаючи на питання щодо досвіду отримання допомоги „Якщо 

в тебе або твоїх друзів були випадки, коли ви звертались по допомогу/захист 

під час користування Інтернетом, до кого звертались?ˮ (необмежена кількість 

варіантів), назвали батьків 33,13% ЕГ та 30,89% КГ; знайомих/друзів – 27,55% 

ЕГ та 27,39% КГ; сервісний центр або технічну підтримку 

провайдера/оператора мобільного зв’язку чи сайту – 26,93% ЕГ та 23,57% КГ; 

психолога або соціального педагога – 6,50% ЕГ та 7,96% КГ; поліцію чи суд – 

6,50% ЕГ та 7,32% КГ; учителів – 0,62% ЕГ та 4,78% КГ. Відповідь „нікуди не 

зверталисьˮ дали 29,41% ЕГ та 28,03% КГ.  

 Як бачимо, у відповідях на питання щодо знань про те, куди можна 

звернутись по допомогу й захист, в обох групах перше місце посідають батьки. 
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Отже, робота з ними щодо підвищення їхніх знань і навичок у наданні такої 

допомоги підліткам має бути включена до технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівня сформованості поведінкового критерію за показником 

„Звернення по допомогу та захистˮ (табл. 1.9). 

 Таблиця 1.9 

Рівні сформованості поведінкового критерію за показником 

 „Звернення по допомогу та захистˮ (%) 

Рівень сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

відсутність досвіду участі у зверненні по допомогу/захист 

під час користування Інтернетом іншою людиною 

 

91,02 90,76 

Середній 

звернення по допомогу/захист під час користування 

Інтернетом до однієї із структур 

8,98 9,24 

Високий 

наявність власного досвіду звернення по допомогу/захист 

до різних структур під час користування Інтернетом або 

такого досвіду в друзів/родичів 0,00 0,00 

 Отже, підсумовуючи результати щодо рівні сформованості поведінкового 

критерію відповідно до чотирьох показників, ми отримали загальні результати 

щодо рівнів сформованості поведінкового критерію безпечної поведінки в 

Інтернеті (табл. 1.5). 

Таблиця 1.10 

Рівні сформованості поведінкового критерію  

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті (%) 

Рівні сформованості поведінкового критерію 
ЕГ КГ 

Низький  
55,11 57,01 

Середній  
44,89 42,99 

Високий  
0,00 0,00 
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 Для визначення рівнів сформованості релятивного критерію перейдемо 

до якісного та кількісного аналізу відповідей на питання № 18 – 21. 

 Серед запропонованих тверджень щодо прав людини в Інтернеті 

правильними підлітки визначили такі: „Права людини онлайн належать кожній 

людиніˮ (48,30% ЕГ та 47,45% КГ); „Кожен користувач має право знати й 

розуміти, як його дані обробляють в Інтернетіˮ (47,99% ЕГ та 49,36% КГ); 

„Право на освіту в Інтернеті я можу реалізовувати щодня, навчаючись, 

наприклад, на онлайнових курсахˮ (38,70% ЕГ та 37,58% КГ); „Приватні 

кампанії в Інтернеті зобов’язані поважати права людиниˮ (36,22% ЕГ та 32,17% 

КГ); „Діти й молодь мають право на особливу увагу й допомогу під час роботи 

в Інтернетіˮ (30,03% ЕГ та 30,57% КГ); „Анонімність в Інтернеті не є 

абсолютною й може бути розкрита у випадках загрози громадському порядку, 

захисту прав інших осібˮ (22,60% ЕГ та 25,80% КГ).  

Разом з тим і неправильні суттю твердження підлітки обрали як правильні: 

„Права людини можуть бути реалізовані тільки в житті поза Інтернетом, а не в 

Інтернетіˮ (41,80% ЕГ та 43,63% КГ); „На своїй сторінці я можу писати й 

розміщувати все, що завгодно (зокрема образи й висловлювання ненависті), бо 

це моя свобода словаˮ (22,60% ЕГ та 25,80% КГ); „Свобода слова – це 

найголовніше, навіть якщо я зачіпаю права іншої особиˮ (9,29% ЕГ та 12,10% 

КГ.  

Звідси бачимо, що значний відсоток підлітків (41,80% ЕГ та 43,63% КГ) не 

розуміють або не знають, що права людини в рівній мірі можуть бути 

реалізовані в Інтернеті, як і в житті поза Інтернетом.  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості релятивного критерію за показником 

„Повага прав людини онлайнˮ (табл. 1.11). 
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Таблиця 1.11 

Рівні сформованості релятивного критерію за показником 

 „Повага прав людини онлайнˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

розуміння Інтернету як загрози різним сферам життя, 

віртуального простору в якому будь-які дії безкарні, 

відсутність поваги до прав людини в Інтернеті 

54,80 54,78 

Середній 

часткове розуміння Інтернету як ресурсу для розвитку, 

простору з такими самими правилами, як і в житті поза 

Інтернетом, але з припущенням, що в Інтернеті іноді можна 

робити те, що не буде покарано 

28,48 28,34 

Високий 

розуміння Інтернету як ресурсу для розвитку, простору з 

такими самими правилами, як і в житті поза Інтернетом, 

повага прав людини в Інтернеті 16,72 16,88 

 Для виявлення ціннісного ставлення до можливостей участі 

з використанням Інтернету підліткам було запропоновано продовжити фразу 

„Мені подобається, що тепер завдяки Інтернету я можу…ˮ з необмеженою 

кількістю варіантів. Підлітки обрали такі варіанти: „Привертати увагу 

до питань, що мене турбуютьˮ (45,20% ЕГ та 42,99% КГ); „Організовувати 

голосування та обговорення будь-чого, що стосується мене й моїх однолітківˮ 

(40,87% ЕГ та 41,72% КГ); „Створювати пости/фото/відео, що підіймають 

місцеві проблеми та спонукають до обговоренняˮ (39,94% ЕГ та 36,62% КГ); 

„Брати участь у голосуванні щодо проведення заходів у школіˮ (34,37% ЕГ та 

33,12% КГ); „Брати участь в обговоренню ініціатив у нашому 

місті/селі/області/країні/світіˮ (27,55% ЕГ та 31,21% КГ); „Брати участь в 

оцінюванні роботи сайтів/будь-яких кампаній/товарів тощоˮ (21,05% ЕГ та 

23,57% КГ); „Грати, слухати музикуˮ (2,79% ЕГ та 3,82% КГ); „Готуватися до 

уроківˮ (0,62% ЕГ та 1,27% КГ); „Спілкуватися з друзямиˮ (0,62% ЕГ та 1,91% 

КГ). Відповідь „Не знаюˮ дали 8,67% ЕГ та 5,73% КГ. Отже, майже половина 

опитаних підлітків оцінюють Інтернет як можливість привертати увагу до 

питань, що їх турбують (45,20% ЕГ та 42,99% КГ), обговорювати будь-що, що 

їх стосується (40,87% ЕГ та 41,72% КГ), створювати пости/фото/відео, які 
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підіймають місцеві проблеми та спонукають до обговорення (39,94% ЕГ та 

36,62% КГ). Майже третина підлітків зазначили, що їм подобається брати 

участь у голосуванні в Інтернеті щодо проведення заходів у школі (34,37% ЕГ 

та 33,12% КГ). Отже, для підлітків Інтернет стає новим простором і ресурсом, 

де вони можуть як привертати увагу до їхніх проблем, так і спільно з іншими 

брати участь у вирішенні питань, що їх стосуються. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості релятивного критерію за показником 

„Електронна участьˮ (табл. 1.12). 

Таблиця 1.12 

Рівні сформованості релятивного критерію  

за показником  „Електронна участьˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

відсутність розуміння принципів управління Інтернетом, 

іронізування щодо можливостей електронної участі в житті 

школи, міста, країни, світу 

66,87 68,47 

Середній 

часткове розуміння принципів управління Інтернетом і 

можливостей електронної участі в житті школи, міста, країни, 

світу 

22,29 18,47 

Високий  

розуміння принципів управління Інтернетом, позитивне 

ставлення до можливостей електронної участі в житті школи, 

міста, країни, світу 

10,84 

 

13,06 

 

 Ставлення до здоров’я, пов’язаного з використанням цифрових пристроїв 

та Інтернету майже половина підлітків охарактеризувала такою фразою: „Моє 

здоров’я – то моя справа. Коли щось заболить, тоді й займатимусь цим 

питаннямˮ (43,65% ЕГ та 51,59% КГ). Відповідь „Я постійно шукаю 

інформацію для покращення стану мого здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроямиˮ обрали 36,22% ЕГ та 35,03% КГ; „Я розповідаю близьким/друзям 

про те, як безпечно для здоров’я користуватись Інтернетомˮ – 13,93% ЕГ та 

13,38% КГ. Крім того, частина підлітків запропонувала власні відповіді: „Сам 
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слідкую за своїм здоров’ямˮ (3,41% ЕГ); „У мене немає проблемˮ (0,93% ЕГ); 

„Не знаюˮ (0,93% ЕГ). „Батьки дбають про менеˮ (0,93% ЕГ). 

  Відповіді на питання щодо виявлення рівня поведінкового компонента 

„Що ти робиш, аби зберегти своє здоров’я під час користування Інтернетом?ˮ 

стали для нас несподіваними: у більшості випадків підлітки демонструють 

активні поведінкові моделі щодо збереження чи захисту власного здоров’я під 

час користування Інтернетом. Але разом з тим, це можуть бути не зовсім чесні 

відповіді, оскільки в питанні щодо ціннісного ставлення бачимо, що майже 

половина опитуваних підлітків зазначає: „Моє здоров’я, то моя справа. Коли 

щось заболить, тоді й займатимусь цим питаннямˮ (43,65% ЕГ та 51,59% КГ). 

Це протиріччя у відповідях ми також урахуємо під час розробки та реалізації 

технології соціально-педагогічного супроводу. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівня сформованості релятивного критерію за показником 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (табл. 1.13). 

Таблиця 1.13 

Рівні сформованості релятивного критерію за показником 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

іронізування, невизнання необхідності створення умов 

для його збереження під час тривалого користування 

Інтернетом; орієнтація на необхідність слідкувати за 

здоров’ям під час користування Інтернетом, щоб уникнути 

короткострокової кари від батьків/учителів 

46,44 51,91 

Середній 

часткове розуміння власного здоров’я як цінності; 

часткове визнання необхідності створення умов для 

підтримки одного з видів здоров’я під час тривалого 

користування Інтернетом 

39,63 34,71 

Високий 

розуміння власного здоров’я як цінності; необхідності 

створення умов для збереження психічного, фізичного та 

соціального видів здоров’я під час тривалого користування 

Інтернетом 

13,93 

 

13,38 
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Щоб глибше зрозуміти особистісне ставлення підлітків до механізмів 

захисту прав людини, які були порушені онлайн, ми запропонували три 

твердження, із яких підлітки обрали відповідно: „Якщо права людини порушені 

в Інтернеті, я можу отримати підтримку та захистˮ – 58,20% ЕГ та 58,92% КГ; 

„Чесно кажучи, я нічого про це не знаюˮ – 27,55% ЕГ та 25,80% КГ; „Якщо 

права людини порушені в Інтернеті, я не можу це довести й отримати 

підтримкуˮ – 13,62% ЕГ та 15,29% КГ. Отже, аналіз рівнів сформованості 

релятивного критерію за даним показником визначив, що майже половина 

підлітків або не знає про механізми захисту прав людини онлайн, або ж не 

вірить у можливості доведення порушень прав людини в Інтернеті та надання 

підтримки.  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівня сформованості релятивного критерію за показником 

„Звернення по допомогу та захистˮ (табл. 1.14). 

Таблиця 1.14 

Рівні сформованості релятивного критерію  

за показником  „Звернення по допомогу та захистˮ (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 

визнання недієвості механізмів захисту прав людини, 

порушених в Інтернеті, пасивність і небажання звертатися 

по допомогу та захист під час користування Інтернетом 

27,55 25,80 

Середній 

часткове визнання дієвості механізмів захисту прав 

людини, порушених в Інтернеті; сприйняття звернення по 

допомогу та захист як умови успішного користування 

Інтернетом 

13,62 15,29 

Високий 

визнання дієвості механізмів захисту прав людини, 

порушених в Інтернеті; сприйняття звернення по допомогу 

та захист як умови успішного користування Інтернетом 

58,20 

 

58,92 

 

 Отже, підсумовуючи резальтати щодо рівні сформованості релятивного 

критерію відповідно до чотирьох показників, ми отримали узагальнені 

результати щодо рівнів сформованості релятивного критерію безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті (табл. 1.15). 
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 Таблиця 1.15 

Рівні сформованості релятивного критерію  

безпечної поведінки в Інтернеті (%) 

Рівні сформованості критерію ЕГ КГ 

Низький 17,65 18,15 

Середній 58,20 59,24 

Високий 24,15 22,61 

 Таким чином, за результатами аналізу ми отримли такі дані діагностики 

рівнів сформованості критеріїв безпечної поведінки в Інтернеті (Таблиця 1.16). 

Таблиця 1.16 

Рівні сформованості критеріїв  

безпечної поведінки в Інтернеті (%) 

Критерій Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Когнітивний 66,25 69,11 33,44 30,57 0,31 0,32 

Поведінковий  55,11 57,01 44,89 42,99 0,00 0,00 

Релятивний 17,65 18,15 58,20 59,24 24,15 22,61 

 Аналіз отриманих відповідей, дав нам можливість не лише детально 

проаналізувати рівні сформованості когнітивного, поведінкового й релятивного 

критеріїв компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті,  

а й безпосередньо виокремити рівні сформованості чотирьох базових 

компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, запропонованих у 

підрозділі 1.2.  

 Для визначення рівня сформованості компетенції „Повага прав людини 

онлайн ми виконали якісний та кількісний аналіз відповідей на питання № 10, 

14, 18 анкети (Додаток Б). Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми 

отримали такі результати (табл. 1.17). 

Таблиця 1.17 

Рівні сформованості компетенції  „Повага прав людини онлайн (%) 

Рівні сформованості ЕГ КГ 

Високий 8,36 7,32 

Середній 48,61 43,63 

Низький 43,03 49,04 
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 Для визначення рівня сформованості компетенції „Електронна участьˮ 

ми виконали якісний та кількісний аналіз відповідей на питання № 11, 15, 19 

анкети. Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати (табл. 1.18). 

Таблиця 1.18 

Рівні сформованості компетенції „Електронна участьˮ (%) 

Рівні сформованості ЕГ КГ 

Високий 1,86 0,64 

Середній 40,87 42,99 

Низький 57,28 56,37 

 Для визначення рівня сформованості компетенції „Збереження здоров’я 

під час роботи з цифровими пристроямиˮ ми виконали якісний та кількісний 

аналіз відповідей на питання № 12, 16, 20 анкети. Підрахувавши відповіді 

за ключем до анкети, ми отримали такі результати (табл. 1.19). 

Таблиця 1.19 

Рівні сформованості компетенції  

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (%) 

Рівні сформованості ЕГ КГ 

Високий 0,62 1,27 

Середній 52,94 52,87 

Низький 46,44 45,86 

 Для визначення рівня сформованості компетенції „Звернення по 

допомогу та захистˮ ми виконали якісний та кількісний аналіз відповідей на 

питання № 13, 17, 21 анкети. Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми 

отримали такі результати (табл. 1.20). 

Таблиця 1.20 

Рівні сформованості компетенції „Звернення по допомогу та захистˮ (%) 

Рівні сформованості ЕГ КГ 

Високий 0,31 0,32 

Середній 57,59 62,42 

Низький 42,11 37,26 
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 Також для виявлення закономірностей і тенденцій, які можуть бути 

враховані під час розробки технології соціально-педагогічного супроводу, 

ми проаналізували 633 анкети підлітків двох груп. Для статистичної обробки 

отриманих даних використовували програму „Статистика. Версія 5”, а саме 

кореляційний аналіз. Як міру зв’язку застосовували коефіцієнт кореляції 

Пірсона. 

 Кореляційний аналіз – це статистичний метод оцінки форми, знака 

й тісноти зв’язку досліджуваних ознак або чинників. Коефіцієнт кореляції 

Пірсона належить до параметричних показників і визначає статистичний 

зв’язок між кількома змінними. 

 Для оцінки статистичного зв’язку між даними, отриманими на підставі 

проведеного анкетування, було використано коефіцієнт кореляції Пірсона, який 

є параметричним статистичними критерієм. Статистичний аналіз дозволив нам 

виявити такі взаємозв’язки між показниками при рівні значущості 0,01 (при р < 

0,01). 

 Виходячи з отриманих результатів, ми можемо говорити про наявність 

прямої кореляції між віком і рівнем сформованості компетенцій „Повага прав 

людини онлайнˮ (0,35*), „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроямиˮ (0,36*), „Електронна участьˮ (0,08) та зворотної кореляції між 

віком і рівнем сформованості компетенції „Звернення по допомогу та захистˮ (-

0,11*). Отже, вважаємо, що чим доросліший підліток, тим вищий у нього рівень 

компетенцій „Повага прав людини онлайнˮ, „Збереження здоров’я під час 

роботи з цифровими пристроямиˮ, „Електронна участьˮ та менший рівень 

компетенції „Звернення по допомогу та захистˮ. Також бачимо пряму 

кореляцію між віком і часом використання Інтернету протягом доби (0,14*): 

чим доросліший підліток, тим довше він користується Інтернетом. 

 Дані демонструють зворотну кореляцію між пристроєм, 

використовуваним підлітком, і рівнем сформованості компетенції „Електронна 

участьˮ (-0,16*), що свідчить про те, що підлітки, які використовують 
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мобільний пристрій для користування Інтернетом, мають вищий рівень 

сформованості компетенції „Електронна участьˮ. 

 Несподіваним результатом стало для нас те, що не знайдено значущої 

кореляції між часом, який підліток проводить в Інтернеті, часом, який 

проводять батьки в Інтернеті та рівнем сформованості компетенцій підлітків.  

 Також виявлено значущу кореляцію між рівнями сформованості базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті. Так, рівень сформованості 

компетенції „Повага прав людини онлайнˮ прямо корелює з рівнями 

сформованості трьох інших визначеними нами компетенції „Збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (0,51*), „Електронна участьˮ 

(0,41*), „Звернення по допомогу та захистˮ (0,12*), що означає, що якщо вищим 

є рівень сформованості однієї компетенції, то вищий рівень й інших. 

 Як міру зв’язку ми використовували також параметричний t-критерій 

Стьюдента, призначений для зіставлення середніх величин, які належать 

до двох сукупних даних, а також для вирішення питання про те, чи  середні 

значення, розподілені за нормативним законом, відрізняються статистично 

достовірно одне від одного. Він може бути використаний для зіставлення 

середніх зв’язаних і незв’язаних вибірок, причому вибірки можуть бути нерівні 

за величиною. 

 Аналіз було здійснено у двох групах. У першій групі ми зіставили між 

собою результати підлітків-дівчат, у другій підлітків-хлопців. Виходячи з 

даних, наведених у таблиці, зауважимо, що не було виявлено значущих 

розбіжностей між статтю та часом використання Інтернету підлітком протягом 

доби. Водночас дівчата зазначили, що їхні батьки довше користуються 

Інтернетом протягом дня, ніж про це сказали хлопці. Значущим є t-критерій 

Стьюдента для рівня сформованості компетенцій „Повага прав людини 

онлайнˮ, „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ, 

„Електронна участьˮ (0,000000*). Це дає можливість говорити про те, що рівень 

сформованості зазначених компетенцій у дівчат вищий, ніж у хлопців. Не є 

значущим t-критерій Стьюдента для компетенції „Звернення по допомогу та 
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захистˮ. Це означає, що рівень сформованості цієї компетенції не різниться за 

статтю. Але враховуючи те, що дівчата у нашій вибірці за віком старші за 

хлопців, вважаємо, що така різниця все-таки пов’язана з віком, а не зі статтю. 

Це знаходить підтвердження й у результатах кореляційного аналізу за 

критерієм Пірсона, які описано вище. 

 Ураховуючи зазначене, доцільно говорити про те, що ми виявили зв’язок 

між віком, статтю та рівнем сформованості базових компетенцій безпечної 

поведінки підлітка в Інтернеті. Це, безумовно, знайде відображення в нашій 

технології. 

 На основі узагальнення результатів констатувального етапу експерименту 

ми дійшли таких висновків: 

1. Найвищі рівні сформованості представлені в релятивному критерії. 

Серед рівнів сформваності когнітивного критерія превалюють низькі (66,25 ЕГ 

та 62,10 КГ) та середні (33,44 ЕГ та 37,58 КГ); майже порівну розподілені 

низькі та середні рівні сформованості поведінкового критерію (55,11ЕГ/57,01% 

ЕГ та 44,89/42,99% КГ). Значно відрізняються рівні сформованості релятивного 

критерію: близько половини підлітків мають середній рівень сформованості 

(58,20% ЕГ та 59,24% КГ), майже порівну розподілені низькі (17,65% ЕГ та 

18,15% КГ) та високі рівнів сформованості (24,15% ЕГ та 22,16% КГ). 

2. Найбільша кількість високих рівнів сформованості (58,20% ЕГ та 

58,92% КГ) представлена у релятивному критерії за показником „Звернення по 

допомогу та захистˮ. У порівнянні рівнів сформованості релятивного критерію 

за показниками з рівнями сформованості інших критеріїв високі рівні 

одночасно представлені частіше за всіма показниками: від 10,84% ЕГ показника 

„Електронна участьˮ до 58,20% ЕГ показника „Звернення по допомогу та 

захистˮ. 

3. Серед рівнів сформованості базових компетенцій безпечної поведінки 

в Інтернеті в підлітків в усіх чотирьох компетенціях майже в рівному розподілі 

превалює середній і низький рівні. Менше 1% опитаних мають високий рівень 

сформованості компетенцій „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими 



104 

пристроямиˮ та „Звернення по допомогу та захистˮ. 7,43% ЕГ та 7,32% КГ 

мають високий рівень сформованості компетенції „Повага прав людини 

онлайнˮ, 1,86% ЕГ та 0,64% КГ мають високий рівень сформованості 

компетенції „Електронна участьˮ. Визначено, що якщо вищий рівень 

сформованості однієї з чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки в 

Інтернеті, вищим є й рівень сформованості інших компетенції. 

4. Використовуючи коефіцієнт кореляції Пірсона, ми виявили такі 

зв’язки: чим доросліший підліток, тим вищий у нього рівень сформованості 

компетенцій „Повага прав людини онлайнˮ, „Збереження здоров’я під час 

роботи з цифровими пристроямиˮ, „Електронна участьˮ та нижчий рівень 

сформованості компетенції „Звернення по допомогу та захистˮ; чим 

доросліший підліток, тим довше він користується Інтернетом протягом доби.  

5. Відсоток підлітків, які мають низький й середній рівні 

сформованості трьох розроблених нами критеріїв безпечної поведінки в 

Інтернеті та значний час, протягом якого підлітки користуються Інтернетом, 

свідчить про потребу розвивати безпечну поведінку підлітків в Інтернеті. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Здійснене в першому розділі дисертації вивчення теоретико-методичних 

основ проблеми соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті дозволило нам зробити висновки 

узагальнювального характеру.  

Вони стосуються, по-перше, результатів аналізу наукової літератури 

з досліджуваної проблеми, по-друге, визначення сутнісних характеристик 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті, по-третє, діагностики рівня безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Ця наукова інформація і стала теоретико-методологічною основою нашого 

дослідження. 
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Аналіз літератури з проблеми дослідження довів її складність 

і багатогранність, оскільки вона є предметом вивчення в багатьох галузях 

науки, які накопичили значний теоретичний і практичний матеріал. Особливий 

інтерес для нас становили наукові напрямки, які розкривали питання 

соціалізації сучасних дітей в Інтернеті; висвітлювали небезпеки й ризики, з 

якими стикаються діти під час користування Інтернетом; характеризували 

особливості роботи соціального педагога з соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Змістовний аналіз наукової літератури переконливо засвідчив, що,  

по-перше, небезпечна поведінка в Інтернеті є соціально-педагогічною 

проблемою, яка нерозривно пов’язана з процесом соціальної дезадаптації 

підлітка, труднощами в батьківсько-дитячих стосунках, депресією, 

насильством, уживанням психоактивних речовин, самотністю, незадоволеністю 

собою, життям, оточенням; по-друге, негативний вплив користування 

Інтернетом може бути як навмисним, так і ненавмисним і розкриватися через 

аналіз загроз благополуччю підлітка; по-третє, компетентнісний підхід у 

формуванні безпечної поведінки в Інтернеті є найефективнішим, сприяє 

розвитку особистості, ураховує вікові й індивідуальні особливості підлітків. 

Незважаючи на достатній науковий інтерес до проблеми безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті, залишається малодослідженим цей процес 

у діяльності соціального педагога. 

Вивчення й теоретичне узагальнення концептуальних основ дослідження 

проблеми соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті дозволило нам визначити таке:  

 соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті – це вид соціально-педагогічної діяльності, спрямованої 

на захист, допомогу й підтримку дитини у формуванні компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті через взаємодію як із самою дитиною,  

так і з педагогами (вихователями) та батьками або особами, які їх замінюють; 



106 

 загроза в Інтернеті – це вірогідність заподіяння шкоди людині 

внаслідок користування Інтернетом; такі загрози ми класифікуємо за сферами 

благополуччя людини: фізичного, психічного, соціального та матеріального; 

 соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті ґрунтується на трьох запропонованих нами тематичних групах 

принципів: принципи визнання Інтернету як чинника соціалізації; принципи 

розробки програм з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; 

принципи втілення та змісту соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті; 

 базовими компетенціями безпечної поведінки підлітків в Інтернеті ми 

визначаємо такі: повага прав людини онлайн; електронна участь; збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; звернення по допомогу та 

захист. 

Діагностика рівнів сформованості безпечної поведінки підлітків (13 – 16 

років) в Інтернеті на основі виділених нами критеріїв (когнітивного, 

релятивного, поведінкового) та рівнів сформованості зазначених критерїі 

(високого, середнього, низького) показала, що серед критеріїв найвищі рівні 

сформованості представлені в релятивному критерії. У когнітивному критерії за 

чотирьма показниками превалюють низькі (66,25 ЕГ та 62,10 КГ) та середні 

(33,44 ЕГ та 37,58 КГ) рівні сформованості; майже порівну розподілені низькі й 

середні рівні поведінкового критерію (55,11/57,01% ЕГ та 44,89/42,99% КГ). 

Значно відрізняються рівні сформованості релятивного критерію: близько 

половини підлітків мають середній рівень (58,20% ЕГ та 59,24% КГ), майже 

порівну розподілені низькі (17,65% ЕГ та 18,15% КГ) та високі рівні (24,15% ЕГ 

та 22,16% КГ). 

Значний відсоток підлітків, які знаходяться на низькому й середньому 

рівнях сформованості безпечної поведінки за трьома розробленими нами 

критеріями та значний час, протягом якого підлітки користуються Інтернетом, 

свідчить про потребу розвивати безпечну поведінку підлітків в Інтернеті, тому 

соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки дітей 
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в Інтернеті має бути спрямований на зниження кількості дітей, які мають низькі 

показники такої поведінки.  

Отже, зазначені теоретико-методичні основи проблеми дослідження 

та діагностика сформованості безпечної поведінки підлітків в Інтернеті є 

визначальними орієнтирами в розробці технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Матеріали розділу відображено у публікаціях автора [153], [154], [155], 

[157], [158], [159], [160], [163], [168], [169], [187]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ 13 – 16 РОКІВ  

В ІНТЕРНЕТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

2.1. Обгрунтування, розробка та характеристика технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

13 – 16 років в Інтернеті 

 

Здійснене в першому розділі дисертації багатоаспектне вивчення 

небезпечної поведінки дітей в Інтернеті як соціально-педагогічної проблеми, 

розкриття сутності соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті, принципів, напрямків, підходів до формування 

безпечної поведінки в Інтернеті, виявлення рівнів сформованості компетенцій 

безпечної поведінки в Інтернеті є достатньою науковою підставою 

для визначення й розробки технології соціально-педагогічного супроводу.  

Традиція наукового пошуку передбачає єдиний концептуальний підхід до 

дослідження. Отримані раніше знання повинні виконувати в ньому роль 

методологічного орієнтира, а концепція – визначати стратегічні й тактичні 

напрямки. Виходячи з цього, ми сформували основні концептуальні положення 

нашого дослідження, які дали змогу перейти до безпосередньої розробки й 

наукового обґрунтування технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки в Інтернеті (див. підрозділ 1.2).  

Уважаємо, що слід виділити ще одну концептуальну ідею, яка полягає 

в тому, що за результатами теоретичного дослідження, представленого 

в підрозділі 1.2, соціально-педагогічний супровід формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті ми розглядаємо як вид соціально-педагогічної 

діяльності, спрямованої на захист, допомогу й підтримку дитини у формуванні 
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компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті через взаємодію як із самою 

дитиною, так і педагогами (вихователями) та батьками або особами, які їх 

замінюють. 

Змістовний аналіз сутнісних характеристик соціально-педагогічного 

супроводу дає нам можливість спиратися на таку його рису, як технологічність. 

Тому вбачаємо логічним перейти до аналізу поняття „соціально-педагогічна 

технологіяˮ: 

С. Харченко: „науково обґрунтована система та порядок функціонування 

всіх засобів, які використовують для вирішення певної соціально-виховної 

проблемиˮ [144, с.8]; 

С. Расчетіна: „уявне моделювання й реальне конструювання деякої 

сукупності ситуацій, що групуються навколо центральної ситуації, якою є 

ситуація індивідуального взаємодії „підліток – виховательˮ [113, с. 40]. 

Технологія орієнтована на аналіз, оцінку, прогнозування труднощів, які роблять 

дитину „життєздатною-вразливоюˮ в системі відносин, що склалисяˮ; 

Н. Заверико: „класичний різновид соціальної технології, що інтегрує 

в собі якості соціальної та педагогічної технологій. Соціально-педагогічна 

технологія – це способи взаємодії соціального педагога (соціального 

працівника) з клієнтом, що забезпечують його cоціалізацію в наявних 

або спеціально створюваних умовахˮ  [43, с. 513]; 

Н. Зимівець: „стандартний комплекс методично описаних і послідовно 

впроваджених дій та процедур, результатом яких є вироблення відповідної 

позиції в суб’єктів здоров’яˮ [48, с. 88];  

Л. Ярощук: „послідовна, поетапна реалізація скоординованих 

педагогічних дій, операцій, процедур, що забезпечують досягнення мети 

й одержання оптимальних прогнозованих результатів соціально-педагогічної 

діяльностіˮ [178, с. 161]; 

В. Шахрай: „засіб створення умов для позитивного саморозвитку, 

соціальної адаптації й соціального захисту клієнта шляхом виховного впливу на 

його особистість та поведінкуˮ [172, с.124]. 
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Сутність соціально-педагогічної технології полягає в операціоналізації 

процесу надання послуг і соціально-педагогічної допомоги, створенні 

алгоритму взаємодії соціального педагога з клієнтом [43, с. 513]. 

Основним завданням соціально-педагогічних технологій є розробка 

методів і методик результативного та раціонального цілеспрямованого 

соціального впливу; застосування технологізації як способу оптимізації 

соціально-педагогічного результату (Р. Вайнола [20]). 

У структурі соціально-педагогічної технології виокремлюють: 

діагностико-прогностичний етап, етап вибору (розробки оптимальної) 

технології, етап безпосередньої підготовки до реалізації обраної технології, 

реалізаційний, експертно-оцінювальний етапи (Л. Мардахаєв [77]); мету, 

завдання, принципи, соціально-педагогічні умови, алгоритм (послідовність дій), 

очікуваний результат, критерії оцінювання (Н. Зимівець [48]); змістовий (мета, 

завдання, напрями, форми, методи, засоби реалізації запланованого процесу) та 

процесуальний (безпосередня реалізація запланованого) компоненти 

(О. Поляновська [94]). 

Розроблена нами технологія за її природою є соціально-педагогічною, 

оскільки вона спрямована передусім на створення сприятливих умов 

соціалізації підлітків під час користування Інтернетом. 

До специфіки соціально-педагогічних технологій відносять: 

концептуальність (спирання на певну наукову концепцію), cистемність 

(володіння логікою процесу, взаємозв’язок усіх частин, цілісність), 

економічність (оптимізація робочого часу соціального педагога); відносна 

алгоритмізованість (послідовність основних етапів і методів); коригованість 

діяльності (можливість постійного оперативного зворотного зв’язку), 

відтворюваність (залежить від ступеня алгоритмізованості) [144, с. 76]. 

Розробляючи технологію соціально-педагогічного супроводу, ми 

наголошуємо на необхідності врахування принципу прогностичності цілі та 

приниципу діагностичної спрямованості та чинників, що можуть змінюватися у 

зв’язку зі стрімким розвитком Інтернету й цифрових технологій. 
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Запропонована технологія є безперервною (спрямована на підтримку 

стабільності життєвих умов дитини, профілактику можливих негативних 

відхилень), реалізується на груповому рівні (у межах начального закладу). 

Ми визначили такі компоненти розроблюваної технології: цільова 

частина (мета й завдання, об’єкт, суб’єкт); концептуальна частина; змістовна 

частина; процесуальна частина (етапи, форми, методи); результативно-

оцінювальна частина. 

Оскільки більшість учених розуміють мету як ідеальний передбачуваний 

результат, ми сформулюємо мету нашої технології так: сприяння формуванню 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. 

Щоб досягти цієї мети, намагатимемось розвинути базові компетенції 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті через безпосередню роботу з ними, а 

також з батьками й педагогами.  

Подальша розробка компонента „мета” дала змогу конкретизувати 

завдання технології соціально-педагогічного супроводу: 

1. Формування базових компетенцій безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті: „Повага прав людини онлайнˮ, „Електронна участьˮ, „Збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ, „Звернення по допомогу та 

захистˮ. 

2. Створення середовища соціального партнерства між батьками, 

педагогами та підлітками щодо формування в підлітків безпечної поведінки 

в Інтернеті. 

3. Створення інформаційного простору для безпечної поведінки 

в Інтернеті, що є доступним, зрозумілим і відповідає потребам підлітків.  

 Суб’єкти технології – соціальний педагог, педагоги та батькі або осіб, 

що їх замінюють. Соціальний педагог освітнього закладу виконує ключову 

координаційну роль, що відповідає змісту Положення про психологічну службу 

системи освіти України (Назаз Міністерства освіти і науки України № 127 від 

03 травня 1999 року), в якому зазначається, що саме соціальний педагог  

здійснює соціально-педагогічний   супровід   навчально-виховного   процесу та 
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бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил  

поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню  

негативних явищ серед вихованців, учнів, студентів. 

Об’єкт – діти підліткового віку (13 – 16 років). 

Усю технологію представлено схематично у Додатку В. 

Безперечно, компоненти технології та функції соціального педагога тісно 

взаємопов’язані, але обрана нами структура надасть можливість 

для структурованого та якісного впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу, що відповідатиме такій характеристиці, 

як відтворюваність.  

Перейдемо до детальної характеристики структурних компонентів 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті. 

Цільова частина представлена визначеними метою й завданнями 

дослідження. Зосередимось на обґрунтуванні вибору об’єктів технології – 

підлітків 13 – 16 років.  

Посилаючись на роботи Л. Божович [14], Д. Ельконіна [174], 

Л. Міщик [80], А. Мудрика [81], ми дійшли висновку, що період з 13 до 16 

років найчастіше відносять до підліткового. Згідно з класифікацією Л. Міщик, 

обраний нами вік входить до другої фази становлення соціального розвитку 

особистості дитини (від 10 до 17 років), коли відбувається активне формування 

самосвідомості, соціальної позиції, відповідальності суб’єкта. За класифікацією 

етапів соціалізації А. Мудрика, вік 13 – 16 років підпадає під старший 

підлітковий і ранній юнацький періоди, йому властивий яскраво виражений 

вплив таких чинників соціалізації, як група однолітків, сім’я, засоби масової 

інформації, мікросоціум.  

У підлітковий період відбувається активна перебудова організму 

у фізіологічному, гормональному, емоційному плані. З одного боку, наявні 

негативні прояви, дисгармонія у формуванні особистості, протест та автономія 

у стосунках зі старшими, з іншого – формується самосвідомість, базові 
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моральні й соціальні установки, відповідальність, активізується пізнавальна 

діяльність, з’являються нові інтереси, соціальна позиція [82]. 

Ураховуючи збільшення в Україні Інтернет-користувачів (0,4% населення 

користувачі Інтернету в 2000 році, 44.5% – у 2016) [223], вважаємо, що, згідно з 

дослідженнями М. Пренського, у нашій роботі можемо називати підлітків 

„цифровими аборигенамиˮ [215]. На думку А. Тадаєвої, Інтернет-простір 

істотно впливає на засвоєння соціальних норм, формування ціннісних 

просоціальних орієнтацій і є апробацією сімейних, громадянських, 

загальнолюдських форм поведінки [134]. На посилення взаємозв’язку процесів 

віртуальної й реальної комунікації в підлітковому та юнацькому віці вказує 

Є. Бєлінська [10]. На підлітковому віці зосереджені роботи М. Снітко [128], 

Є. Зотової, Т. Нестік, Є. Рассказової, Г. Солдатової [129].  

Дж. Девое зазначає, що найпоширенішим кіберзалякування є в середніх 

і старших класах. Щодо гендерних особливостей, то деякі зарубіжні науковці 

зазначають, що дівчата частіше стають жертвами онлайн домагань, ніж хлопці 

[219]. Ураховуючи твердження Т. Івахненко про те, що питання сексуальної 

соціалізації молоді останнім часом набули особливої актуальності через 

відсутність відповідних освітніх програм і спеціалістів [53], вплив порнографії 

в медіапросторі та Інтернеті на особистість підлітків набуває важливого 

значення (Л. Ескобар-Чавес [213], В. Лоі [206], Р. Вей [206], Дж. Браун [185], 

Л’Iнгл [185] та ін.). Зокрема, за даними міжнародної мережі INHOPE, підлітки 

становлять 72% (порівняно з юнацтвом – 21%) жертв розміщення матеріалів 

сексуального характеру в 2014 році [199]. На те, що часто підліток поводиться в 

Інтернеті віктимно, ненавмисно провокуючи вчинення стосовно себе 

протиправних або злочинних дій, а іноді й сам з жертви перетворюється на 

порушника, а часом і злочинця, указує О. Юрченко [175]. 

Отже, для вирішення завдань нашого дослідження важливим є те, що 

обраний нами вік, як бачимо, з одного боку, є віком активного формування 

самосвідомості, соціальної позиції, відповідальності, з іншого – віком, коли 

значущим чинником соціалізації є Інтернет. 
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Концептуальна частина запропонованої технологій, представлена 

науковими підходами та принципами соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті (розроблені нами в 

підрозділі 1.2), реалізується через усі етапи змістовної, процесуальної та 

результативно-оцінювальної частин.  

Науковими підходами, які стали основою концептуальної частини 

запропонованої нами технології стали: компетентнісний, особистісно 

зорієнтований, діалогічний та діяльнісний підходи до формування особистості, 

інформаційний, технологічний та комплексний підходи до організації 

соціально-педагогічної діяльності. 

Запропоновані нами принципи соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті розглянемо через можливі 

конкретні дії соціального педагога на всіх етапах реалізації технології.  

Принцип визнання Інтернету як значущого для підлітка чинника 

соціалізації передбачає розуміння його як важливої та невід’ємної частини 

життя підлітка, простору реалізації більшості фундаментальних його прав. 

Незважаючи на значний розрив у рівні володіння й часі використання 

Інтернету між дорослими та сучасними підлітками й бажанням соціального 

педагога говорити, що „нині діти не такі, як були ранішеˮ, визнання Інтернету 

як значущого чинника соціалізації підлітка надає можливості 

для вдосконалення соціально-педагогічної діяльності з підлітками та реалізації 

їхніх інтересів, їх захисту.  

Для впровадження принципу зосередження на можливостях, які надає 

Інтернет, та його позитивному впливі на розвиток соціальний педагог під час 

розробки та проведення заходів має враховувати позитивний вплив тих чи тих 

видів діяльності в Інтернеті на дитину, намагатися дивитися на деякі речи 

очима самої дитини. Як зазначає С. Лівінгстон, спілкування з незнайомою 

людиною для дорослого може здаватися загрозою,  

а для дитини, навпаки, можливістю розширення кругозору й комунікаційних 

навичок [201]. 
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Принцип повага прав людини онлайн передбачає обізнаність соціального 

педагога з новітніми змінами в міжнародному та національному законодавстві 

щодо зміцнення поняття прав людини в цифрову епоху й механізмів їх захисту. 

Також уважаємо за доречне спиратися на методологію освіти в галузі прав 

людини, що надасть можливість не лише передавати знання, а й формувати 

ставлення та навички, які є основними компонентами визначених нами базових 

компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. 

Принцип наукової обґрунтованості передбачає врахування на етапі 

планування діяльності результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених 

щодо ефективності тих чи тих програм, поширення тих чи тих загроз, дієвих 

форм і методів. 

Цей принцип вимагає від соціального педагога додаткової роботи 

над вивченням сучасних досліджень з питань безпечної поведінки в Інтернеті 

щодо того, які форми й методи в цій роботі є найефективнішими. 

Принцип систематичної оцінки впроваджуваних програм з формування 

завдань, безпечної поведінки в Інтернеті передбачає змістовний аналіз мети, 

завдань, змісту, форм і методів, їхньої ефективності, відповідності потребам 

дітей і стану розвитку Інтернету, наприклад, інформація, як правильно сидіти за 

стаціонарним комп’ютером під час тривалого користуванням Інтернетом, є в 

багатьох випадках застарілою, оскільки більшість підлітків користуються 

Інтернетом через мобільні пристрої (телефони, планшети тощо), 

що відображено в підрозділі 1.3.  

У роботі з батьками й педагогами цей принцип також передбачає 

використання методики самоаналізу сформованості власних компетенцій 

безпечної поведінки (рівень розвитку, план і терміни подальшого 

вдосконалення компетенцій); анкет для зворотного зв’язку (як друкованих, так і 

Google-форм) щодо заходів з формування безпечної поведінки в Інтернеті та 

їхнього змісту, пропозицій та ідей для подальшої роботи. Анкети для 

зворотного зв’язку варто зробити анонімними, що, на нашу думку, сприятиме 

відвертим відповідям як батьків, так і педагогів. 
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Принцип участі дітей у розробці та втіленні програм, що їх стосуються, 

може бути реалізований на всіх етапах технології. Ураховуючи те, що участь 

дітей є одним з основних прав, закріплених у Конвенції ООН про права дитини, 

та значний розрив у досвіді користування Інтернетом між дітьми та педагогами 

й батьками, найактуальнішою є робота соціального педагога зі сприяння 

обговоренню, опитуванню, анкетуванню, дебатів, під час яких підлітки можуть 

вільно висловити власні думки щодо необхідних заходів з  формування 

безпечної поведінки в Інтернеті та їхнього змісту; щодо питань, пов’язаних з 

Інтернетом, які зачіпають їхні інтереси та права в межах сім’ї, школи, місцевої 

спільноти. 

Принцип скоординованої взаємодії з батьками та педагогами передбачає 

соціально-педагогічну діяльність з підвищення обізнаності батьків і педагогів з 

питаннями загроз, механізмів захисту та можливостей Інтернету. 

Реалізація цього принципу має бути зосереджена на розширенні 

діапазону моделей поведінки батьків щодо формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті. За результатами констатувального експерименту, 

найпоширенішою серед батьків підлітків залишається модель взаємодії, 

що передбачає лише використання комп’ютерних програм на кшталт 

батьківського контролю. Але, як зазначають деякі дослідники, крім того, що не 

знайдено доказів ефективності таких програм, така поведінка може стати 

загрозою для довірливих стосунків між батьками й дітьми [227].  

Також, ураховуючи значний відсоток підлітків, які отримують 

інформацію про безпечну поведінку в Інтернеті від батьків і вчителів (це 

підтверджено в підрозділі 1.3), необхідно ознайомлювати ці дві цільові групи з 

можливостями надання підтримки та захисту підліткам, якщо вони стали 

жертвою чиїхось дій в Інтернеті, або попередження їхньої небезпечної 

поведінки. Педагоги й батьки мають проконсультувати підлітків щодо того, як 

повідомити про неналежний або нелегальний контент, який вони бачать 

у соціальних мережах чи на сайтах, якими користуються. Учні мають отримати 
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інформацію про організації, сайти, телефони гарячих ліній, де вони можуть 

отримати підтримку, якщо стали жертвою чиїхось дій в Інтернеті. 

Принцип позитивної атмосфери передбачає створення позитивного 

емоційного фону спілкування в такій роботі, надання стимулів, створення 

ситуацій успіху. 

Соціальному педагогові в роботі необхідно відійти від ідей залякування 

й використання чорних кольорів, зображень „павутинняˮ, шахраїв у масках, які 

жахають, а зосередитися на обговоренні безпосереднього зв’язку теми 

зі щоденним досвідом користування Інтернетом підлітком і плануванням 

подальших дій щодо його безпечно поведінки, починаючи зі спілкування 

в соціальних мережах і завершуючи придбанням товарів онлайн. 

Також для створення ситуацій успіху можливо використовувати систему 

відкритих цифрових бейджів, що надасть можливість підліткам отримувати 

в яскравому та сучасному вигляді зображення й опис компетенцій, які він 

розвинув протягом освітніх заходів, розповсюджувати його серед однолітків у 

соціальних мережах. Це, своєю чергою, сприятиме формуванню позитивного 

інформаційного простору щодо безпечної поведінки в Інтернеті.  

Принцип доступності інформації передбачає подання матеріалу 

з урахуванням можливостей та особливостей сприйняття цільової групи. 

Інформація не повинна бути насичена термінами, теоретичними 

та статистичними відомостями, мова викладання має бути зрозумілою 

для учасників. 

Це може бути реалізовано через розробку інформаційних матеріалів 

самими підлітками або разом з підлітками, наприклад, поняття „механізми 

захистуˮ в інформаційних матеріалах можуть бути замінені зрозумілими 

для підлітка словами „де отримати допомогу?ˮ тощо. 

Принцип урахування того, що підліток може стати як жертвою, так 

і джерелом небезпеки для інших, використовуючи Інтернет. Посилення 

розуміння того, що власна поведінка підлітків в Інтернеті може завдати шкоди 
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іншим і становити небезпеку для них, має бути в основі програм з формування 

безпечної поведінки в Інтернеті. 

Для реалізації цього принципу передбачаємо, що елементи освітніх 

заходів будуть присвячені й самоаналізу підлітками власних цінностей 

і поведінки в Інтернеті. Також під час реалізації технології в роботі з батьками, 

педагогами та учнями необхідно наголошувати на тому, що як жертвою, так і 

тим, хто може заподіяти шкоду іншим, можна стати ненавмисно й випадково. 

Детально розглянувши концептуальну частину, перейдемо до опису 

змістовної частини технології.  

Змістовна частина запропонованої нами технології охоплює три 

компоненти: освітній, комунікаційний, інформаційний, які розроблені нами у  

відповідності до трьох визначених завдань (формування базових компетенцій 

безпечної поведінки в Інтернеті, створення середовища соціального 

партнерства між батьками педагогами й підлітками та створення 

інформаційного простору щодо безпечної поведінки в Інтернеті). 

Зазначені освітній, комунікаційний, інформаційний компоненти 

дозволяють у повному обсязі реалізовувати функції соціально-педагогічної 

діяльності.  

Освітній компонент надає можливість для реалізації діагностичної, 

попереджувально-профілактичної функції через запобігання асоціальних явищ, 

реагуючи на негатив і підтримуючи ровесників, які стикаються з проблемами в 

Інтернеті, виступаючи проти кібербулінгу, повідомляючи про неналежний або 

нелегальний контент, який підлітки бачать; ознайомлення підлітків з тим, як 

стерти персональну інформацію [99, с. 49]; неповнолітні повинні бути захищені 

від вербування, схиляння або примушування до участі в порнографічних 

матеріалах, які розміщують чи пропонують в Інтернеті (відповідно до 

Ланцаротської конвенції Ради Європи [59]); коригувально-реабілітаційної 

функції через формування базових компетенції безпечної поведінки підлітків в 

Інтернеті, навчання батьків і вчителів допомагати підліткам реагувати на 

негативні явища в Інтернеті, залишаючись обізнаними з онлайновою діяльністю 
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своїх дітей, демонструючи власну позитивну онлайнову поведінку 

та повідомляючи про неналежний або нелегальний контент, який вони бачать; 

соціально-терапевтичної функцій через підтримку особистісного розвитку дітей 

за допомогою Інтернету, покращення базових компетенцій безпечної поведінки 

в Інтернеті, надання допомоги в разі виникнення складнощів або проблем у 

підлітка під час користування Інтернетом.  

Комунікаційний компонент упроваджують через реалізацію 

комунікативної функції для підтримки відкритого й чесного діалогу 

з підлітками щодо їхнього онлайнового життя, зокрема спільного батьків 

з підлітками використання Інтернету, коли батьки допомагають дітям 

знаходити й використовувати якісні цифрові ресурси; організаторської функції 

щодо сприяння скоординованої взаємодії між батьками, вчителями, 

різноманітними соціальними інститутами та підлітками, спрямованої 

на формування базових компетенції безпечної поведінки в Інтернеті, 

використання позитивних можливостей Інтернету; охоронно-захисної функцій 

через відстоювання прав та інтересів дітей і молоді.  

Як зазначено в Керівництві з прав людини для Інтернет-користувачів, 

діти й молодь мають право „на особливий захист і консультування під час 

користування Інтернетомˮ [99, с. 11], наприклад, використання фільтрів може 

створювати штучне відчуття безпеки, а насправді це позбавляє дітей 

можливості критично мислити щодо інформації та надає дорослим можливість 

уникнути довірливих розмов з дитиною. Водночас підлітки є не лише 

отримувачами інформації, а й активно створюють зміст Інтернету. Це також 

має бути враховано під час роботи як з підлітками, так і з батьками та 

викладачами. Як свідчать результати дослідження ЮНІСЕФ „Безпека дітей 

онлайн: глобальні виклики та стратегіїˮ [189], поінформовані батьки й учителі, 

які можуть надавати підтримку дітям, є найефективнішим засобом захисту. 

Також до Інтернет-простору застосовують розуміння недискримінаційного 

ставлення: користувач не може бути об’єктом дискримінації за будь-якими 

ознаками, такими як стать, раса, національність, мова, вік та ін. Особливу увагу 
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в контексті реалізації технології слід приділити дотриманню права на приватне 

життя. Ефективні засоби правового захисту можна отримати безпосередньо від 

Інтернет-провайдерів, органів державної влади та (або) національних 

правозахисних органів [99 , с. 12]. 

Інформаційний компонент може бути реалізований через 

попереджувально-профілактичну функцію соціально-педагогічної діяльності 

для запобігання асоціальних явищ. Підліток має отримати від соціального 

педагога, учителів, батьків чітку інформацію про те, які он-лайнові зміст 

і поведінка є незаконними, та про можливості повідомити про такі зміст 

і поведінку в Інтернеті. Підліток повинен знати, що зміст, який він створює 

в Інтернеті, або той що створюють інші, може бути доступний будь-де і  

будь-коли, що, своєю чергою, може завдати шкоди гідності, безпеці, 

приватному життю тощо [99, с. 12]. Також у контексті реалізації цієї функції 

соціальний педагог має приділити увагу роботі з попередження негативного 

впливу на здоров’я підлітка. У цьому компоненті відображається й реалізація 

прогностичної функції, що надає можливість соціальному педагогові 

передбачити результати технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітка в Інтернеті 

У загальному вигляді запропонована нами змістовна частина реалізується 

через низку заходів процесуальної частини, що відповідають загальній 

структурі технології та таким етапам: діагностичний, підготовчий, основний. 

Процесуальну частину (етапи, форми, методи) технології соціально-

педагогічного супроводу ми пов’язуємо з динамікою діяльності з підлітками, 

батьками, педагогічним колективом і партнерськими організаціями. 

Усі елементи процесуальної частини тісно взаємопов’язані між собою, 

тому що тільки в поєднанні вони здатні зробити технологію соціально-

педагогічного супроводу безпечної поведінки підлітків в Інтернеті ефективною.  

Освітній компонент містить такі заходи процесуальної частини:  

1. Виявлення рівня сформованості чотирьох базових компетенцій 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. 
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2. Презентація результатів та освітньої тренінгової програми 

підліткам, учителям, батькам. 

3. Формування чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті: надання знань, формування практичних навичок 

і цінностей.  

Комунікаційний компонент реалізують через такі заходи процесуальної 

частини: 

1. Самооцінка рівня сформованості чотирьох базових компетенцій 

безпечної поведінки в Інтернеті педагогами, батьками. 

2. Розробка освітніх заходів для батьків і педагогів щодо формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

3. Проведення освітніх заходів для батьків і педагогів щодо формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Інформаційний компонент упроваджують через такі заходи процесуальної 

частини: 

1. Розробка інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, дітей. 

Розробка відкритих цифрових бейджів для підлітків (відповідно до чотирьох 

базових компетенцій), педагогів, батьків і партнерських організацій.  

2. Аналіз сайту й роботи навчального закладу щодо дотримання прав 

людини в Інтернеті та внесення змін. 

3. Поширення інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, дітей. 

Упровадження і видача відкритих цифрових бейджів для підлітків (відповідно 

до чотирьох базових компетенцій), педагогів, батьків і партнерських 

організацій, що стали учасниками освітніх заходів з безпечної поведінки в 

Інтернеті. 

Розглянемо детально зазначені елементи процесуальної частини 

запропонованої нами технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Проаналізуємо освітній компонент запропонованої нами технології, який 

передбачає соціально-педагогічну роботу з батьками й педагогами 
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Для виявлення рівнів сформованості компетенцій безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті необхідно використовувати підготовлену нами анкету 

для старшокласників (див. додаток Б), що містить 21 питання, серед яких 

питання на виявлення сформованості трьох критеріїв (когнітивний, 

поведінковий, релятивний) таких компетенцій: „Повага прав людини онлайнˮ, 

„Електронна участьˮ, „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроямиˮ, „Звернення по допомогу та захистˮ. Для визначення зв’язку між 

віком, статтю, місцем проживання, часом проведення в Інтернеті підлітком і 

батьками, допомогою батьків у безпечному використанні Інтернету та рівнем 

сформованості компетенцій використовують додаткові питання. Зміст і критерії 

обробки цієї анкети детально описано в підрозділі 1.3. Опитування можна 

проводити як з використанням друкованих версій анкети, так і онлайн за 

допомогою онлайн-форм. 

Важливою частиною реалізації освітнього компонента технології є 

презентація результатів анкетування підліткам, учителям, батькам, яка може 

відбуватися на педагогічній нараді, батьківських зборах чи класній годині. Під 

час презентації необхідно зосередитися на загальному представленні інформації 

щодо класу, а не на індивідуальних показниках. Це надасть можливість 

уникнути цькування підлітків одним одного за результатами анкетування. Під 

час підготовки та проведення презентацій бажаним є використання 

мультимедійного обладнання або друкованих матеріалів. Відомості можна 

представити в діаграмах або з використанням інфографіки.  

Презентацію результатів анкетування підліткам, учителям, батькам 

важливо поєднати з презентацією освітньої тренінгової програми щодо 

сформованості чотирьох базових компетенції безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті. Важливими вважаємо прозорість і зрозумілість усіх етапів 

технології для кожного з учасників. Технологія також може бути представлена з 

використанням візуальних матеріалів, зокрема інфографіки. 

Освітня програма з формування чотирьох базових компетенції безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті передбачає чотири тренінгові сесії з надання 
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знань, формування практичних навичок і ставлень. Кожна сесія передбачає 

формування однієї з визначених компетенцій. 

Компетенція „Повага прав людини онлайнˮ передбачає повні, 

систематизовані знання про права людини онлайн та їх приклади; прояв поваги 

до прав людини інших осіб в Інтернеті, звернення уваги інших 

людей/організацій на випадки, коли вони порушують права людини; розуміння 

Інтернету як ресурсу для розвитку, простору з такими самими правилами, як і в 

житті поза Інтернетом, повага прав людини в Інтернеті, негативне ставлення до 

випадків порушення прав людини в Інтернеті; розуміння того, що дотримання 

прав людини – це першочергове правило в будь-яких приватних компаніях.  

Ураховуючи те, що права людини застосовують і до онлайнового 

простору, для формування компетенції „Повага прав людини онлайнˮ заходи 

мають бути побудовані на принципах і підходах освіти з прав людини. Для 

розробки змістовного компонента технології ми спираємося на Всесвітню 

програму освіти в галузі прав людини ООН, Рекомендацію CM/Rec (2010) 7 

Комітету міністрів Ради Європи, від 11 травня 2010 року „Хартія Ради Європи 

про виховання демократичної громадянськості та освіти в галузі прав людиниˮ 

[57]. Так, Хартія передбачає виховання демократичної громадянськості та 

освіту в галузі прав людини через усі види формальної, неформальної та 

інформальної освіти, що, своєю чергою, надасть можливість для комплексної та 

якісної роботи з підлітками.  

Нам дуже близьким є те, що освіта з прав людини не лише є джерелом 

знань про права людини та механізми їх захисту, а й формує навички, необхідні 

для заохочення, захисту та здійснення прав людини в повсякденному житті. Як 

зазначено в посібнику з освіти в галузі прав людини „Компасˮ, особливістю 

навчання в галузі прав людини є те, що його здійснюють через задіяння трьох 

напрямків світосприйняття людини („розумˮ, „серцеˮ, „рукиˮ). Воно 

відбувається через передачу тим, хто навчається, знань („розумˮ), формування 

навичок поведінки („рукиˮ), а також через розвиток цінностей („серце). Такий 

підхід відповідає трьом завданням освіти з прав людини: навчання про, заради 
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та через права людини [57]. Зокрема, для проведення заходів з прав людини 

онлайн, ми були долучені до розробки методичного посібника „Освіта в галузі 

прав людини в Інтернетіˮ, який містить не лише змістовну інформативну 

частину, а й розроблені вправи, побудовані на застосуванні кейс-методу для 

аналізу досвіду сучасних підлітків, отриманого під час використання Інтернету. 

Компетенція „Електронна участьˮ передбачає повні, систематизовані 

знання про управління Інтернетом, можливості електронної участі в житті 

школи, міста, країни, світу; активну участь в Інтернеті, виконання ролей 

„творецьˮ, „критикˮ; розуміння принципів управління Інтернетом, позитивне 

ставлення до можливостей електронної участі в житті школи, міста, країни, 

світу.  

Ураховуючи те, що тема електронної дитячої участі є новою в науковому 

просторі, ми спиратимемось на документи міжнародних організацій [99; 161] і 

розробки, запропоновані дослідниками Ч. Лі та Дж. Бернофф [184, c. 86], 

Л. Іломакі, М. Лаккала, А. Кантосало [198]. 

Формування компетенції „Електронна участьˮ має бути зосереджений 

на розширенні ролей підлітка, які він може відігравати завдяки Інтернету, 

від „спостерігачаˮ до „творцяˮ; ознайомленні з можливостями участі в житті 

школи, громади, міста, країни, світу. Соціальний педагог може знайомити дітей 

з надихаючими історіями електронної участі інших дітей у різних містах і 

країнах щодо культурного та соціального перетворення, з інструментами 

електронної участі тощо. Зокрема під час освітніх заходів підлітки мають 

ознайомитися з поняттям „управління Інтернетомˮ і дізнатися, як узяти в ньому 

участь.  

Компетенція „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроямиˮ передбачає систематизовані знання про негативний вплив 

на здоров’я та умови збереження здоров’я під час тривалого користування 

Інтернетом; систематичне виконання умов для збереження власного здоров’я 

під час користування Інтернетом; розуміння власного здоров’я як цінності; 
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необхідності створення умов для збереження психічного, фізичного 

та соціального видів здоров’я під час тривалого користування Інтернетом. 

Для розробки заходів з формування компетенції „Збереження здоров’я 

під час роботи з цифровими пристроямиˮ ми спирались на ідеї, представлені в 

підрозділі 1.2. Ураховуючи зміст класифікації загроз в Інтернеті 

(запропонованої в підрозділі 1.1.), під час формування цієї компетенції  

необхідно враховувати всі три види благополуччя: фізичне, психічне, 

соціальне. У розробці змістовного компонента технології щодо формування 

компетенції для досягнення фізичного благополуччя ми спираємося на ідеї, 

представлені в роботах В. Оржеховської, О. Єжової [87], В. Антонова [2], 

О. Вакуленко [119], Г. Золотової [51] та ін.; для досягнення психічного 

благополуччя – на практичні роботи щодо статевого виховання О. Петрунько, 

В. Кравець, Т. Івахненко [53] та на ідеї щодо медіаграмотності А. Тадаєвої [134] 

та ін.; для досягнення соціального благополуччя – на підходи освіти в галузі 

прав людини [57; 99]. 

Посилаючись на дослідження А. Стрелковської [131], під час 

упровадження технології ми реалізуємо низку масових заходів з позитивним 

емоційним навантаженням – буде наведено приклади людей, які дотримуються 

ідеї збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями. 

Компетенція „Звернення по допомогу та захистˮ передбачає повні, 

систематизовані знання необхідних дій у випадку, якщо став жертвою чиїхось 

дій в Інтернеті; наявність досвіду звернення по допомогу/захист під час 

власного користування Інтернетом або друзів/родичів до різних структур; 

визнання дієвості механізмів захисту прав людини, що порушені в Інтернеті; 

сприйняття звернення по допомогу та захист як умови успішного користування 

Інтернетом. Також формування цієї компетенції передбачає розгляд тем 

„Комерціалізація Інтернетуˮ, „Поширення рекламиˮ та „Досвід онлайн-

покупокˮ, що надасть можливість протистояти загрозам матеріальному 

благополуччю, зазначеним у підрозділі 1.1. 
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Важливим аспектом тренінгової програми з формування чотирьох 

базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті є надання простору 

для отримання підлітками досвіду шляхом проведення таких групових вправ, 

які дають можливість для поглибленого обговорення досвіду за допомогою 

техніки „Цикл Колбаˮ [57]. 

Перейдемо до аналізу комунікаційного компонента запропонованої нами 

технології, який передбачає соціально-педагогічну роботу з батьками 

й педагогами. Визначений нами в концептуальній частині технології принцип 

„скоординованої взаємодії з батьками й педагогамиˮ передбачає надання повної 

інформації про зміст технології, а також роботу соціального педагога з 

підвищення обізнаності батьків і педагогів з питаннями компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті, загроз, механізмів захисту й можливостей Інтернету.  

Ця робота соціального педагога з батьками ґрунтується на таких 

принципах: принцип позитивної атмосфери, що передбачає створення 

позитивного емоційного фону спілкування в такій роботі, надання стимулів, 

створення ситуацій успіху; принцип урахування того, що підліток, 

використовуючи Інтернет, може стати як жертвою, так і джерелом небезпеки 

для інших; принцип визнання Інтернету значущим для підлітка чинником 

соціалізації. 

Ключові повідомлення, які мають бути висвітлені під час реалізації 

технології соціально-педагогічного супроводу змістовно відображено в роботі 

групи дослідників [204]. Так, у дитячо-батьківських стосунках заходи захисту 

на підтримку безпеки дітей (наприклад, фільтри чи програми батьківського 

контролю для ПК) мають сенс тільки в стресових ситуаціях. Навіть караючи 

дітей, забороняючи їм користуватися соціальною мережею або грати 

в конкретну гру (тобто, батьківська реактивна стратегія поведінки), можна 

отримати протилежні ефекти в довгостроковій перспективі. Як зазначає 

Дж. Джансес з колегами, покарання не вчать дітей цінностей або норм 

поведінки, а можуть збільшити ймовірність таємного проступку. Якщо батьки 

хочуть запобігти зовнішнім ризикам через Інтернет (наприклад, шкоді, 
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заподіяної незнайомими або кіберзалякуванню) шляхом застосування обмежень 

зверху вниз (через заборону користуватися Інтернетом і спілкуватися з 

незнайомими людьми в Інтернеті), вони можуть перешкоджати праву підлітків 

взаємодіяти з однолітками й автономно брати участь в онлайновому світі. Крім 

того, такі дії можуть погіршити внутрішню динаміку сім’ї, наприклад, діти 

втрачають довіру [227, с. 4]. 

Ураховуючи дані дослідження, описані в підрозділі 1.3, роботу з батьками 

вважаємо за необхідне зосереджувати на навчанні їх можливих конкретних дій 

для надання допомоги підліткам, що стикнулися з загрозами в Інтернеті. Це 

можуть бути поради, контактні телефони гарячих ліній для дітей і підлітків, 

сайти надання підтримки й допомоги, контактна інформація кіберполіції тощо. 

Схожі думки та рекомендації знаходимо в Практичному керівництві з Інтернет-

безпеки [228, с. 28], у якому наголошено на активному посередництві з боку 

батьків. Активне посередництво передбачає використання проблем, з якими 

стикаються діти під час користування Інтернетом, як можливості для навчання. 

Батьки можуть навчати дітей, як поводитися відповідально та захищати себе 

під час користування Інтернетом [228, с. 53].  

Також ми вважаємо важливим дотримання відкритого спілкування 

батьків з дітьми щодо їх щоденного користування Інтернетом та надання 

власного прикладу безпечного користування Інтернетом, на яких наголошено в 

різних керівництвах щодо безпеки дітей в Інтернеті для батьків [180; 228]. 

Безумовно, досвід користування Інтернетом дітьми й батьками різний, батьки 

можуть почуватися невпевнено під час обговорення теми безпечної поведінки в 

Інтернеті, але в роботі соціального педагога важливо враховувати цю 

особливість і допомагати батькам, надаючи їм інструменти для створення та 

підтримки довірливих стосунків у родині та допомоги своїм дітям у формуванні 

безпечної поведінки в Інтернеті. 

Отже, у роботі з батьками в межах технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті ключовими 

напрямками є: надання соціальним педагогом батькам інструментів 
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для створення й підтримки довірливих стосунків у родині та допомоги своїм 

дітям у формуванні безпечної поведінки в Інтернеті; навчання відкритого 

обговорення в родині досвіду користування Інтернетом підлітком; обговорення 

важливості надання батьками власного прикладу безпечного користування 

Інтернетом; використання батьками проблем, з якими стикаються діти під час 

користування Інтернетом, як можливостей для навчання, а не для покарання чи 

звинувачення. 

При цьому в змісті просвітницької роботи як з батьками, так  

і з педагогами в освітньому, комунікаційному та інформаційному компонентах 

технології обов’язково мають бути такі питання: „загрози благополуччю 

дитини в Інтернетіˮ, „базові компетенції безпечної поведінки в Інтернеті”, 

„права людини онлайн”, „електронна участь”, „механізми захисту”, 

„збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ, „принципи 

формування безпечної поведінки в Інтернетіˮ та ін. 

Ці теми можуть бути висвітлені під час проведення презентацій, 

тренінгів, освітніх семінарів, вебінарів, у друкованих чи електронних 

інформаційних матеріалах з метою підвищення компетентності батьків 

і педагогів у питаннях формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Інформаційний компонент запропонованої нами технології містить як 

аналіз наявного інформаційного простору щодо дотримання прав дитини 

в Інтернеті (зокрема, шкільного сайту) та внесення змін у разі виявлення 

випадків порушення прав дитини в Інтернеті, так і впровадження нових форм 

для підвищення обізнаності підлітків, батьків, педагогів з безпечною 

поведінкою в Інтернеті. Відповідно до принципу створення позитивної 

атмосфери пропонуємо використовувати відкриті цифрові бейджі. Реалізуючи 

принцип „систематичної оцінки впроваджуваних програмˮ, у межах цього 

компонента також передбачаємо оцінювати дієвість інформаційних матеріалів 

для батьків, педагогів, дітей через їх анонімне опитування з використання 

друкованих анкет чи онлайн-форм. 
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Розглянемо таку форму роботи, як відкриті цифрові бейджі. Вони 

являють собою візуалізовані символи здобутих знань і навичок. Кампанія 

„Мозілаˮ (Mozilla) разом з партнерськими організаціями створила відкриті 

бейджі (Open badges) у 2011 році з метою розвитку нового шляху для визнання 

навчання незалежно від того, де воно відбувалось [181]. 

Ж. Ахн, Е. Пелікон, Б. Бутлер пропонують розглядати відкриті цифрові 

бейджи у трьох аспектах: як мотиватор поведінки, як педагогічний інструмент 

та як сертифікат, пов’язаний з економічними й соціальними можливостями 

[182]. 

Бейдж як мотиватор поведінки може бути одним із методів гри 

(геймифікації). Гра (геймифікація) – це використання ігрових елементів 

дизайну в неігрових контекстах. Бейдж як педагогічний інструмент може 

відігравати унікальну роль в просуванні конкретного викладання й навчальної 

діяльності для конкретної особи. Відкритість бейджів може бути способом 

візуалізувати навчальний шлях змісту й діяльності. Бейдж як сертифікат, 

пов’язаний з економічними та соціальними можливостями, є одним з варіантів 

створення альтернативи або доповнення до традиційних документів, що 

відзначають успіхи в навчанні, – загальновизнаних свідоцтв чи дипломів. 

Основними елементами структури цифрового бейджа є його назва, опис і 

критерії [224]. Назва бейджа розкриває зміст навичок або досягнень у кількох 

словах. Опис забезпечує ознайомлення з деталями досягнення: описує контекст, 

визначає досягнення, пояснює процедури оцінки. Критерії говорять про 

завдання, поставлені видавачем для отримання саме цього бейджа. 

Для використання відкритих цифрових бейджів у нашій технології ми 

долучилися до перекладу та адаптації міжнародного ресурсу Badgecraft [224].  

Так, для визнання формування чотирьох базових компетенцій безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті (повага прав людини онлайн; електронна участь; 

збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; звернення по 

допомогу та захист) пропонуємо використовувати відкриті цифрові бейджі. 
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Завдяки використанню відкритих цифрових бейджів у нашій технології 

можуть бути успішно реалізовані три з визначених нами раніше принципів 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки в 

Інтернеті: визнання Інтернету як значущого для підлітка чинника соціалізації; 

зосередження на можливостях, які надає Інтернет, та його позитивному впливі 

на розвиток; принцип позитивної атмосфери, що передбачає створення 

позитивного емоційного фону спілкування в такій роботі, надання стимулів, 

створення ситуацій успіху. 

Результативно-оцінювальна частина технології соціально-педагогічного 

супроводу передбачає аналіз успішності реалізації трьох компонентів: 

освітнього, комунікаційного та інформаційного. Освітній компонент 

аналізують за результатами виявлення рівня сформованості чотирьох базових 

компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті шляхом проведення 

повторного опитування після завершення тренінгової програми. Результатом 

досягнення завдання цього компоненту є підвищення рівня сформованості 

чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. 

Успішність комунікаційного компонента визначають, обговорюючи зміни 

в безпечній поведінці підлітків в Інтернеті. Результатом досягнення завдання 

цього компоненту є наявність середовища соціального партнерства між 

батьками (або особами, що їх замінюють), педагогами та підлітками щодо 

формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Дієвість інформаційного 

компонента вимірюють за допомогою оцінювання інформаційного поля щодо 

дотримання прав людини в Інтернеті та висвітлення безпечної поведінки 

в Інтернеті (зокрема дієвості інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, 

дітей). Результатом досягнення завдання цього компоненту є наявність у 

навчальному закладі інформаційного простору для безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті, що є доступним, зрозумілим та відповідає потребам підлітка. 

Зазначимо, що ми не маємо на меті розкривати всі наявні форми й методи 

роботи, які можуть використовувати (або використовують) у навчальному 
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закладі соціальні педагоги, зосередимо увагу на розробці тих форм і методів 

роботи, які відображають концептуальні ідеї дослідження.  

Реалізація змісту технології передбачає використання групових і масових 

форм роботи.  

Групові форми й методи роботи з підлітками:  

– методи діагностики: анкетування, фокус-група, включене 

спостереження (дають змогу отримати інформацію про знання, ставлення та 

поведінку підлітка стосовно безпечної поведінки в Інтернеті та планувати 

подальшу роботу); 

– методи надання інформації (тренінг, відеолекторій, вебінар, бесіда, 

зокрема з елементами рольових ігор, роз’яснення, переконання, позитивний 

і негативний приклади, настільна гра тощо), дискусія, консультація; 

– форми й методи залучення підлітка: участь у розробці питальників 

і заходів з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, створення 

друкованих, аудіовізуальних матеріалів (плакати, буклети, інформаційні 

повідомлення для онлайнового простору). Новизна цієї групи форм і методів 

полягає в тому, що підлітки є не лише отримувачами інформації та ресурсів, а й 

активно залучені в процес розробки та втілення заходів з формування безпечної 

поведінки в Інтернеті. 

Масові форми й методи роботи з підлітками: День безпечного Інтернету, 

онлайнові акції та кампанії, відкриті цифрові бейджі. Усі ці форми, уважаємо, 

сприяють творчій самореалізації та задоволенню потреб у спілкуванні з 

ровесниками, поширенню ідей безпечної поведінки в Інтернеті в позитивній 

атмосфері. 

Взагалі, на нашу думку, у технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті повинні домінувати групові 

та масові форми й методи роботи.  

Намагаючись уникнути додаткового втручання в освітній процес 

навчального закладу та збільшення навантаження на соціального педагога, ми 

визначили сфери, щодо яких соціальний педагог у межах реалізації соціально-
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педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків надає 

рекомендації:  

– принципи та особистісна позиція педагога/психолога/класного 

керівника стосовно формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; 

– рекомендації для батьків щодо сприяння безпечній поведінці підлітків в 

Інтернеті; 

– заходи до щорічних дат, які можуть стосуватися безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті (День безпечного Інтернету, День прав людини, Новий рік, 

канікули тощо);  

– масові заходи, завданням яких є формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті; 

– запрошення залучених фахівців (психологів, працівників 

правоохоронних органів, суддів, медиків, представників громадських 

організацій) до групової роботи з підлітками, батьками, педагогами.  

Ураховуючи новизну теми соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, вважаємо за необхідне 

створити такий методичний посібник „Керівництво з соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернетіˮ (далі 

„Керівництвоˮ) [160]. 

Метою посібника є впровадження єдиних інформаційно-методичних 

стандартів у роботу соціального педагога з соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

Керівництво [160] містить такі основні змістовні блоки:  

– теоретичні основи безпечної поведінки підлітків в Інтернеті (основні 

поняття; види загроз в Інтернеті; види діяльності підлітків в Інтернеті, сучасні 

соціально-психологічні особливості користування підлітків Інтернетом тощо);  

– єдині інформаційно-методичні стандарти для впровадження технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті (принципи, підходи); 
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– ресурсне забезпечення діяльності (опис вправ з формування базових 

компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, освітніх заходів 

для педагогів і батьків; перевірочні списки щодо дотримання прав дитини 

в Інтернеті (зокрема, на шкільному сайті), опис методу використання відкритих 

цифрових бейджів;  

– корисні посилання (корисні Інтернет-ресурси та література 

для використання під час підготовки та проведення заходів для підлітків, 

педагогів і батьків, перелік громадських організацій, які можуть бути долучені 

або запрошені для проведення заходів тощо). 

Розроблена технологія соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті оптимально вписується в роботу 

навчального закладу, не порушуючи освітнього процесу. 

Слід зазначити, що обґрунтовані й розроблені нами структурні 

компоненти технології за необхідності можуть бути адаптовані й використані в 

діяльності інших типів навчальних закладів (наприклад, закладів інтернатного 

типу, вишах I – II рівнів акредитації). 

Отже, обґрунтування технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті дозволило нам зробити такі 

висновки:  

1. У процесі пошуку методологічного забезпечення нашого соціально-

педагогічного дослідження ми звернулись до технологічного підходу. 

Технологія соціального-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті має таку структуру: цільова частина (мета 

й завдання, об’єкт, суб’єкт); концептуальна частина; змістовна частина; 

процесуальна частина (етапи, форми, методи); результативно-оцінювальна 

частина. 

2. Метою технології є сприяння формуванню безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті. Мету конкретизовано завданнями технології соціально-

педагогічного супроводу: формування базових компетенцій безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті („повага прав людини онлайнˮ, „електронна 
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участьˮ, „збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ, 

„звернення по допомогу та захистˮ); створення середовища соціального 

партнерства між батьками, педагогами й підлітками щодо формування в 

підлітків безпечної поведінки в Інтернеті; створення інформаційного простору 

щодо безпечної поведінки в Інтернеті, який є доступним, зрозумілим і 

відповідає потребам підлітків.  

Об’єкт технології – діти підліткового віку (13 – 16 років), які, з одного 

боку перебувають на етапі активного формування самосвідомості, соціальної 

позиції, відповідальності, з іншого, є активними користувачами Інтернету, який 

постає для них значущим чинником соціалізації. Суб’єкт – соціальний педагог, 

педагоги, батькі або особи, що їх замінюють. Соціальний педагог освітнього 

закладу виконує ключову координаційну роль.  

3. Концептуальна частина містить принципи соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; її деталізовано 

через елементи змістовної, процесуальної та результативно-оцінювальної 

частини. 

4. Змістовна частина запропонованої технології охоплює три 

компоненти, що відповідають завданням технології (освітній, комунікаційний, 

інформаційний), які реалізовують функції соціально-педагогічної діяльності. 

Освітній компонент передбачає реалізацію діагностичної, попереджувально-

профілактичної, коригувально-реабілітаційної, соціально-терапевтичної 

функцій; комунікаційний – комунікативної, організаторської та охоронно-

захисної; інформаційний – попереджувально-профілактичної та прогностичної. 

Процесуальна частина (етапи, форми, методи) містить такі етапи: 

діагностичний, підготовчий, основний. Вона передбачає використання 

групових і масових форм роботи з підлітками, педагогами й батьками або 

особами, які їх замінюють: фокус-групи з підлітками, тренінги-семінари для 

педагогів та батьківські зборів – тематичні семінари для батькив та осіб, що їх 

замінюють, серія тренінгових занять із формування чотирьох базових 

компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, вебінари для підлітків та 
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педагогів та батьків, всеукраїнський національний конкурс тренінгових вправ 

з безпечної поведінки в Інтернеті для педагогів, розробка й поширення 

інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, дітей щодо безпечної 

поведінки в Інтернеті, відзначання Дня безпечного Інтернету, видача відкритих 

цифрових бейджів, онлайновий тест для підлітків щодо легальної та 

нелегальної поведінки в Інтернеті, онлайновий виклик зі створення обіцянки 

щодо безпечного користування Інтернетом, впровадження перевірочного 

списку питань для соціальних педагогів та адміністрацій шкіл щодо 

дотримання прав людини онлайн на сайті навчального закладу чи на сторінці 

навчального закладу у соціальній мережі. Для впровадження технології у 

освітній процес навчального закладу розроблено навчально-методичний 

посібник „Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки підлітків в Інтернетіˮ.  

5. Результативно-оцінювальна частина технології соціально-

педагогічного супроводу передбачає аналіз успішності реалізації трьох 

змістовних компонентів: освітнього, комунікаційного та інформаційного через 

досягнення завдань технології.  

 

 

2.2. Упровадження технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей 13 – 16років в Інтернеті в 

професійну діяльність соціального педагога 

У попередньому підрозділі ми теоретично обґрунтували технології, 

охарактеризували її етапи, компоненти, форми й методи. Кожен із складників 

нашої технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті потребує перевірки в процесі здійснення 

формувального етапу експерименту.  

Упровадження технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті тривало протягом одного 

року та здійснювалось через практику роботи навчальних закладів. 
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Експеримент було проведено з урахуванням низки специфічних особливостей, 

зумовлених характером досліджуваної проблеми та діяльності соціального-

педагога в навчальному закладі.  

1. Основним дослідницьким методом на цьому етапі була дослідно-

педагогічна робота експериментального характеру, а не класичний 

педагогічний експеримент. Упровадження технології шляхом класичного 

експерименту неможливе, оскільки суб’єкти перебувають під впливом багатьох 

чинників соціалізації. Ми не могли врахувати й уніфікувати всі умови, які 

могли би вплинути на суб’єктів технології й відобразитися на її результатах. 

Спільною з формувальним етапом експерименту була організація інноваційних 

педагогічних впливів, а відмінною – неможливість урахувати всі вимоги до 

його проведення.  

2. Специфіка суб’єкт-об’єктної взаємодії під час впровадження технології 

матиме пролонговані результати, які можуть проявитися за показниками 

дослідження вже після завершення експерименту. Якщо класичний 

педагогічний експеримент може дати результат через короткий проміжок часу 

(якщо він відповідає меті, гіпотезі й вимогам проведення), то про результати 

нашої дослідно-педагогічної роботи можна буде судити й набагато пізніше. 

3. Упровадження технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті здійснювалося в уже 

створену й функціонуючу діяльність соціальних педагогів у навчальному 

закладі, основним елементом якої було сприяння успішній соціалізації 

підлітків. Розроблені нами принципи, форми й методи роботи вносили 

позитивні зміни в діяльність соціального педагога, підвищуючи її ефективність. 

Отже, розпочинаємо аналіз процесу впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

В експерименті брали участь 182 представники навчальних закладів 

(соціальні педагоги, які були безпосередньо задіяні як експерти й організатори 

заходів у межах розробленої технології соціально-педагогічного супроводу, 

адміністрація навчальних закладів, учителі, бібліотекарі). 
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Упровадження технології проходило в кілька етапів, які були приведені 

у відповідність до періодів навчально-виховного процесу в школі: підготовчий, 

діагностичний, основний та результативно-оцінювальний. Упровадження 

технологій здійснювалось в трьох компонентах, що відповідають завданням 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті: освітньому, комунікаційному, інформаційному. 

На підготовчому етапі було проведено зустрічі, семінари та тренінги 

з соціальними педагогами, заступниками директорів навчальних закладів 

з виховної роботи щодо принципів формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті, змісту та процесу впровадження технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті на базі інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. Деякі соціальні педагоги, присутні на цих 

заходах, вирішили стати учасниками нашого експерименту. 

Формувальний етап експерименту здійснювався через використання 

в роботі соціальними педагогами розробленого нами навчально-методичного 

посібника „Керівництво з соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки підлітків в Інтернетіˮ [160].  

Керівництво являє собою сукупність єдиних стандартів роботи 

соціального педагога з соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті в умовах навчального закладу. 

До Керівництва ми внесли інформаційні розділи „Класифікація загроз 

в Інтернетіˮ, „Принципи формування безпечної поведінки дітей в Інтернетіˮ, 

„Компетенції безпечної поведінки в Інтернетіˮ, зміст та опис технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті, діагностичний інструментарій, описи занять з підлітками 

з формування базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті, описи 

заходів з батьками й педагогами щодо формування безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті, опис процедури роботи з відкритими цифровими бейджами, 

матеріали для аналізу шкільного сайту щодо дотримання прав людини онлайн, 

корисні статті та перелік корисних посилань. 
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Для навчальних закладів – учасників експерименту були надані також 

додаткові аудіовізуальні матеріали відповідно до структури й етапів технології, 

які містили запропоновані нами форми й методи роботи з учнями, педагогами 

та батьками.  

Після цього соціальні педагоги на педагогічних нарадах обговорювали 

особливості впровадження експерименту з адміністрацією навчальних закладів. 

Було оголошено структуру та етапи технології, запропоновано форми й методи 

роботи з учнями, педагогами та батьками. Для наочності ми розробили схему 

реалізацій технології з використанням інфографіки, яку соціальні педагоги 

могли використовувати для презентації технології як учителям і батькам, так і 

дітям. 

Принцип участі дітей ми впровадили вже на підготовчому етапі 

експерименту, під час якого провели дві фокус-групи та дискусійне обговорення 

з підлітками щодо змісту заходів освітнього, комунікаційного 

та інформаційного компонентів нашої технології. Під час фокус-груп підлітки 

зазначали, що бажано не лише „повчати тому, що не треба робитиˮ, „вивчати 

„назубокˮ загрози в Інтернетіˮ, а більше проводити з ними вправ та ігор 

для обговорення проблем, з якими вони стикаються щоденно під час 

користування Інтернетом. Також підлітки вказували на необхідність 

використовувати ресурси Інтернету й цифрових технологій для навчання їх 

безпечної поведінки в Інтернеті.  

Під час підготовки діагностичного інструментарію ми провели пілотне 

дослідження, яке проводили в Інтернеті з використанням онлайнового 

анкетування. Метою пілотного дослідження було отримання зворотного зв’язку 

від підлітків щодо змісту та зрозумілості питань, пропозицій та ідей щодо 

подальших заходів з формування безпечної поведінки в Інтернеті. В опитуванні 

взяли участь 42 підлітки у віці 13 – 16 років з міст і сіл різних областей України. 

В анкеті їх було повідомлено про мету цього опитування та подальше 

використання результатів. Питання в більшості випадків були відкриті, що 

надало нам можливість побачити діапазон відповідей підлітків і для зручності 
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запропонувати в деяких питаннях варіанти відповідей у подальшому основному 

діагностичному дослідженні рівня сформованості компетенцій безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті. Також підліткам було запропоновано залишити 

коментарі та адресу електронної пошти, якщо вони хочуть отримати результати 

цього дослідження. З таким проханням до нас звернулись вісім учасників 

пілотного дослідження. Цікавими були коментарі підлітків: „Мене дуже 

зацікавила ця анкета. Хотілося б таких більшеˮ, „Дуже дякую, що запросилиˮ, 

„Мені було цікавоˮ, „Мені сподобалось!ˮ. На нашу думку, така активна позиція 

підлітків наочно демонструє дієвість запропонованого нами принципу участі 

дітей у заходах і програмах, що їх стосуються, і необхідність впроваджувати 

цей принцип у роботу навчальних закладів. 

Діагностичний етап запропонованої нами технології передбачав 

виявлення рівнів сформованості когнітивного, поведінкового та релятивного 

критеріїв безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Для цього було 

використано підготовлену нами анкету для старшокласників (див. додаток Б), 

яка містить 21 питання, серед яких питання на виявлення рівнів сформованості 

трьох критеріїв (когнітивного, поведінкового, релятивного) таких компетенцій: 

„Повага прав людини онлайнˮ, „Електронна участьˮ, „Збереження здоров’я під 

час роботи з цифровими пристроямиˮ, „Звернення по допомогу та захистˮ. 

Для визначення зв’язку між віком, статтю, місцем проживання, часом 

проведення в Інтернеті підлітком і батьками, допомогою батьків у безпечному 

використанні Інтернету та рівнем сформованості компетенцій використовують 

додаткові питання. Зміст і критерії обробки цієї анкети детально описано в 

підрозділі 1.3. Опитування ми проводили як з використанням друкованих 

версій анкети, так і в Інтернеті за допомогою онлайнових форм.  

За результатами анкетування ми отримали такі відомості. Високі 

показники відзначаємо в усіх трьох визначених нами критеріях: когнітивному, 

релятивному та поведінковому. Серед рівнів сформованості базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті у підлітків в усіх чотирьох 

компетенціях майже в рівному розподілі превалюють середній і низький. 
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Кількість опитаних, які мають високий рівень сформованості компетенцій, 

незначна: „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ та 

„Звернення по допомогу й захистˮ – менше 1% в обох групах; „Повага прав 

людини онлайнˮ – 7,43% ЕГ та 7,32% КГ; „Електронна участьˮ – 1,86% ЕГ та 

0,64% КГ. Визначено, що якщо вищий рівень однієї з чотирьох базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті, вищим є й рівень інших 

компетенції. 

Комунікаційний компонент запропонованої нами технології передбачав 

роботу соціального педагога з учителями й батьками підлітків. Для діагностики 

в соціальних педагогів сформованості базових компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті „Повага прав людини онлайнˮ, „Електронна участьˮ, 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ, „Звернення по 

допомогу та захистˮ ми запропонували використати таблицю самооцінки щодо 

сформованості базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті 

(див. додаток Ґ). 

Самооцінювання стало важливим етапом для розуміння соціальним 

педагогом власної готовності до впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Так, одна з соціальних педагогів зазначила, що не має електронної пошти й не 

знає, як почати говорити про Інтернет-безпеку з підлітками, оскільки не має 

значного досвіду користування Інтернетом. З іншого боку, деякі соціальні 

педагоги відзначали, що їм дуже легко постійно повчати підлітків „сидіти рівно 

під час роботи з цифровими пристроямиˮ чи „не сидіти до півночі в Інтернетіˮ, 

але власна компетенція збереження здоров’я в них не розвинута, оскільки є 

знання й  частково навички, але відсутні цінноті й вони самі виконують роботу 

„до ранку за комп’ютером, лежачи на диваніˮ. Під час аналізу власних 

компетенцій „Повага прав людини онлайнˮ та „Звернення по допомогу та 

захистˮ соціальні педагоги зазначили, що до проведеного нами в рамках 

дослідження семінару взагалі не замислювались про те, що до Інтернет-

простору можна застосовувати поняття „права людини онлайнˮ, але разом з тим 
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загальне розуміння прав людини соціальними педагогами надає їм можливість 

легко зорієнтуватися в цій темі й застосувати компетенції з урахування 

використання Інтернету. 

Розпочнемо опис основного етапу процесуальної частини запропонованої 

технології відповідно до визначених компонентів: освітнього, комунікаційного 

та інформаційного. 

Освітній компонент технології передбачав формування чотирьох базових 

компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті: надання знань, 

формування практичних навичок і ставлень протягом чотирьох занять. Кожне 

заняття передбачає формування однієї з компетенцій, визначених 

у підрозділі 1.2. 

Для реалізації освітнього компонента технології ми використовували 

тренінгові форми роботи: вправи, рольові ігри, аналіз випадків, перегляд 

фільмів і соціальних відеороликів, самоаналіз, дискусію (див. додаток Д). 

Освітні тренінгові заняття для підлітків було заплановано відповідно 

до розкладу: 

Перше заняття – „Права людини онлайнˮ (до Дня прав людини 10 грудня) 

Друге заняття – „Звернення по допомогу та захистˮ (до Дня безпечного 

Інтернету 7 лютого) 

Третє заняття – „Онлайн участьˮ (березень). 

Четверте заняття – „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроямиˮ (до Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня). 

Під час заняття „Права людини онлайнˮ підлітки познайомились 

з правами людини онлайн та міжнародними документами, що їх проголошують, 

зокрема зі змістом Резолюції 32 сесії від 27 червня 2016 року Ради ООН з прав 

людини „Заохочення, захист і здійснення прав людини в Інтернетіˮ, „Посібника 

Ради Європи з прав людини для Інтернет-користувачівˮ; розвинули навички 

визначення ситуацій реалізації та порушення прав людини онлайн під час 

щоденного користування Інтернетом. Під час вправи дійшли висновку, що 

дотримання прав людини першочергове в будь-яких правилах приватних 
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компаній (зокрема Інтернет-провайдерів і власників веб-сайтів). Одна з вправ 

була присвячена мові ворожнечі в Інтернеті, під час якої обговорили 

необхідність знаходження балансу між реалізацією права на свободу 

висловлювань та не порушенням прав іншої особи. Детально проаналізували 

„піраміду мови ненавистіˮ та приклади того, що мова ненависті призводить до 

злочинів, зокрема нанесення фізичних ушкоджень та вбивств. Особливе 

зацікавлення в підлітків викликала вправа „Легально чи нелегально?ˮ, у ході 

якої вони в мікрогрупах аналізували приклади видів діяльності в Інтернеті 

та визначали, чи є легальними такі дії. Підлітків здивувало, коли вони вперше 

дізнались, що підбір паролю від скайпу, електронної пошти будь-кого іншого, 

розміщення відеороликів порнографічного змісту на власній сторінці в 

соціальній мережі, поширення електронного листування з особою на загал, 

розміщення фото особи без її згоди є нелегальною діяльністю й людину може 

бути притягнено адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з 

чинним законодавствам України. Це ще раз підкреслює необхідність 

аналізувати онлайнову діяльність підлітків і надавати інформацію відповідно до 

їхніх потреб, демонструючи шляхи запобігання можливим загрозам їхньому 

благополуччю під час користування Інтернетом. 

На занятті з формування компетенції „Електронна участьˮ підлітки 

дізнались про управління Інтернетом, можливості електронної участі в житті 

школи, міста, країни, світу; спробували на собі ролі відповідно до сходинок 

онлайнової участі (від „спостерігачаˮ до „творцяˮ). Також заняття передбачало 

ознайомлення дітей з надихаючими історіями електронної участі їхніх 

ровесників у різних містах і країнах (наприклад, онлайновий проект 

американської учениці „Діти – героїˮ (Kids are heroes) щодо культурного й 

соціального перетворення). Інструменти електронної участі (блогінг, 

опитування, тематична група в соціальній мережі, створення петиції, онлайн-

флешмоб, звернення до адміністратора сайту, до органів влади) підлітки також 

обговорили та апробували під час вправ. Як і в ході діагностичного етапу 

технології, на занятті підлітки висловлювали зацікавленість у проведенні 
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онлайнових опитувань щодо їхнього шкільного життя: які заходи провести, які 

фільми подивитися та ін. 

Заняття з формування компетенції „Збереження здоров’я під час роботи 

з цифровими пристроямиˮ надало підліткам можливість обговорити власний 

досвід користування цифровими пристроями та наслідки для їхнього фізичного, 

психологічного й соціального благополуччя під час тривалого користування 

Інтернетом. Також учасники заняття дізнались про результати останніх 

досліджень щодо впливу на людину тривалого користування цифровими 

пристроями та шляхів запобігання негативному впливу на здоров’я. Під час 

дискусій і роботи в малих групах підлітки розробляли умови та щоденні 

правила збереження психічного, фізичного й соціального видів здоров’я під час 

тривалого користування Інтернетом. Найголовнішим було те, що визначених 

правил вони мали самі дотримуватися в подальшому, тому необхідно було 

писати найреальніші дії, які вони почнуть впроваджувати одразу після заняття. 

Це було одним з дискусійних питань, оскільки, деякі підлітки зазначали: „Ми 

звикли говорити те, що від нас очікують, і це ніяк не пов’язано з тим, що ми 

цього дотримуємосьˮ. Ця позиція дещо схожа з позицією батьків і педагогів, які 

також наголошували на подвійних стандартах у роботі й вихованні підлітків – 

батьки й педагоги самі не дотримуються багатьох правил безпечної поведінки в 

Інтернеті.  

Заняття з формування компетенції „Звернення по допомогу та захистˮ 

передбачало ознайомлення з необхідними діями у випадку, якщо підліток став 

жертвою/спостерігачем чиїхось дій в Інтернеті або джерелом небезпеки для 

інших людей; обговорення наявного досвіду звернення по допомогу/захист під 

час власного користування Інтернетом або друзів/родичів до різних структур. 

Під час розгляду судових справ та аналізу випадків з життя учасники 

відпрацювали механізми захисту прав людини, порушених в Інтернеті, та 

отримання досвіду звернення по допомогу й захист під час користування 

Інтернетом. Також було розглянуто такі теми, як „комерціалізація Інтернетуˮ, 

„поширення та вплив онлайнової рекламиˮ, „досвід онлайнових покупокˮ, 
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„придбання віртуальних товарівˮ, що дало можливість підвищити обізнаність із 

загрозами матеріальному благополуччю та в майбутньому виробити вміння 

протистояти цим загрозам. Найбільше здивування підлітків викликала 

інформація про те, що в разі зіткнення з інтернет-шахрайством батьки, 

наприклад, можуть звернутись до кіберполіції, заповнивши онлайнову заяву на 

офіційному сайті. 

Отже, освітні заняття щодо формування чотирьох базових компетенцій 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті були позитивно сприйняті підлітками, 

відповідали їхнім потребам і враховували основні види діяльності в Інтернеті, 

сприяли відкритому обговоренню нагальних питань, пов’язаних з безпечним 

користування Інтернетом, а також познайомили з механізмами захисту й 

отримання допомоги під час користування Інтернетом в подальшому. 

Реалізація комунікаційного компонента передбачала проведення заходів 

для батьків і педагогів щодо формування компетенції безпечної поведінки 

підлітків онлайн до Дня прав людини (10 грудня) та Дня безпечного Інтернету 

(7 лютого), що, з одного боку, дало можливість обговорити нагальні питання 

щодо загроз і можливостей, з яким стикаються підлітки онлайн, з іншого – 

вдало поєднати заходи з темами в річному плані роботи навчального закладу та 

соціального педагога й долучитися до відзначення цих днів разом з усім світом 

(див. додаток Е). 

Під час навчальних семінарів для класних керівників на тему „Принципи 

формування безпечної поведінки в Інтернеті” було розкрито такі питання: види 

діяльності підлітків в Інтернеті, класифікація загроз благополуччю підлітка під 

час користування Інтернетом, принципи формування безпечної поведінки в 

Інтернеті, базові компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Для 

ознайомлення зі змістом цих питань було використано презентації, розроблені 

нами тренінгові вправи „Діамант принципівˮ, „Загрози та можливостіˮ, 

перегляд аудіовізуальних матеріалів (елементи кліпів сучасних співаків, 

гумористичних шоу), таблиці самооцінювання та ін.  
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Увагу було приділено також формам і методам роботи з підлітками 

й батьками щодо формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, 

побудованим, зокрема, на принципах освіти в галузі прав людини. 

Оскільки педагоги іноді мають менший за підлітків досвід користування 

Інтернетом і в більшості не дотримуються правил безпечної поведінки 

в Інтернеті (що ми виявили на підготовчому етапі експерименту), на цих 

семінарах було акцентовано на тому, що цінності й поведінка вчителя 

та батьків впливає на ефективність заходів з формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті. Ми переконані, що невизнання необхідності подавати 

власний приклад безпечної поведінки в Інтернеті педагогами та батьками 

й надалі залишатиметься аспектом, який знижує ефективність формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Також педагоги розповідали, що до участі в запропонованих нами 

в межах технології семінарів вони ніколи не опрацьовували тему безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті з різних причин („у школі відсутнє підключення 

до мережі Інтернетˮ, „немає часу для додаткових занятьˮ, „у наших дітей 

відсутні проблеми з безпекою в Інтернетіˮ та ін.).  

На найпотужніші бар’єри натрапили соціальні педагоги – координатори 

експерименту в їхніх навчальних закладах під час розкриття принципів 

визнання Інтернету як значущого чинника соціалізації підлітка, створення 

позитивної атмосфери й наукової обґрунтованості. Небажання визнавати 

Інтернет значущим чинником соціалізації підлітка педагоги пов’язували з тим, 

що нібито необхідно „контролювати виховні впливи оточення підлітка, а в 

Інтернеті це не можливоˮ, „вони [підлітки] всі залежні, постійно сидять у цьому 

Інтернеті, їх треба лікуватиˮ. З іншого боку, деякі педагоги дискутували й 

закликали колег „зміритися з цим і враховувати позитивні аспекти Інтернету у 

вихованні підлітківˮ. Щодо створення позитивної атмосфери під час заходів з 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті педагоги часто наполягали 

на застосуванні „залякуванняˮ підлітків загрозами та шкодою, якої завдає 

Інтернет. Але після детального розгляду теми погодились, що за відсутністю 
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доказів ефективності таких форм роботи важливо обговорювати загрози в 

Інтернеті й разом з тим надавати підліткам позитивні приклади того, як діяти 

аби вберегти себе від загроз; що робити, якщо ти став жертвою чиїхось дії в 

Інтернеті; як поводитись, аби самому не стати джерелом небезпеки для інших 

користувачів в Інтернеті. Дійшли згоди щодо того, що важливо вчити батьків 

не карати підлітка, якщо він став жертвою або навмисно чи ненавмисно 

джерелом небезпеки для інших людей, а відверто й довірливо обговорити це з 

ним і разом обрати необхідні дії.  

Семінар „Права людини онлайн та механізми захистуˮ ми проводили 

як для соціальних педагогів, так і для класних керівників і батьків. Під час 

семінару було презентовано інформацію про останні документи міжнародних 

організацій щодо розуміння прав людини онлайн, розглянуто приклади 

реалізації та порушення прав людини онлайн, механізми захисту прав людини, 

порушених онлайн. Так, під час семінарів педагогів найбільше здивувало те, що 

за захистом прав людини, порушених онлайн, можна звернутись як до суду на 

національному рівні, так і, після вичерпання всіх національних засобів захисту, 

до Європейського суду з прав людини. Під час цих семінарів ми також 

розглядали можливості отримання захисту в разі, якщо людина стала жертвою 

або спостерігачем нелегальних дій в Інтернеті. Для багатьох педагогів було 

несподіваним те, що до кіберполіції можна звернутись онлайн, заповнивши 

форму на офіційному веб-сайті. 

Крім семінарів для педагогів, ми впроваджували й інші форми роботи, що 

передбачають використання Інтернету. Визначений у підрозділі 1.2. принцип 

наукової обґрунтованості ми змогли реалізувати завдяки створенню 

відповідних розділів у „Керівництвіˮ та систематичному розміщенні онлайн 

результатів нашого теоретичного дослідження. 

Так, зацікавленість і схвалення, підтвердження актуальності 

й доступності від соціальних педагогів отримали наші наукові статті, розміщені 

на електронному ресурсі Academia.edu. Серед понад 7700 читачів ми маємо 180 

постійних користувачів – педагогів навчальних закладів з усієї України. 
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Найбільшу кількість переглядів і завантажень мають статті, присвячені 

соціально-педагогічному виміру поняття „права людини онлайнˮ, 

запропонованій нами класифікації загроз, пов’язаних з використання 

Інтернетом, та методичний посібник „Освіта у сфері прав людини в Інтернетіˮ. 

Як зазначив один з педагогів, наукові дані в цих статтях є „вкрай необхідними 

для роботи з дітьми щодо безпеки в Інтернеті та підготовки заходівˮ. 

Важливість надання наукової інформації в зрозумілій формі також підкреслює 

в коментарі класний керівник навчального закладу: „Наданий Вами матеріал 

викладено доступною мовою, він дуже допоміг нам у роботіˮ. Зацікавленість 

результатами наших досліджень виявили редактори журналів всеукраїнського 

видавництва „Шкільний світˮ („Соціальний педагогˮ, „Директор школиˮ, 

„Школаˮ, „Профтехосвітаˮ та ін.) та за нашою згодою передрукували 

теоретичні й практичні результати досліджень протягом трьох років у їхніх 

виданнях як для соціальних педагогів,  

так і для директорів шкіл, класних керівників, заступників директорів 

з виховної роботи. 

Однією з форм, яку було запроваджено в комунікаційному компоненті 

технології, став всеукраїнський національний конкурс тренінгових вправ 

з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей і молоді, проведений спільно 

з молодіжною організацією „Стартˮ, кафедрою соціальної педагогіки 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-

дослідним центром проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Національної академії педагогічних наук України та Видавництвом 

педагогічної преси та літератури „Шкільний cвітˮ. Метою конкурсу було 

створення ресурсно-методичної бази для обміну найкращими практиками 

з формування безпечної поведінки дітей і молоді в Інтернеті, що базуються на 

запропонованих нами принципах формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті (підрозділ 1.2). До складу журі ввійшли як представники 

академічної спільноти, так і практики. Учасниками конкурсу стали 33 соціальні 

педагоги та психологи Чернігівської, Волинської, Миколаївської, Рівненської, 

https://www.academia.edu/18492034/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96._Human_rights_in_the_Internet._Manual_for_educators_and_youth_workers
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Сумської, Кіровоградської, Тернопільської, Донецької, Дніпропетровської 

областей, міст Вінниці та Києва. Тренінгові вправи переможців було 

опубліковано у спеціальному випуску всеукраїнського журналу „Соціальний 

педагогˮ. 

Важливою формою роботи з батьками під час упровадження технології 

стали батьківські збори, що мали характер тематичних семінарів для батьків 

дітей старших класів (зокрема дітей експериментальної групи).  

Для батьків було також презентовано результати діагностики рівнів 

сформованості базових компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, 

принципи формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті (розроблені 

в підрозділі 1.2) та рекомендації „Як допомогти дитині безпечно користуватись 

Інтернетом: ідеї для батьківˮ (див. додаток Ж). Рекомендації складались 

з п’ятьох змістовних блоків, які розкривали тему побудови довірливих 

батьківсько-дитячих стосунків, містили поради, контактні телефони гарячих 

ліній для дітей і підлітків, адреси сайтів та контакти організації, де можна 

отримати підтримку й допомогу. 

У рекомендаціях наголошено, що важливим чинником є підтримка 

довірливих стосунків з дитиною, обговорення досвіду використання Інтернету, 

проблем і можливостей, з якими вона стикається під час користування 

всесвітньою мережею. Покарання не вчать дитину цінностей або норм 

поведінки, а можуть лише збільшити ймовірність таємного проступку. 

Наголошено на тому, що варто не перевіряти історію відвідувань підлітком 

сайтів, а цікавитися тим, що робить підліток онлайн, що йому подобається 

дивитися.  

Найбільшу зацікавленість серед батьків викликало обговорення 

цифрового сліду, який залишає родина, зокрема батьки за дитину. Ми 

наголошували на тому, що цифровий слід дітей може початися, перш ніж вони 

почнуть ходити, і цей цифровий слід може йти за дитиною все життя. Дитина 

тільки народились, а рідні та близькі вже виставили фото новонародженого в 

соціальній мережі. Інформація, про дітей, яку розміщують в Інтернеті, чи та, 
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яку діти розміщують самі, зазвичай надовго залишається доступною для будь-

кого у світі. Це може загрожувати безпеці, приватному життю, гідності дитини 

або по-іншому робити її вразливою на всіх етапах життя. Батьки почали 

дискутувати з цього приводу, наголошуючи на тому, що це „наші діти і ми 

можемо розміщувати їхні фотографії та інформацію будь-коли та будь-деˮ. Але, 

обговорюючи мотиви розміщення фотографій своїх дітей, багато хто зійшовся 

на тому, що найголовніше в цьому явищі – це „похизуватися досягненнями 

перед іншими людьми (знайомими/родичами/друзями)ˮ. Вдалим завершенням 

цього блоку було відкрите питання до батьків: „Ви можете собі відповісти на 

питання „Що для мене важливіше: похизуватися досягненнями дитини перед 

людьми чи поважати права моєї дитини та попередити можливі загрози її 

благополуччю?ˮ. 

Особливу увагу батьків під час розгляду запропонованих нами 

рекомендацій привернув інформаційний блок про пошук підлітками матеріалів 

сексуального змісту у зв’язку з зацікавленістю в цій темі. Ми наголосили, що за 

відсутності відповідних навчальних програм і довірливих обговорень питань 

статевого розвитку в родині пошук інформації підлітком в Інтернеті – це чи не 

єдине джерело інформації про сексуальність, статевий розвиток та інші 

питання, з цим пов’язані. Батьки були вдячні, оскільки дізнались про сайти для 

батьків з підготовки до відвертої розмови щодо сексуального розвитку з 

підлітком та контакти безкоштовної всеукраїнської інформаційної лінії з 

репродуктивного здоров’я.  

Розглядаючи можливості отримати допомогу та захист під час 

користування Інтернетом, батьки зазначали, що вони або їхні друзі/близькі 

були жертвами Інтернет-шахраїв і не вірили, що можна отримати допомогу. Під 

час презентації запропонованих нами рекомендацій на батьківських зборах 

вони вперше дізнались про можливість електронного звернення до кіберполіції 

шляхом заповнення відповідної онлайнової форми на офіційному веб-сайті. 

Базуючись на принципі визнання Інтернету як простору надання 

можливостей і наданих підлітками рекомендацій частіше використовувати 
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Інтернет для проведення заходів з формування безпечної поведінки в Інтернеті 

(під час фокус-груп на підготовчому етапі технології), ми провели вебінари „Як 

зробити Інтернет безпечнимˮ для учнів старших класів і „Безпечний Інтернетˮ 

для вчителів і батьків з 250 навчальних закладів і бібліотек України до Дня 

безпечного Інтернету. Вебінари було організовано відділом цифрової освіти та 

ІКТ Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 

Національним комітетом Дня безпечного Інтернету в Україні за підтримки 

компанії „Майкрософт Українаˮ. Під час вебінару з учнями було розглянуто 

види загроз їхньому здоров’ю та матеріальному благополуччю, пов’язані з 

користуванням Інтернетом. Також було повідомлено контакти організацій і 

телефони гарячої та інформаційної ліній, де вони можуть отримати допомогу 

під час користування Інтернетом у разі необхідності. Відповідно до принципу 

позитивної атмосфери ми використовували тільки яскраві кольори й позитивні 

зображення, жарти про вплив Інтернету на життя людини, сучасні комікси про 

Інтернет та цифрові пристрої.  

Вебінар для педагогів і батьків складався з таких саме частин 

і повідомлень, як і проведені нами семінари для педагогів: види діяльності 

підлітків в Інтернеті, класифікація загроз благополуччю підлітка під час 

користування Інтернетом, принципи формування безпечної поведінки 

в Інтернеті, права людини онлайн, механізми захисту та отримання допомоги 

під час користування Інтернетом. 

Використовуючи цю форму роботи, соціальний педагог має враховувати 

такі обмежувальні для двосторонніх обговорень під час вебінару чинники, 

як велика кількість учасників та обмеження Інтернет-технології. Разом з тим, 

чат дає можливість учасникам письмово поставити спікеру питання, на яке він 

відповідає під час вебінару. Отже, така форма роботи соціального педагога є 

дуже зручною для проведення інформаційних сесій щодо формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті та роботи з батьками в зручний для них 

час.  
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Інформаційний компонент запропонованої нами технології передбачав 

розробку й поширення інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, дітей; 

упровадження й видачу відкритих цифрових бейджів для підлітків (відповідно 

до чотирьох базових компетенцій), педагогів, батьків і партнерських 

організацій, що стали учасниками освітніх заходів з безпечної поведінки в 

Інтернеті, аналіз змісту веб-сайтів і сторінок у соціальних мережах навчальних 

закладів щодо дотримання прав людини онлайн та внесення змін до них 

(див. додаток З). 

Підготовлені нами інформаційні матеріали для батьків, педагогів, 

підлітків в Інтернеті публікували як установи-учасники експерименту, 

так і партнерські організації. 

Розроблені нами рекомендації „Як допомогти дитині безпечно 

користуватись Інтернетом: ідеї для батьківˮ були високо оцінені батьками 

під час проведених батьківських зборів та надані нами для включення 

до інформаційного пакету щодо відзначення Дня безпечного Інтернету 

в Україні, розповсюджені в навчальних закладах, бібліотеках, громадських 

організаціях, органах місцевого самоврядування (зокрема на офіційних сайтах 

організацій) по всій Україні, а також опубліковані в журналах для освітян 

„Соціальний педагогˮ, „Директор школиˮ видавництва „Шкільний світˮ. 

Для поширення ідей позитивного й безпечного користування Інтернетом 

та методичної підтримки соціально-педагогічної діяльності в навчальних 

закладах ми розробили інструкції „Як приєднатися до відзначання Дня 

безпечного Інтернетуˮ, перекладені українською мовою офіційний логотип 

і Ключові повідомлення до Дня безпечного Інтернету, конспект „Уроку 

Інтернет-безпекиˮ, „Рекомендації для шкіл щодо формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернетіˮ в рамках нашої діяльності у складі Національного 

комітету Дня безпечного Інтернету в Україні. Усі ці матеріали були поширені та 

розміщені на офіційних сайтах Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України [63], навчальних закладів, бібліотек, 

громадських організацій, органів місцевого самоврядування по всій Україні. 
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Видача відкритого цифрового бейджа для підлітків, який підтверджував 

формування базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті протягом 

реалізації нашої технології дала змогу виокремити кілька особливостей.  

По-перше, підлітки повинні мати електронну пошту (видача бейджа прив’язана 

до адреси електронної пошти); по-друге, соціальний педагог не має 

примушувати дітей надавати адресу електронної пошти, аби тільки видати 

бейдж. На жаль, протягом реалізації технології ми помітили випадки, коли 

підлітків примусово заставляли реєструвати електронну пошту для отримання 

відкритих цифрових бейджів. З одного боку, наявність електронної пошти є 

одним з елементів цифрової грамотності, це передбачено в навчальній програмі 

з інформатики, а з іншого, будь-яке примушення дітей та їх непоінформованість 

неприпустимі в роботі педагогів.  

Видача відкритих цифрових бейджів має бути позитивною мотивацією до 

участі в освітніх заходах, підтвердження участі в них, зміни поведінки 

підлітків, створення ігрової та позитивної атмосфери здобуття ними 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті. Цей компонент, як й інші 

компоненти запропонованої нами технології, є дуже гнучким. Якщо соціальний 

педагог вважає за необхідне відмовитися від видачі відкритих цифрових 

бейджів, він має це зробити заради поваги до прав дитини й дотримання 

принципу створення позитивної атмосфери в діяльності з формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті. 

Використання відкритих цифрових бейджів ми також впровадили 

в роботу Національного комітету Дня безпечного Інтернету в Україні. Бейджі 

було видано педагогам і представникам громадських організацій, 

що долучились та організували заходи з формування безпечної поведінки 

онлайн для педагогів, батьків, вихователів, дітей у навчальних закладах, 

бібліотеках. Усього бейджі було видано 318 організаціям в Україні, зокрема 

ініціативним соціальним педагогам, які впроваджували заходи з формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті в різних областях країни. Як ми 

й передбачали, відкритий цифровий бейдж „Організатор заходу до Дня 
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безпечного Інтернету в Україніˮ став, з одного боку, інструментом позитивного 

визнання діяльності окремої організації чи спеціаліста щодо формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті, з іншого, новітнім типом сертифіката, що 

пов’язаний з офіційним підтвердженням такої діяльності. 

Педагоги – координатори експерименту в навчальних закладах 

і партнерські організації систематично висвітлювали заходи з формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті в місцевих, регіональних і національних 

засобах масової інформації та в мережі Інтернет. Поширення такої інформації, з 

одного боку, привертало увагу людей у громаді до теми безпечної поведінки в 

Інтернеті, підвищувало рівень знань щодо можливостей отримання підтримки й 

допомоги у разі, якщо став навмисно чи випадково жертвою або джерелом 

небезпеки для інших під час користування Інтернетом. 

Також ми використовували таку форму роботи, як онлайнове тестування. 

Ми розробили онлайновий тест для підлітків „Чи легальні ці дії?ˮ та 

розповсюдили посилання для його проходження як у навчальних закладах – 

учасниках експерименту, так і серед інших навчальних закладів. У тесті, 

аналізуючи ситуації, що трапляються в повсякденному житті, підлітки 

навчались визначати повсякденні дії в Інтернеті, які порушують права людини, 

що є злочинами або правопорушеннями відповідно до Кримінального та 

Процесуального кодексів України. 

Ураховуючи значний час, який підлітки проводять в Інтернеті, під час 

новорічних свят ми впровадили таку форму роботи, як онлайн-виклик.  

Онлайн-виклик передбачає певну дію, яку так чи так мають повторювати 

інші учасники соціальних мереж і повідомляти про це на їхній сторінці, 

використовуючи певну позначку – хештег. 

Запропонований нами онлайн-виклик передбачав створення власної 

обіцянки на наступний рік щодо безпечного користування Інтернетом 

та розміщення її на власній сторінці в соціальних мережах з позначкою 

#saferinternetchallenge. В онлайн-виклику, який тривав включно до Дня 

безпечного Інтернету, узяли участь тисячі підлітків як з навчальних закладів-

https://www.facebook.com/UkraineSID/
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учасників експерименту, так і з інших навчальних закладів країни. На своїх 

сторінках вони писали: „Обіцяю перед публікацією посту онлайн замислитись, 

чи не нашкодить це іншій людиніˮ, „Обіцяю користуватись Інтернетом за 

принципом «Інтернету довіряй, але все перевіряй»ˮ та ін. Неочікуваним і 

позитивним результатом для нас стало й те, що до онлайнового виклику також 

долучились і деякі медіа та Інтернет-провайдери під час відзначання Дня 

безпечного Інтернету.  

Але разом з позитивною стороною цієї форми роботи з підлітками ми 

зіштовхнулися з ситуаціями, коли педагоги навчальних закладів, що не є 

учасниками експерименту, примушували дітей реєструватися в соціальній 

мережі, щоб ті долучилися до онлайнового виклику. Уважаємо, така 

примусовість і неповага до прав дитини в роботі педагога є неприпустимою 

взагалі й не співвідноситься з основним принципом освіти в галузі прав 

людини, відповідно до якого освіта має відбуватися „через права людиниˮ. 

Крім того, що діяльність у рамках соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті передбачає формування 

базових компетенції у підлітків, вона також зосереджена на створенні 

інформаційного простору освітнього навчального закладу на засадах поваги 

прав людини онлайн. Одним з компонентів цього інформаційного простору є 

веб-сайт навчального закладу або офіційна сторінка навчального закладу 

в соціальних мережах. У межах інформаційного компонента запропонованої 

нами технології проаналізовано офіційні сайти та сторінки навчальних закладів 

у соціальних мережах щодо дотримання прав людини в Інтернеті та внесено 

зміни в них. 

Ураховуючи, що в Україні відсутнє єдине Типове положення про сайт 

загальноосвітнього навчального закладу, адміністрації шкіл самостійно 

визначають зміст і наповнення сайтів, базуючись на Положенні про сайт 

навчального закладу, затвердженому директором. Також одним з орієнтирів для 

адміністрацій навчальних закладів є Положення про Всеукраїнський конкурс на 

кращий веб-сайт навчального закладу, який щороку проводить Інтернет 
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Асоціація України спільно з Міністерством освіти і науки України [132]. У 

зазначених документах ми не знайшли інформації про політику адміністрацій 

навчальних закладів щодо дотримання прав дитини онлайн, зокрема на веб-

сайтах. Але, разом з тим, зауважимо, що в Положенні про Всеукраїнський 

конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу одним з критеріїв є наявність 

на сайті інформації про права людини та про безпечну поведінку в Інтернеті. 

Відповідно до розробленої нами технології сайт навчального закладу має 

відповідати ідеї поваги прав людини онлайн. Крім аналізу сайтів навчальних 

закладів-учасників експерименту та внесення змін у них, ми ініціювали 

обговорення питання дотримання прав людини онлайн на сайтах закладів 

освіти під час VІІ Форуму з Управління Інтернетом (Київ) [133]. На прикладі 

сайтів деяких навчальних закладів, проаналізованих нами під час підготовчого 

етапу технології, ми розглянули порушення права на приватність як дітей, так і 

членів родини під час опублікування класних журналів на сайтах навчальних 

закладів для загального доступу. Зауважили, що в цих журналах було подано 

повні списки дітей, їхні оцінки, прізвища, імена, по батькові батьків/опікунів, 

домашні адреси, контактні телефони та місця роботи батьків/опікунів. Така 

інформація становить пряму загрозу для дітей і членів їхніх родин і може бути-

використана будь-ким для заподіяння шкоди. 

Наступне порушення права на приватність дитини, яке ми побачили 

на деяких веб-сайтах шкіл, – це розміщення значної кількості фотографій дітей 

без отримання на те згоди як самих дітей, так і їхніх батьків/опікунів. 

Розміщення фотографій дітей із зазначенням повного імені дитини дає 

можливість для її ідентифікації, використання фотографій та інформації 

зі зловмисними намірами – як для цькування й залякування дитини онлайн 

та офлайн, так і для викрадення або здійснення інших злочинів стосовно 

дитини. 

Ідеї, озвучені нами під час VІІ Форуму з управління Інтернетом, були 

підтримані учасниками й, що важливо для стратегічного вирішення цього 

питання на національному рівні, представником Інституту модернізації змісту 
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освіти Міністерства освіти і науки України, яка вже під час вебінарів до Дня 

безпечного Інтернету для навчальних закладів наголосила на особливостях 

розміщення інформації про учнів на веб-сайтах навчальних закладів та в блогах 

учителів [26]. 

У межах інформаційного компонента запропонованої нами технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті відповідно до національного й міжнародного законодавства ми 

запропонували перевірочний список питань для соціальних педагогів 

та адміністрацій шкіл. Ці питання надали можливість подивитись на веб-сайти 

навчальних закладів та офіційні сторінки навчальних закладів у соціальних 

мережах з позиції поваги до прав людини онлайн  

Перелік питань „3+3ˮ для аналізу змісту веб-сайту/офіційної сторінки 

навчального закладу в соціальних мережах щодо дотримання прав людини 

онлайн: 

1. Чи доступні електронні журнали класів та їхній зміст будь-якому 

відвідувачу шкільного сайту? [105; 1] (правильна відповідь – „ніˮ) 

2. Як Ви гадаєте, чи можуть деякі розміщені фотографії/відео з учнями 

на шкільному сайті/офіційній сторінці навчального закладу в соціальних 

мережах завдати шкоду їм зараз або в подальшому житті (зокрема ті, які 

візуально непривабливо зображують дитину або можуть бути розтлумачені 

неоднозначно)? [106] (правильна відповідь – „ніˮ) 

3. Чи наявні на шкільному сайті/офіційній сторінці школи в соціальних 

мережах будь-які матеріали, які можна тлумачити як залучення дитини до явно 

сексуальної поведінки? [143] (правильна відповідь – „ніˮ) 

4. Розміщуючи різноманітні роботи учнів для загального доступу 

на шкільному сайті/сторінці навчального закладу в соціальних мережах, чи має 

адміністрація школи письмову згоду на це учня (від 14 років) або його батьків 

(до 14 років)? [106; 73] (правильна відповідь – „такˮ) 

5. Чи є в адміністрації навчального закладу письмова згода учня 

та батьків для розміщення фотографій дітей або відео за їх участю 
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на шкільному сайті/офіційній сторінці навчального закладу в соціальних 

мережах? [148] (правильна відповідь – „такˮ) 

6. Чи є на шкільному сайті інформація для учнів, батьків, педагогів про 

те, куди чи до кого можна звернутися для редагування або видалення 

зі шкільного сайту/сторінки навчального закладу в соціальній мережі тієї чи тієї 

інформації про дитину? [99] (правильна відповідь – „такˮ) 

Проаналізувавши сайти навчальних закладів – учасників експерименту 

згідно з цими питаннями, ми дійшли таких висновків. 

Електронні журнали класів та їхній зміст недоступні будь-якому 

відвідувачу шкільного сайту, а за наявності відомості щодо конкретної дитини 

доступні її батькам після введення логіну та паролю. 

На сайтах трапляються фотографії/відео з учнями, які візуально 

непривабливо зображують дитину або можуть бути розтлумачені неоднозначно 

чи потенційно завдати шкоду. До таких фотографій можна віднести фотографії 

дітей під час заходів з протидії наркоманії, алкоголізму та тютюнокурінню, 

коли підлітки симулюють уживання психоактивних речовин.  

На сайтах не знайдено будь-яких матеріалів, які можна тлумачити 

як залучення дитини до явно сексуальної поведінки. 

Розміщуючи різноманітні роботи учнів для загального доступу 

на шкільному сайті/сторінці навчального закладу в соціальних мережах, 

адміністрації навчальних закладів не отримують письмову згоду на це від учня 

чи його батьків. Загалом практика оприлюднення творчих, наукових робіт 

підлітків в Інтернеті, за словами деяких соціальних педагогів, продиктована 

оперативним реагуванням учителів та адміністрації шкіл на листи від відділів 

освіти чи методичних кабінетів щодо необхідності взяти участь у тому чи тому 

конкурсі для учнів. Звісно, що при такому завантаженні ані вчителі, ані 

адміністратори сайтів навчальних закладів не замислюються над отриманням 

згоди на розміщення авторських матеріалів підлітків. Соціальний педагог 

міського закладу освіти під час одного з семінарів зазначила: „Немає у нас 
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культури поваги до авторського права взагалі, тим більше до авторського права 

дітей!ˮ. 

Питання „Чи є в адміністрації навчального закладу письмова згода учня 

та батьків для розміщення фотографій дітей або відео за їхньою участю 

на шкільному сайті/офіційній сторінці навчального закладу в соціальних 

мережах?ˮ викликало найбільше дискусій під час реалізації технології. Як 

соціальні педагоги, так і адміністрації шкіл зазначили, що і без цих згод вони 

мають достатнє навантаження. Також педагоги навчальних закладів 

наголошували, що про необхідність згод необхідно говорити не їм, а передусім 

представникам відділів освіти, які постійно вимагають надіслати фотографії та 

розмістити їх на сайті для підтвердження діяльності в навчальному закладі. 

Разом з тим, педагоги дійшли висновку, що все-таки необхідно починати зміни 

з себе й використовувати форму згоди батьків на розміщення й поширення 

фотографій з учнями навчального закладу. Для розробки форми згоди батьків 

на використання/поширення фотографії з дитиною ми запропонували 

навчальним закладам – учасникам експерименту звернутись до юристів 

правозахисних організацій. 

Повертаючись до аналізу сайтів, зауважимо, що ми помітили велику 

кількість фотографій підлітків, зроблених як під час масових шкільних заходів, 

так і під час уроків у класних кімнатах, які вважають не публічним, 

а приватним простором. Це, на нашу думку, також не є прикладом 

інформаційного простору навчального закладу, зосередженого на правах 

людини онлайн. 

Відповідь на питання „Чи є на шкільному сайті інформація для учнів, 

батьків, педагогів про те, куди чи до кого можна звернутися для редагування 

або видалення зі шкільного сайту/сторінки навчального закладу в соціальній 

мережі тієї чи тієї інформації про дитину?ˮ однозначно негативна для всіх 

сайтів навчальних закладів – учасників експерименту. Ми це пов’язуємо 

з новизною теми прав людини онлайн у національному просторі та зокрема 

відсутності нормативної бази з дотримання прав людини онлайн педагогами та 
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адміністраціями шкіл. Розроблений і запропонований нами під час семінарів з 

педагогами текст для розміщення на сайтах навчальних закладів був схвалений 

учасниками експерименту.  

Отже, аналіз веб-сайтів за розробленим перевірочним списком питань 

„3+3ˮ дав можливість внести зміни на сайти та сприяти поширенню ідей поваги 

прав людини й прав дитини онлайн, зокрема в інформаційному середовищі, що 

створює освітній заклад. 

Також перелік питань „3+3ˮ був розроблений у вигляді онлайнового 

тесту. Поширення цього тесту серед навчальних закладів країни надало 

можливість соціальним педагогам, адміністраціям навчальних закладів 

перевірити зміст сайтів їхніх навчальних закладів, внести зміни та замислитися 

над інформаційною політикою закладу щодо дотримання прав дитини онлайн, 

зокрема у взаємодії дітей із засобами масової інформації. 

Результативно-оцінювальна частина технології соціально-педагогічного 

супроводу передбачала аналіз успішності реалізації трьох компонентів: 

освітнього, комунікаційного та інформаційного. Освітній компонент ми 

проаналізували за результатами виявлення рівня сформованості чотирьох 

базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті шляхом 

проведення повторного опитування після завершення тренінгової програми. 

Отримані результати детально представлено в підрозділі 2.3. Успішність 

комунікаційного компонента визначено шляхом обговорення змін у безпечній 

поведінці підлітків в Інтернеті з педагогами й батьками під час презентації 

результатів повторного опитування підлітків в останній місяць навчального 

року. Загалом на цьому етапі як педагоги, так і батьки наголошували на тому, 

що перш за все, після участі в семінарах та батьківських зборах змінилась їхня 

власна поведінка в Інтернеті та цінності (переглянули свої сторінки 

в соціальних мережах, видалили фотографії дітей, які розмістили без їхньої 

згоди, обговорили в родинах правила приватності онлайн та ін.), стиль 

спілкування з дітьми щодо безпечної поведінки дітей в Інтернеті став більш 

підтримуючий і позитивний. Дієвість інформаційного компонента ми визначали 
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шляхом оцінки інформаційного поля щодо дотримання прав людини в Інтернеті 

та висвітлення безпечної поведінки в Інтернеті. Під час перегляду сайтів 

навчальних закладів і сторінок у соціальних мережах ми помітили зміни, які 

відбулися після використання соціальними педагогами – учасниками 

експерименту запропонованого перевірочного списку „3+3ˮ.  

Загалом розроблені та впроваджені нами форми й методи роботи було 

визнано оптимальними з погляду досягнення завдань технології. 

Отже, проаналізувавши впровадження розробленої технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, 

доходимо таких висновків: 

1. Упровадження технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті в практику роботи 

навчальних закладів здійснено через реалізацію освітнього, комунікативного та 

інформаційного компонентів у роботі з підлітками, педагогами, батьками, у 

партнерстві з фахівцями державних, бізнесових і громадських організацій. 

2. Робота з підлітками відбувалася на засадах сформульованих нами 

принципів соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

в Інтернеті через проведення фокус-груп, вебінару, чотирьох освітніх занять, 

присвячених формуванню визначених нами базових компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті, створення обіцянки щодо безпечного користування 

Інтернетом в рамках онлайнового виклику, розробку інформаційних матеріалів 

щодо безпечної поведінки в Інтернеті. 

3. Робота з педагогами полягала в проведенні навчальних семінарів 

і вебінарів; проведенні всеукраїнського конкурсу тренінгових вправ щодо 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; наданні консультаційних 

і методичних послуг щодо підготовки освітніх занять для підлітків з 

формування базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті; аналізі веб-

сайтів навчальних закладів щодо дотримання прав людини онлайн; проведенні 

освітніх заходів для батьків. Ці форми роботи сприяли подальшій виваженій і 
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науково обґрунтованій побудові соціальними педагогами заходів з підлітками 

та якісній роботі з педагогами й батьками.  

4. Робота з батьками полягала в розробці рекомендації для них щодо 

безпечної поведінки в Інтернеті та проведенні освітніх семінарів – тематичних 

батьківських зборів, наданні групових консультацій, що значно вплинуло на 

розширення бачення батьками загроз і можливостей для підлітків в Інтернеті, 

шляхів отримання захисту й допомоги, пов’язаних з використанням Інтернету 

та покращення атмосфери батьківсько-дитячих стосунків. 

5. Для підвищення рівня професіоналізму соціальних педагогів, 

класних керівників, адміністрацій навчальних закладів, які брали участь 

у впровадженні технології, було розроблено та поширено авторський 

навчально-методичний посібник „Керівництво з соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті”. 

 

 

2.3. Аналіз ефективності розробленої технології соціально-

педагогічного супроводу 

Останнє завдання нашого дослідження полягало у здійсненні аналізу 

ефективності розробленої технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей (13 – 16років) в Інтернеті. 

Вирішуючи це завдання, ми спирались на розроблені нами критерії, 

показники, рівні сформованості критеріїїі та відповідно рівні сформованості 

базових компетенцій безпечної поведінки дітей (13 – 16років) в Інтернеті та 

виявлені особливості поведінки в Інтернеті (див. підрозділ 1.3). Ми 

застосовували методику опитування, використану на констатувальному етапі 

експерименту, та виявляли зміни в рівнях сформованості когнітивного, 

поведінкового й релятивного критеріїв та базових компетенцій безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті в контрольній та експериментальній групах 

після завершення формувального етапу експерименту. Під час проведення 

опитування ми виокремили з анкети частину питань, які використовували до 
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впровадження технології для розуміння загальних тенденцій, взаємозалежності 

(час використання Інтернету самим підлітком і батьками, пристрій, який 

найчастіше використовує підліток), на зміну яких не була спрямована наша 

технологія. 

Основна вибіркова сукупність становила 637 осіб і складалася з двох 

вибірок. Перша вибірка – 323 старшокласники (130 хлопців та 193 дівчини) 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Рубіжне, м. Сєвєродонецьк, м. Харків, 

м. Мукачеве, с. Лазещина, студенти ІІ курсу Коростишівського педагогічного 

коледжу ім. І.Я.Франка – експериментальна група (далі в тексті – ЕГ). Друга 

вибірка – 314 старшокласників (135 дівчат, 179 хлопців) з м. Сєвєродонецьк, 

м. Кремінна, м. Коростишів – контрольна група (далі в тексті – КГ). У складі 

обох груп були підлітки віком від 13 до 16 років. 

Маючи необмежену кількість виборів, на питання „Від кого ти дізнаєшся, 

що є небезпечним для тебе в Інтернеті?ˮ відповіли, що джерелом такої 

інформації є вчителі, на 11,15% більше порівняно з результатами 

до впровадження технології підлітків ЕГ (після впровадження технології (далі – 

Ф) – 61,30%; до впровадження технології (далі – К) – 50,15% ЕГ) та на 0,95% 

підлітків КГ (Ф – 49,36%, К – 48,41%). На 10,53% збільшилася кількість 

підлітків ЕГ, які зазначили, що джерелом такої інформації є батьки (Ф – 53,56% 

ЕГ, К – 43,03% ЕГ) та на 0,64% зменшилася кількість таких відповідей у КГ (Ф 

– 45,22% КГ; до – 45,86% КГ). Про те, що дізнаються таку інформацію від 

друзів, після впровадження технології зазначили на 5,57% більше підлітків ЕГ 

порівняно з результатами до її впровадження (Ф – 28,48% ЕГ, К – 22,91% ЕГ). 

Кількість відповідей „звертаюсь до друзівˮ серед підлітків КГ порівняно з 

результатами до впровадження технології зросла на 0,64% (Ф – 23,25%, К – 

22,61%). Незначне збільшення обрання варіанта „випадково натрапляю на таку 

інформацію в Інтернетіˮ спостережено в обох групах порівняно з результатами 

до впровадження технології – на 1,21% в ЕГ (Ф – 24,15%,  

К – 22,91% ЕГ) та на 0,64% в КГ (Ф – 19,75%, К – 19,11% КГ). Збільшення на  

7,74% кількості обрання варіанта відповіді „сам шукаю інформацію про це 
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в Інтернетіˮ порівняно з результатами до впровадження технології 

спостережено в ЕГ (Ф – 23,53% ЕГ, К – 15,79% ЕГ); у КГ це збільшення 

становить 0,32% (Ф – 14,01% КГ, К – 13,69% КГ). Зменшення кількостей 

відповіді „ні від когоˮ в ЕГ порівняно з результатами до впровадження 

технології становить 1,55% (Ф – 0,62%, К – 2,17% ЕГ); у КГ – 0,32%  

(Ф – 1,27%, К – 1,59% КГ). Отже, після впровадження нами технології 

соціально-педагогічного супроводу в ЕГ значно збільшилась кількість підлітків, 

які отримують інформацію про загрози в Інтернеті від учителів, батьків, друзів 

та самостійно шукають таку інформацію в Інтернеті. Спостережено значне 

збільшення кількості підлітків, які самостійно шукають інформацію про загрози 

в Інтернеті. Також бачимо незначне (але, вважаємо, воно заслуговує на увагу) 

зменшення кількості підлітків, які зазначили,  

що ні від кого не отримують таку інформацію. На нашу думку, заходи 

для педагогів і батьків комунікативного та інформаційного компонента 

запровадженої нами технології надали можливість підвищити рівень їхніх 

знань, розвинути впевненість для відкритого й довірливого обговорення 

з підлітками безпечної поведінки в Інтернеті. 

Незначні зміни спостережено після впровадження технології в обох 

групах підлітків у таких відповідях на питання „Яку підтримку щодо 

безпечного користування Інтернетом тобі надають батьки?ˮ: „установлюють 

час перебування в Інтернетіˮ (спостережено зменшення порівняно 

з результатами до впровадження технології на 0,62% у підлітків ЕГ  

(Ф – 22,29% ЕГ, К – 22,91% ЕГ) та відсутність змін у КГ (Ф – 24,84% ЕГ,  

К – 24,84% КГ); „установлюють фільтри та програми, що блокують небажаний 

змістˮ (зменшення порівняно з результатами до впровадження технології 

на 0,31% в ЕГ (Ф – 17,65% ЕГ, К – 17,34% ЕГ) та на 0,32% в КГ  

(Ф – 16,88% КГ, К – 17,20% КГ). Після впровадження технології підлітки 

частіше порівняно з результатами до впровадження технології обирали 

відповідь „допомагають мені з вибором товарів через мережу Інтернетˮ 

(збільшення на 8,36% в ЕГ (Ф – 31,58% ЕГ, К – 23,22% ЕГ) та на 0,96% в КГ (Ф 
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– 23,25%, К – 22,29% КГ). Збільшення кількості вибору варіанта „переглядаємо 

разом сайтиˮ порівняно з результатами до впровадження технології на 8,67% 

спостережено в ЕГ (Ф – 25,39% ЕГ, К – 16,72% ЕГ) та на 0,32% в КГ (Ф – 

16,88%, К – 17,20% КГ). Варіант „спостерігають, що я дивлюсь, але 

не коментують цеˮ обрали на 4,64% більше порівняно з результатами 

до впровадження технології підлітків ЕГ (Ф – 7,12%,  

К – 11,76% ЕГ), у КГ спостережено, навпаки, незначне зменшення кількості 

такої відповіді – на 0,32% (Ф – 8,92%, К – 9,24% КГ). Значне збільшення – 

на 13,63% порівняно з результатами до впровадження технології – кількостей 

обрання відповіді „обговорюємо та критично оцінюємо зміст сайтів, деякі 

пости в соцмережахˮ спостережено в підлітків ЕГ (Ф – 26,01% ЕГ,  

К – 12,38% ЕГ); у КГ збільшення кількості такої відповіді незначне – на 0,06% 

КГ (Ф – 14,07%, К – 14,01% КГ). Кількість підлітків ЕГ, які сказали 

про неотримання ніякої підтримки від батьків щодо безпечного користування 

Інтернетом, порівняно з результатами до впровадження технології суттєво 

зменшилась – на 13,93% (Ф – 40,87% ЕГ, К – 54,80% ЕГ), тоді як у підлітків КГ 

порівняно з результатами до впровадження технології спостережено 

збільшення цього показника на 0,32% (Ф – 38,22%, К – 37,90% КГ). 

Припускаємо, що значний відсоток батьків, які не надають підтримку, може 

бути пов’язаний з тим, що деякі батьки через недостатній рівень цифрової 

грамотності можуть усе-таки почуватися некомпетентними порівняно з їхніми 

дітьми. Але в батьків-учасників експерименту спостерігаємо позитивні зміни в 

поведінці: значно більший відсоток підлітків зазначає, що батьки допомагають 

їм вибирати товари через мережу Інтернет, переглядають разом з ними сайти, 

обговорюють та критично оцінюють зміст сайтів, деякі пости в соцмережах; 

незначне, але є зменшення кількості батьків, які спостерігають, що підліток 

дивиться, але не коментують це. 

Перейдемо до аналізу даних за когнітивним критерієм. Зміни в ньому 

свідчать про покращення якості знань підлітків про права людини онлайн; 



165 

можливості електронної участі; загрози в Інтернеті та їхній вплив на здоров’я й 

матеріальне благополуччя; механізми захисту. 

Обрання підлітками необмеженої кількості з усіх правильних 

запропонованих варіантів прикладів порушення прав людини в Інтернеті дало 

змогу побачити деякі зміни у виборах підлітків ЕГ порівняно з підлітками КГ. 

Так, варіант „зламувати акаунт іншої людини й вести активність від її іменіˮ 

обрали на 4,64% більше підлітків ЕГ порівняно з результатами до 

впровадження технології (Ф – 96,59%, К – 91,95% ЕГ) та на 1,27% більше 

підлітків КГ (Ф – 78,98%, К – 77,71% КГ); „цькувати, погрожувати, 

переслідувати людину, яка тобі не подобається у приватному спілкуванні в 

Інтернетіˮ – на 10,53% більше підлітків ЕГ (Ф – 71,83%, К – 61,30% ЕГ) та на 

0,95% більше підлітків КГ (Ф – 54,46%, К – 55,41% КГ). Обрали як приклад 

порушення прав людини онлайн „розміщувати в себе на сторінці неправдиву 

інформацію, образливі чутки про інших людейˮ порівняно з результатами до 

впровадження технології на 10,22% більше підлітків ЕГ (Ф – 65,33%, К – 

55,11% ЕГ) та на 0,31% більше підлітків КГ  

(Ф – 47,13%, К – 46,82% КГ). Те, що „розголошувати приватні подробиці життя 

інших людейˮ є прикладом порушення прав людини онлайн, порівняно з 

результатами до впровадження технології зазначили на 9,6% більше підлітків 

ЕГ (Ф – 61,30%, К – 51,70% ЕГ) та на 0,39% більше підлітків КГ  

(Ф – 48,41%, К – 48,09% КГ). Варіант „розміщувати фото без згоди людей, які є 

на ньомуˮ обрали порівняно з результатами до впровадження технології на 

9,29% більше підлітків ЕГ (Ф – 47,68%, К – 38,39% ЕГ) та на 0, 32% більше 

підлітків КГ (Ф – 49,04%, К – 49,36% КГ); відповідь „пересилати розмову з 

людиною іншій людиніˮ – на 9,9% більше підлітків ЕГ  

(Ф – 36,22%, К – 26,32% ЕГ) та на 0,32% більше підлітків КГ (Ф – 23,89%,  

К – 23,57% КГ). Останній приклад порівняно з іншими варіантами відповідей 

набрав найменшу кількість обрання як до впровадження технології, так і після. 

Уважаємо, це може бути пов’язано з тим, що цей вид діяльності є дуже 

поширеним серед підлітків, зокрема тому, що соціальні мережі в Інтернеті 
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мають опцію „переслати розмовуˮ, підлітки можуть сприймати це як офіційний 

дозвіл на пересилання приватної розмови в чаті навіть без дозволу іншої 

людини. Разом з тим підлітки ЕГ порівняно з результатами до впровадження 

технології на 9,9% частіше стали обирати цей варіант як порушення прав 

людини онлайн, на відміну від підлітків КГ, де збільшення спостережено лише 

на 0,32%. Ми пояснюємо ці результати тим, що по-перше, під час 

впровадження заходів освітнього компонента технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків Інтернеті 

підлітки розглянули більше прикладів порушення прав людини онлайн, зокрема 

ті, що були пов’язані з їхньою повсякденною діяльністю в Інтернеті. По-друге, 

повідомлення, поширювані під час реалізації комунікативного 

й інформаційного компонентів запровадженої нами технології щодо реалізації 

прав людини онлайн та прикладів їх порушень сприяють тому, що частина 

підлітків дізнається про те, що права людини можуть як реалізовуватись, так і 

порушуватись онлайн, і починають вирізняти приклади порушення прав 

людини онлайн.  

Підрахувавши відповіді за ключем до розробленої нами анкети, ми 

отримали такі результати щодо рівнів сформованості когнітивного критерію за 

показником „Повага прав людини онлайнˮ у підлітків ЕГ та КГ під час 

констатувального та формувального етапів експерименту (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Рівні сформованості когнітивного критерію за показником  

„Повага прав людини онлайнˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального й формувального етапів експерименту (%) 
Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

поверхові знання або відсутність знань про те, що права 

людини можна реалізовувати й порушувати в Інтернеті 

39,94 38,39 46,50 45,22 

Середній 

часткові знання щодо прав людини в Інтернеті та 

приклади їх порушення 

38,70 39,94 35,99 37,90 

Високий 

повні, систематизовані знання про права людини онлайн  

та приклади їх порушення 21,36 21,67 17,52 16,88 
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Відповіді на відкрите питання „Наведи приклади того, як за допомогою 

Інтернету ти можеш брати участь в обговоренні питань, що тебе стосуютьсяˮ 

підлітків експериментальної групи після впровадження технології якісно 

відрізняються від відповідей цих самих підлітків до впровадження технології. 

Так, підлітки вперше назвали такі приклади участі за допомогою Інтернету 

в обговоренні питань, що їх стосуються, як: „блогˮ (2,17%), „сторінка 

навчального закладу в соціальній мережіˮ (5,57%), „форум/голосування на сайті 

навчального закладуˮ (3,72%), „створення власного сайтуˮ (0,62%), 

„петиціяˮ(2,48%), „звернення до МОН у Фейсбуціˮ або „затегати міністра 

освіти у Фейсбуціˮ (4,64%), „створення голосування щодо шкільних заходівˮ 

(7,12%), „участь в опитуванні від громадських організаційˮ (1,24%), „залишати 

коментарі на сайті, де я купляв/купляла телефон/сукню тощоˮ (1,55%). Такі 

знання підлітків ЕГ щодо різних форм онлайнової участі стали можливі після 

розробки та проведення з ними тренінгових вправ освітнього компонента 

технології, під час яких вони не лише теоретично ознайомились 

з можливостями онлайнової участі, а й практично намагались використати 

різноманітні форми участі для вирішення власних потреб у повсякденному 

житті.  

Деякі варіанти відповідей підлітків ЕГ та КГ піч час формувального етапу 

експерименту були схожі на їхні відповіді під час констатувального етапу: 

„соцмережіˮ обрали на 1,24% більше підлітків ЕГ (Ф – 36,22%, К – 34,98%) ЕГ 

та на 0,95% менше підлітків КГ (Ф – 39,81%, К – 40,76 КГ%). Варіант 

„бесіди/чати/ переписування з друзямиˮ були обрані частіше порівняно з 

результатами до впровадження технології на 8,98% у підлітків ЕГ (Ф – 23,53%, 

К – 14,55% ЕГ) та на 1,27% у підлітків КГ (Ф – 13,69%, К – 12,42% КГ). Про те, 

що не беруть участь в обговоренні в Інтернеті, зазначили на 0,7% менше 

підлітків ЕГ (Ф – 2,71%, К – 3,41% ЕГ) та на 0,31% менше підлітків КГ (Ф – 2, 

87%, К – 3,18% КГ).  
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Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості когнітивного критерію за показником 

„Електронна участьˮ (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Рівні сформованості когнітивного критерію за показником 

„Електронна участьˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

поверхові знання або відсутність знань 

про управління Інтернетом, відсутність прикладів 

можливостей електронної участі в житті школи, 

міста, країни, світу 

98,14 94,12 98,41 98,09 

Середній 

часткові знання про управління Інтернетом 

та поодинокі приклади можливостей електронної 

участі в житті школи, міста, країни, світу 

1,86 4,64 1,59 1,91 

Високий 

повні, систематизовані знання про про управління 

Інтернетом, можливості електронної участі в житті  

школи, міста, країни, світу 

0,00 

 

1,24 

 

0,00 

 

0,00 

 

Відкрите питання „Який негативний вплив на твоє здоров’я має або може 

мати в подальшому користування Інтернетом?ˮ дало змогу з’ясувати, які 

впливи знають підлітки та які з них сприймають як негативні для власного 

здоров’я після впровадження нами технології соціально-педагогічного 

супроводу. Отримані відповіді ми систематизували за зменшенням відсотків.  

Як і в попередньому питанні, варіанти відповідей підлітків 

в експериментальній і контрольній групі значно різняться. Як і очікувалось, 

підлітки контрольної групи найчастіше обирали варіанти відповіді, пов’язані з 

впливом на фізичне здоров’я: погіршення зору зазначили на 0,32% менше 

підлітків (Ф – 69,11%, К – 69,43% КГ); погіршення осанки, болі в спині, 

сутулість – на 1,59% більше (Ф – 9,87%, К – 8,28% КГ); головні болі – на 0,32% 

менше (Ф – 2,23%, К – 2,55% КГ); вплив на нервову система – на 0,32% менше 

(Ф – 1,91%, К – 2,23% КГ). Залежність від Інтернету як негативний вплив 
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виокремили на 0,32% менше підлітків (Ф – 6,05%,  

К – 6,37% КГ). Відповідь „ніякийˮ обрали на 0,64% менше підлітків  

(Ф – 3,82%, К – 4,46% КГ). Відповідей „Не знаюˮ стало на 0,32% більше  

(Ф – 9,24%, К – 8,92% КГ). Припускаємо, що значна кількість варіантів 

зазначення впливів на фізичне здоров’я може бути пов’язана або з великою 

кількістю застережень з боку дорослих („не сиди близько до екрана, зір 

поганий будеˮ, „не горбсяˮ та ін.), або з розглядом впливу тривалого 

користування комп’ютером на зір та осанку, яке передбачене в програмі 

з анатомії.  

Відповіді підлітків експериментальної групи мають ширший діапазон 

запропонованих варіантів впливів на здоров’я – від фізичного до соціального. 

Більшість варіантів відповідей фіксуємо вперше порівняно з результатами 

дослідження до впровадження нами технології. Так, підлітки ЕГ на 8,67% 

більше порівняно з результатами до впровадження технології (Ф – 78,33%, К – 

69,66% ЕГ) зазначили як негативний вплив тривалого користування 

цифровими пристроями погіршення зору; погіршення осанки, болі в спині, 

сутулість – на 10,83% більше (Ф – 21,05%, К – 10,22% ЕГ); головні болі – на 

5,57% більше (Ф – 8,36%, К – 2,79% ЕГ). Уперше порівняно з результатами до 

впровадження технології підлітки ЕГ зазначають такі впливи: висипи на 

обличчі – 53,56% ЕГ, роздратованість – 9,91% ЕГ, зустріч з людьми, з якими 

познайомився в Інтернеті, і які мають погані наміри – 5,26% ЕГ, рідше/частіше 

став(ла) їсти – 3,72% ЕГ, втома від паніки, яку розводять в Інтернеті („якісь 

суїцидиˮ, „про синіх китівˮ, „про обстріли/нападиˮ) – 24,46% ЕГ; розміщення 

фотографій свого дому – 1,4% ЕГ, розміщення власних фотографій у 

купальнику – 11,15% ЕГ, мова ворожнечі щодо переселенців, ромів, „людей з 

Донбасуˮ, розпалювання ненависті – 27,55% ЕГ, тривожність, депресія – 1,24% 

ЕГ, постійне порівняння себе з іншими – 9,91% ЕГ, неуважність на дорозі – 

2,17% ЕГ, почуття власної величі – 3,41% ЕГ. Відповідь „ніякийˮ дали 2,17% 

ЕГ. „Не знаюˮ відповіла така сама кількість підлітків ЕГ, як і до впровадження 

технології (9,60% ЕГ). Ураховуючи те, що тренінгові вправи освітнього 
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компонента та повідомлення комунікаційного й інформаційного компонентів 

надавали можливість підліткам, виходячи з основних видів їхньої повсякденної 

діяльності в Інтернеті, детальніше дізнатися про наслідки користування 

Інтернетом та цифровими пристроями для їхнього фізичного, психологічного 

та соціального благополуччя, спостерігаємо значні зміни в знаннях підлітків 

експериментальної групи.  

Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі результати 

щодо рівнів сформованості когнітивного критерію за показником „Збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Рівні сформованості когнітивного критерію за показником 

 „Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ  

у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та формувального етапів 

експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

поверхневі знання або відсутність знань про 

негативний вплив на здоров’я та умови 

збереження здоров’я під час тривалого 

користування Інтернетом 

 

79,88 

 

76,78 

 

78,34 

 

77,71 

Середній 

часткові знання про негативний вплив на 

здоров’я та умови збереження здоров’я під час 

тривалого користування Інтернетом 

 

15,48 

 

16,72 

 

17,20 

 

17,83 

Високий 

повні, систематизовані знання про 

негативний вплив на здоров’я та умови 

збереження здоров’я під час тривалого 

користування Інтернетом 

 

4,64 

 

6,50 

 

4,46 

 

4,46 

На відкрите питання „Куди чи до кого можна звернутись по допомогу 

та захист, якщо став(ла) жертвою чиїхось дій в Інтернеті?ˮ відповіли, що можна 

звернутися до батьків, порівняно з результатами до впровадження технології на 

7,73% більше підлітків ЕГ (Ф – 65,94%, К – 58,21% ЕГ)  

та на 1,84% менше підлітків КГ (Ф – 54,74%, К – 56, 58% КГ). В ЕГ порівняно 
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з першим дослідженням з’явився значний відсоток відповідей „до вчителівˮ – 

19,81%. Уперше порівняно з результатами до впровадження технології 

в підлітків ЕГ з’являються варіанти відповіді „до кіберполіціїˮ – 36,53%, „до 

судуˮ – 10,22%. Значне збільшення порівняно з результатами до впровадження 

технології кількості відповіді „до поліціїˮ спостережено в підлітків ЕГ – на 

11,76% (Ф – 26,93%, до 15,17% ЕГ) та незначне зменшення в підлітків КГ – на 

0,63% (Ф – 13,06%, до 13,69% КГ). На 7,43% більше підлітків ЕГ (Ф – 19,50%, 

К – 12,07% ЕГ) та на 0,96% менше підлітків КГ (Ф – 9,87%, К – 10,83% КГ) 

зазначили, що звертались до адміністратора сайту/групи в соціальній мережі. 

Менше 2% відповідно називали знайомих, рідних, Інтернет, учителя 

інформатики. Відповідь „не знаюˮ давали на 6,81% менше порівняно з 

результатами до впровадження технології підлітків ЕГ  

(Ф – 6,50%, К – 13,31% ЕГ) та незначно менша (на 0,32%) кількість підлітків КГ 

(Ф – 12,10%, К – 12,42% КГ). 

Розгляд під час упровадження освітнього компонента технології кейсів 

звернення підлітків по допомогу та отримання захисту прав людини, що були 

порушені онлайн, ознайомлення з необхідними діями у випадку, якщо підліток 

став жертвою/спостерігачем чиїхось дій в Інтернеті або джерелом небезпеки 

для інших людей; розроблені інформативні посилання, здійснювані педагогами 

та батьками через упровадження заходів комунікативного й інформаційного 

компонентів технології дозволили нам вплинути на знання підлітків про 

джерела та ресурси (зокрема в Інтернеті) для отримання допомоги й підтримки 

під час користування Інтернетом, зокрема про механізми захисту прав людини, 

що були порушені онлайн.  

Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості когнітивного критерію за показником 

„Звернення по допомогу та захистˮ (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4 

Рівні сформованості когнітивного критерію за показником  

„Звернення по допомогу та захистˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

поверхові знання або відсутність знань про 

необхідні дії у випадку, якщо став жертвою 

чиїхось дій в Інтернеті 

 

95,36 

 

89,78 

 

95,54 

 

95,22 

Середній 

часткові знання про необхідні дії у випадку, якщо 

став жертвою чиїхось дій в Інтернеті 

4,64 9,91 4,46 4,78 

Високий 

повні, систематизовані знання про необхідні дії у 

випадку, якщо став жертвою чиїхось дій в 

Інтернеті 

 

0,00 

 

0,31 

 

0,00 

 

0,00 

 Отже, проаналізувавши відповіді, ми отримали такі загальні результати 

щодо рівнів сформованості когнітивного критерію безпечної поведінки в 

Інтернеті у підлітків ЕГ та КГ до та після впровадження нами технології 

соціально-педагогічного супроводу (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівень сформованості когнітивного критерію  

безпечної поведінки  в Інтернеті у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 66,25 56,97 69,11 67,83 

Середній  33,44 39,01 30,57 31,85 

Високий  0,31 4,02 0,32 0,32 

 Ці результати свідчать про позитивні зміни рівнів сформованості 

когнітивного критерію в експериментальній групі та відсутність значних змін у 

контрольній групі. 

 Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості когнітивного 

критерію за всіма чотирьма показниками у підлітків ЕГ ми зіставили між собою 
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їхні результати до та після впровадження технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті. Отримавши значення 

Т-критерію Стьюдента, який дорівнює -2,26318* (при ,023957*), ми 

підтвердили наявність значущої відмінності в рівнях сформованості 

когнітивного критерію між двома залежними вибірками (результатами підлітків 

ЕГ до та після впровадження технології) та підтвердили ефективність 

впроваджуваної нами технології.  

 Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості когінітивного 

критерію в підлітків ЕГ ми зіставили між собою їхні результати з результатами 

підлітків КГ після впровадження для підлітків ЕГ технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті. 

Отримавши значення Т-критерію Стьюдента, який дорівнює 2,827514* 

(при ,004839*), ми підтвердили наявність значущої відмінності в рівнях 

сформованості когнітивного критерію між двома незалежними вибірками 

(результатами підлітків ЕГ і підлітків КГ після впровадження технології) 

та підтвердили ефективність впроваджуваної нами технології.  

 Для визначення змін у рівнях сформованості поведінкового критерію 

перейдемо до якісного та кількісного аналізу відповідей на питання № 14 – 17.  

 Відповіді на питання щодо дій підлітка, якщо він бачить в Інтернеті те, 

що варто змінити/видалити (помилки, шахрайство, насильницький контент, 

порушення прав людини, порушення авторських прав) порівняно 

з результатами до впровадження технології відрізняються в підлітків ЕГ 

та незначно змінились у підлітків КГ.  

Так, відповідь „Обираю опцію „поскаржитисьˮ у соціальних мережахˮ 

обрали на 7,74% більше підлітків ЕГ (Ф – 66,25%, К – 58,51% ЕГ) порівняно зі 

зменшенням на 0,96% у відповідях підлітків КГ (Ф – 53,50%, К – 54,46% КГ); 

„видаляю цю інформацію, якщо я її розмістивˮ зазначили на 16,1% більше 

підлітків ЕГ (Ф – 57,28%,  

К – 41,18% ЕГ) порівняно зі зменшенням на 0,64% у підлітків КГ  

(Ф – 30,57%, К – 31,21% КГ); „пишу адміністратору сайту/групи/порталуˮ 
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відповіли на 2,79% більше підлітків ЕГ (Ф – 34,37%, К – 31,58% ЕГ) порівняно 

зі збільшенням на 0,64% відповідей підлітків КГ (Ф – 32,17%,  

К – 31,53% КГ). „Повідомляю про це батьківˮ зазначили на 0,62% менше 

підлітків ЕГ (Ф – 16,41%, К – 17,03% ЕГ) порівняно з незначним збільшенням 

(на 0,32%) відповідей підлітків КГ (Ф – 16,88%, К – 16,56% КГ). Варіант 

„повідомляю про це поліціюˮ зазначили на 1,23% більше підлітків ЕГ (Ф – 

4,25%, К – 4,02% ЕГ) та на 1,27% менше підлітків КГ (Ф – 4,46%,  

К – 5,73% КГ).  

Відповідь „повідомляю про це вчителівˮ дали на 0,31% менше підлітків ЕГ 

(Ф – 2,48%, К – 2,79% ЕГ) порівняно з незначним збільшенням (на 0,32%) 

підлітків КГ (Ф – 1,91%, К – 1,59% КГ).  

Варіант „Нічого не роблюˮ обрали на 5,57% менше підлітків ЕГ (Ф – 

16,41%, К – 21,98% ЕГ) та на 1,28% підлітків КГ (Ф – 24,52%, К – 25,80% КГ).  

„Звертаюсь онлайн до кіберполіціїˮ вперше порівняно з результатами до 

впровадження технології та відповідями підлітків КГ зазначили 3,72% підлітків 

ЕГ.  

 З результатів видно, що після впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу в поведінці підлітків ЕГ в Інтернеті відбулися зміни. 

Вони стали значно частіше обирати опцію „поскаржитисяˮ в соціальних 

мережахˮ або видаляти таку інформацію, якщо вони її розмістили. У 3,72% 

підлітків ЕГ вперше з’явилася відповідь „звертаюсь до кіберполіції онлайнˮ.  

Про активнішу позицію підлітків щодо видалення/зміни нелегального 

змісту в Інтернеті свідчить і те, що в ЕГ стало на 5,57% менше відповідей 

„нічого не роблюˮ порівняно з тим, що було до впровадження технології.  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості поведінкового критерію за показником 

„Повага прав людини онлайнˮ (табл. 2.6).  

  

 

 



175 

Таблиця 2.6 

Рівні сформованості поведінкового критерію за показником 

„Повага прав людини онлайнˮ у підлітків ЕГ та КГ під час 

констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

неповага до прав людини інших осіб онлайн, 

пасивність у випадках спостереження порушення прав 

людини онлайн іншими людьми/організаціями 

80,19 73,99 81,85 81,85 

Середній 

прояв поваги до прав людини онлайн та поодинокі 

прояви порушень прав людини інших осіб онлайн 

18,58 19,50 17,52 17,52 

Високий 

прояв поваги до прав людини інших осіб онлайн, 

звернення уваги людей/організацій на випадки, коли 

вони порушують права іншої особи онлайн 

1,24 6,50 0,64 0,64 

  

Обираючи із запропонованих два варіанти дій, які підліток найчастіше 

виконує під час користування Інтернетом, відповідь „читаю, слухаю, дивлюсяˮ 

порівняно з результатами констатувального етапу експерименту обрали на 

17,34% менше підлітків ЕГ (Ф – 61,61%, К – 78,95% ЕГ)  

та на 1,28% більше підлітків КГ (Ф – 81,53, до 80,25% КГ).  

Це свідчить про зменшення кількості підлітків ЕГ, які є „спостерігачамиˮ. 

„Маю профіль у соціальних мережах, відвідую соціальні мережіˮ зазначили на 

13,31% більше підлітків ЕГ (Ф – 76,78%, К – 63,47% ЕГ) та на 1,28% підлітків 

КГ (Ф – 65,29%, К – 64,01% КГ). Отже, збільшилась кількість підлітків ЕГ які є 

„тусовщикамиˮ.  

„Додаю фотографії, голосую за фото/пости/сторінкиˮ зазначили на 2,48% 

менше підлітків ЕГ (Ф-24,15%, К – 26,63% ЕГ) та на 0,96% менше підлітків КГ 

(Ф – 22,61% КГ, К – 23,57% КГ). Отже, відбулося зменшення підлітків, які є 

„колекціонерамиˮ. Відповідь „веду групу/блог/власний сайт, завантажую відео 

й аудіо, пишу пости/статті, розпочинаю онлайн-кампаніїˮ обрали на 8,05% 

більше підлітків ЕГ (Ф – 22,60%, К – 14,55% ЕГ) та на 0,96% підлітків КГ (Ф – 

17,20%, К – 16,24%).  
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Це свідчить про збільшення кількості підлітків, які є „творцямиˮ. 

„Оновлюю статус у соціальних мережах, розміщую інформацію на своїй 

сторінціˮ зазначили на 4,64% більше підлітків ЕГ (Ф – 13,62% ЕГ, К – 8,98% 

ЕГ) та на 0,32% менше підлітків КГ (Ф – 7,32%, К – 7,64% КГ). Це дозволяє 

говорити про збільшення кількості підлітків ЕГ, які виконують роль 

„співрозмовниківˮ.  

Варіант відповіді „залучаюсь до створення рейтингів продуктів, коментую, 

беру участь в онлайнових обговореннях/дискусіях, долучаюсь до створення і 

редагування статей у Вікіпедії, беру участь в онлайнових опитуваннях, 

коментую законодавчі ініціативиˮ обрали на 6,19% більше підлітків ЕГ (Ф – 13, 

62%, К – 7,43% ЕГ) та на 2,23% менше підлітків ЕГ (Ф – 6,05%, К – 8,28% КГ). 

Такі результати дають можливість говорити про збільшення „критиківˮ серед 

підлітків ЕГ.  

Отже, відповідно до сходинок онлайнової участі [158], доволі високий 

відсоток підлітків ЕГ розширили діапазон їхніх ролей і форм онлайнової участі 

під час користування Інтернетом після впровадження технології порівняно 

з підлітками КГ, які значно не змінили їхні ролі під час користування 

Інтернетом.  

Оскільки в освітньому, комунікаційному та інформаційному компонентах 

впроваджуваної нами технології ми намагалися відображати різні можливості 

для онлайнової участі підлітків у прийнятті рішень, які, на нашу думку, є 

найбільш актуальними для них і безпосередньо стосуються їхнього 

повсякденного життя й потреб, спостерігаємо зменшення низького 

та середнього рівнів та збільшення високого рівнів у підлітків ЕГ. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості поведінкового критерію за показником 

„Електронна участьˮ (табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Рівні сформованості  поведінкового критерію за показником 

„Електронна участьˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

низьку участь в Інтернеті, виконання ролей 

„спостерігачˮ, „тусовщикˮ 

43,34 41,49 45,86 45,86 

Середній 

часткова участь в Інтернеті, виконання ролей 

„співрозмовникˮ, „колекціонерˮ 

43,03 41,49 42,99 42,99 

Високий 

активна участь в Інтернеті, виконання ролей „творецьˮ, 

„критикˮ 

13,62 17,03 11,15 11,15 

 

 У відповідях на питання „Що ти робиш, аби зберегти своє здоров’я 

під час користування Інтернетом?ˮ після впровадження технології 

спостерігаємо збільшення кількості варіантів у підлітків ЕГ як порівняно 

з їхніми відповідями до впровадження технології, так і порівняно з відповідями 

підлітків КГ після впровадження технології. 

 Відповідь „Постійно слідкую за осанкою та відстанню від очей до екранаˮ 

зазначили на 12,38% більше підлітків ЕГ (Ф – 54,49%, К – 42,11% ЕГ) та на 

1,27% підлітків КГ (Ф – 44,90%, К – 43,63% КГ); „Не дивлюсь негативні сайти 

та не втручаюсь у дискусії, які мене засмучуютьˮ – на 9,9% більше підлітків ЕГ 

(Ф – 43,96%, К – 34,06% ЕГ) та на 1,17% більше підлітків КГ (Ф – 32,48%, К – 

31,21% КГ); „Зменшую кількість часу користування Інтернетомˮ – на 3,72% 

більше підлітків ЕГ (Ф – 32,82%, К – 29,10% ЕГ) та на 0,64% більше підлітків 

КГ (Ф – 28,03%, К – 27,39% КГ); „Роблю зарядку для очейˮ – на 5,27% більше 

підлітків ЕГ (Ф – 25,70%, К – 20,43% ЕГ) та на 0,75% більше підлітків КГ (Ф – 

24,0%, К – 23,25% КГ); „Намагаюсь не звертати уваги на негативний змістˮ – на 

6,19% більше підлітків ЕГ  

(Ф – 25,08%, К – 18,89% ЕГ) та на 0,95% більше підлітків КГ (Ф – 20,06%,  

К – 19,11%) КГ; „Обговорюю негативний зміст з друзями/батькамиˮ – 
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на 10,53% більше підлітків ЕГ (Ф – 19,20%, К – 8,67% ЕГ) та на 0,32% більше 

підлітків ЕГ (Ф – 8,6%, К – 8,28% КГ). У відповідях порівняно з дослідженням 

до впровадження технології з’явились нові варіанти в підлітків 

експериментальної групи: „протираю екран смартфону/ мобільного 

телефону/планшета / клавіатуру ноутбука / комп’ютераˮ (8,36%), „не 

втручаюсь/намагаюсь не втручатись в конфлікти в Інтернетіˮ (9,91%), 

„слідкую/думаю над тим, що я пишу/розміщую онлайнˮ (7,43%). Майже 

третина підлітків КГ, як і в першому дослідженні, відповіли „Нічогоˮ  

(Ф – 31,85%, К – 31,53% КГ), значне зменшення (на 10,21%) кількості такої 

відповіді спостерігаємо в підлітків ЕГ після впровадження технології  

(Ф – 17,96%, К – 28,17% ЕГ). 

 З результатів видно, що після впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу в підлітків ЕГ значно розширився діапазон моделей 

поведінки щодо збереження власного здоров’я під час користування 

Інтернетом, які ми опрацьовували під час тренінгових вправ освітнього 

компонента технології з формування компетенцій безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості поведінкового критерію за показником 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Рівні сформованості поведінкового критерію за показником 

„Збереження здоров’яˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критеріїв К Ф К Ф 

Низький 

поодинокі випадки виконання умов для збереження лише 

для підтримки зору/осанки/втомлюваності тощо 

 

78,33 

 

68,42 

 

77,39 

 

77,07 

Середній 

виконання час від часу умов для збереження власного 

здоров’я під час користування Інтернетом або слідкування 

тільки за одним з видів здоров’я (наприклад, фізичним) 

20,12 23,84 21,02 21,34 
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 Продовження табл.2.8 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критеріїв К Ф К Ф 

Високий 

систематичне виконання умов для збереження власного 

здоров’я під час користування Інтернетом 

1,55 7,74 1,59 1,59 

 

На питання щодо досвіду отримання допомоги „Якщо в тебе або твоїх 

друзів були випадки, коли ви звертались по допомогу/захист під час 

користування Інтернетом, до кого звертались (необмежена кількість варіантів)ˮ 

після впровадження технології ми отримали результати, які значно різнилися в 

ЕГ та КГ. Так, про те, що звертались до батьків повідомили на 10,52% більше 

підлітків ЕГ (Ф – 43,65%, К – 33,13%)  

та на 0,64% менше підлітків КГ (Ф – 30,25%, К – 30,89% КГ); 

до знайомих/друзів – на 2,16% менше підлітків ЕГ (Ф – 25,39%, К – 27,55% ЕГ) 

та на 0,32% більше підлітків КГ (Ф – 27,71%, К – 27,39% КГ); до сервісного 

центру або технічної підтримки провайдера/оператора мобільного зв’язку чи 

сайту – на 8,96% підлітків ЕГ (Ф – 35,89%, К – 26,93% ЕГ) та на 1,27% більше 

підлітків КГ (Ф – 24,84%, К – 23,57% КГ); до психолога або соціального 

педагога – на 8,05% більше підлітків ЕГ  

(Ф – 14,55%, К – 6,50% ЕГ) та на 1,27% менше підлітків КГ (Ф – 6,69%,  

К – 7,96% КГ); до поліції чи суду – на 9,29% більше підлітків ЕГ  

(Ф – 15,79%, К – 6,50% ЕГ) та на 0,64% більше підлітків КГ (Ф – 7,96%,  

К – 7,32% КГ); до вчителів – на 7,74% більше підлітків ЕГ (Ф – 8,36%,  

К – 0,62% ЕГ) та 0,32% більше підлітків КГ (Ф – 5,10%, К – 4,78% КГ). 

Відповідь „нікуди не зверталисьˮ дали на 8,67% менше підлітків ЕГ  

(Ф – 20,74%, К – 29,41% ЕГ) та на 0,89% більше підлітків КГ (Ф – 28,98%,  

К – 28,03% КГ). Як „свій варіантˮ підлітки ЕГ після впровадження технології 

зазначили „дзвонив/ла на гарячу лініюˮ (7,43%). 

 З цих результатів отримуємо відомості, які свідчать про значні зміни 

у відповідях підлітків ЕГ на питання, куди можна звернутись по допомогу 

та захист під час користування Інтернетом. Зокрема після впровадження 
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технології вперше зазначили можливість звернутися „на гарячу лініюˮ майже 

7,5% підлітків ЕГ. 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості поведінкового критерію за показником 

„Звернення по допомогу та захистˮ (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Рівні сформованості поведінкового критерію за показником 

„Звернення по допомогу та захистˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

відсутність досвіду участі у зверненні по 

допомогу/захист під час користування Інтернетом 

іншою людиною 

 

91,02 

 

76,16 

 

90,76 

 

90,13 

Середній 

звернення по допомогу/захист під час 

користування Інтернетом до однієї із структур 

8,98 10,00 9,24 9,87 

Високий 

наявність власного досвіду звернення по 

допомогу/захист до різних структур під час 

користування Інтернетом або такого досвіду в 

друзів/родичів 

 

0,00 

 

5,88 

 

0,00 

 

0,00 

 Отже, проаналізувавши відповіді, ми отримали такі результати щодо 

рівнів сформованості поведінкового критерію безпечної поведінки в Інтернеті 

(табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Рівні сформованості поведінкового критерію  

безпечної поведінки в Інтернеті в підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень сформованості 

критеріїв 
К Ф К Ф 

Низький  55,11 45,82 57,01 56,05 

Середній  44,89 45,82 42,99 43,95 

Високий  0,00 8,36 0,00 0,00 
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 Результати дослідження в зміні рівнів сформованості поведінкового 

критерію також переконливо підтверджують ефективність розробленої нами 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті. 

 Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості поведінкового 

критерію у  підлітків ЕГ ми зіставили їхні результати до та після впровадження 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

в Інтернеті. Отримавши значення Т-критерію Стьюдента, який дорівнює -

2,89090* (при ,003971*), ми підтвердили наявність значущої відмінності в 

рівнях сформованості поведінкового критерію між двома залежними вибірками 

(результатами підлітків ЕГ до та після впровадження технології), що свідчить 

про ефективність впроваджуваної нами технології.  

 Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості поведінкового 

критерію в підлітків ЕГ ми зіставили їхні результати з результатами підлітків 

КГ після впровадження для підлітків ЕГ технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті. Отримавши значення 

Т-критерію Стьюдента, який дорівнює 5,830832* (при ,000000*), ми 

підтвердили наявність значущої відмінності в рівнях сформованості 

поведінкового критерію між двома незалежними вибірками (результатами 

підлітків ЕГ та підлітків КГ після впровадження технології для підлітків ЕГ). 

 Для визначення змін у рівнях сформованості релятивного критерію 

перейдемо до якісного та кількісного аналізу відповідей на питання № 18 – 21. 

 Серед запропонованих тверджень щодо прав людини в Інтернеті 

правильні відповіді підлітків різняться в ЕГ та КГ. Правильними визнали 

варіанти: „Права людини онлайн належать кожній людиніˮ на 10,84% більше 

підлітків ЕГ (Ф – 59,13% (48,30% ЕГ) та на 0,95% менше підлітків КГ  

(Ф – 46,50%, К – 47,45% КГ); „Кожен користувач має право знати й розуміти, 

як його дані обробляють в Інтернетіˮ – на 8,36% більше підлітків ЕГ  

(Ф – 56,35%, К – 47,99% ЕГ) та на 0,32% менше підлітків КГ (Ф – 49,04%,  

К – 49,36% КГ); „Право на освіту в Інтернеті я можу реалізовувати щодня, 
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навчаючись, наприклад, на онлайн курсахˮ – на 5,88% більше підлітків ЕГ  

(Ф – 44,58%, К – 38,70% ЕГ) та на 0,32% більше підлітків КГ (Ф – 37,90%,  

К – 37,58% КГ); „Приватні кампанії в Інтернеті зобов’язані поважати права 

людиниˮ – на 10,84% більше підлітків ЕГ (Ф – 47,06%, К – 36,22% ЕГ) та на 

0,96% менше підлітків КГ (Ф – 31,21%, К – 32,17% КГ); „Діти та молодь мають 

право на особливу увагу й допомогу під час роботи в Інтернетіˮ – на 12,96% 

більше підлітків ЕГ (Ф – 42,72%, К – 30,03% ЕГ) та на 0,32% більше підлітків 

КГ (Ф – 30,89%, К – 30,57% КГ). Погодились з тим, що „Анонімність в 

Інтернеті не є абсолютною й може бути розкрита у випадках загрози 

громадському порядку, захисту прав інших осібˮ на 9,6% більше підлітків ЕГ 

(Ф – 32,20%, К – 22,60% ЕГ) та 0,63% більше підлітків КГ  

(Ф – 26,43%, К – 25,80% КГ). Разом з тим і неправильні за їхньою суттю тези 

підлітки обирали як правильні. Так, твердження „Права людини можуть 

реалізовуватись тільки в житті поза Інтернетом, а не в Інтернетіˮ обрали 

на 18,89% менше підлітків ЕГ (Ф – 22,91%, К – 41,80% ЕГ) та 3,54% більше 

підлітків КГ (Ф – 47,17%, К – 43,63% КГ); „На своїй сторінці я можу писати та 

розміщувати все, що завгодно (зокрема й образи та висловлювання ненависті), 

бо це моя свобода словаˮ – на 11,14% менше підлітків ЕГ  

(Ф – 11,46%, К – 22,60% ЕГ) та на 1,6% менше підлітків КГ (Ф – 24,20%,  

К – 25,80% КГ). З виразом „Свобода слова – це найголовніше, навіть якщо 

я зачіпаю права іншої особиˮ погодились на 7,12% менше підлітків ЕГ  

(Ф – 2,17%, К – 9,29% ЕГ) та на 0,96% менше підлітків КГ (Ф – 13,06%, К – 

12,10% КГ). Як бачимо, значно менший відсоток підлітків ЕГ після 

впровадження запропонованої нами технології порівняно з підлітками КГ 

(22,91% та 47,17% відповідно) не розуміють або не знають, що права людини в 

рівній мірі можуть реалізовуватись в Інтернеті, як і в житті поза Інтернетом. 

Упровадження тренінгів з формування компетенцій безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті, які розкривали зміст поняття „права людини онлайнˮ, 

розгляд прикладів легальної та нелегальної поведінки в Інтернеті надали змогу 

підліткам ЕГ змінити їхнє ставлення в бік поваги до прав людини онлайн.  



183 

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості релятивного компонента за показником 

„Повага прав людини онлайнˮ (табл. 2.10). 

 Таблиця 2.10 

Рівні сформованості релятивного критерію  за показником „Повага прав 

людини онлайнˮ у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та 

формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 
розуміння Інтернету як загрози різним сферам життя, 

віртуального простору в якому будь-які дії безкарні, 

відсутність поваги до прав людини в Інтернеті 

 

54,80 

 

51,39 

 

54,78 

 

54,78 

Середній 

часткове розуміння Інтернету як ресурсу для 

розвитку, простору з такими самими правилами, 

як і в житті поза Інтернетом, але з припущенням, 

що в Інтернеті іноді можна робити те, що не буде 

покарано 

 

28,48 

 

31,89 

 

28,34 

 

28,34 

Високий 

розуміння Інтернету як ресурсу для розвитку, 

простору з такими самими правилами, як і в 

житті поза Інтернетом, повага прав людини в 

Інтернеті 

 

16,72 

 

16,72 

 

16,88 

 

16,88 

 

 Для виявлення змін у ціннісному ставленні до можливостей участі 

з використанням Інтернету після впровадження технології підліткам було 

запропоновано для продовження фразу „Мені подобається, що тепер завдяки 

Інтернету я можу…ˮ з необмеженою кількістю варіантів.  

Твердження „Можу привертати уваги до питань, що мене турбуютьˮ 

обрали на 11,46% більше підлітків ЕГ (Ф – 56,66%, К – 45,20% ЕГ) та 1,91% 

більше підлітків КГ (Ф – 44,90%, К – 42,99% КГ); „Організовувати голосування 

та обговорення будь-чого, що стосується мене й моїх однолітківˮ – на 9,9% 

більше підлітків ЕГ (Ф – 50,77%, К – 40,87% ЕГ) та на 1,27% більше підлітків 

КГ (Ф – 42,99%, К – 41,72% КГ); „Створювати пости/фото/відео, що підіймають 
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місцеві проблеми та спонукають до обговоренняˮ – на 11,76% більше підлітків 

ЕГ (Ф – 51,70%, К – 39,94% ЕГ) та 1,6% більше підлітків КГ (Ф – 38,22%,  

К – 36,62% КГ); „Брати участь у голосуванні щодо проведення заходів у школіˮ 

– на 14,55% більше підлітків ЕГ (Ф – 48,92%, К – 34,37% ЕГ) та 1,59% більше 

підлітків КГ (Ф – 34,71%, К – 33,12% КГ); „Брати участь в обговоренні 

ініціатив у нашому місті/селі/області/країні/світіˮ – на 14,86% більше підлітків 

ЕГ (Ф – 42,41%, К – 27,55% ЕГ) та на 0,32% менше підлітків КГ (Ф – 30,89%, К 

– 31,21% КГ).  

Те, що подобається завдяки Інтернету „Брати участь в оцінюванні роботи 

сайтів/будь-яких кампаній/товарів тощоˮ, зазначили на 18,58% більше підлітків 

ЕГ (Ф – 39,63%, К – 21,05% ЕГ) та на 0,63% більше підлітків КГ (Ф – 24,20%, 

К – 23,57% КГ).  

Незначними є зміни в обранні відповідей „Грати, слухати музикуˮ: 

кількість відповідей зменшилась на 0,62% у підлітків ЕГ (Ф – 2,17%, К – 2,79% 

ЕГ) та збільшилась на 0,32% у підлітків КГ (Ф – 4,14%, К – 3,82% КГ).  

Відповідь „Не знаюˮ зазначили на 4,95% менше підлітків ЕГ (Ф – 3,72% 

(8,67% ЕГ) та на 0,32% менше підлітків КГ (Ф – 5,41%, К – 5,73%).  

Спираючись на отримані результати відповідей підлітків ЕГ, зазначаємо, 

що під час впровадження нами технології вони відкрили для себе Інтернет не 

лише як простір та ресурс для спілкування, розваг і придбання покупок, а і як 

простір і ресурс, де вони можуть привертати увагу до їхніх проблем та спільно 

з іншими брати участь у вирішенні питань, що їх стосуються, на рівні школи чи 

місця проживання.  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості релятивного критерію за показником 

„Електронна участьˮ (табл. 2.11).  
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 Таблиця 2.11 

Рівні сформованості релятивного критерію за показником  

„Електронна участьˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

відсутність розуміння принципів управління 

Інтернетом, іронізування щодо можливостей 

електронної участі в житті школи, міста, 

країни, світу 

 

66,87 

 

60,06 

 

68,47 

 

68,15 

Середній 

часткове розуміння принципів управління 

Інтернетом і можливостей електронної участі в 

житті школи, міста, країни, світу 

 

22,29 

 

28,17 

 

18,47 

 

18,79 

Високий  
розуміння принципів управління Інтернетом, 

позитивне ставлення до можливостей 

електронної участі в житті школи, міста, 

країни, світу 

 

10,84 

 

11,76 

 

13,06 

 

13,06 

 Щодо запропонованого виразу „Моє ставлення до здоров’я, пов’язаного 

з використанням цифрових пристроїв та Інтернетуˮ відповіли фразою „Моє 

здоров’я – то моя справа. Коли щось заболить, тоді і займатимусь цим 

питаннямˮ на 2,79% менше підлітків ЕГ (Ф – 43,65%, К – 46,44%) та КГ  

(Ф – 51,91%, К – 51,59% КГ). Фразу „Я постійно шукаю інформацію 

для покращення стану мого здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ 

обрали на 2,78% більше підлітків ЕГ (Ф – 42,41%, К – 39,63% ЕГ) та незмінна 

кількість підлітків КГ – 34,71%. Відповідь „Я розповідаю близьким/друзям про 

те, як безпечно для здоров’я користуватись Інтернетомˮ дала однакова кількість 

підлітків під час як формувального, так і констатувального експерименту – 

13,93% ЕГ та 13,38% КГ.  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості релятивного критерію за показником 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (табл. 2.12).  
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Таблиця 2.12 

Рівні сформованості релятивного критерію за показником 

„Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ  

у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та формувального 

етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

іронізування, невизнання необхідності 

створення умов для його збереження під час 

тривалого користування Інтернетом; орієнтація 

на необхідність слідкувати за здоров’ям під час 

користування Інтернетом, щоб уникнути 

короткострокової кари від батьків/учителів 

 

46,44 

 

43,65 

 

51,91 

 

51,91 

Середній 

часткове розуміння власного здоров’я як 

цінності; часткове визнання необхідності 

створення умов для підтримки одного з видів 

здоров’я під час тривалого користування 

Інтернетом 

 

 

 

39,63 

 

 

42,41 

 

 

34,71 

 

 

34,71 

Високий 

розуміння власного здоров’я як цінності; 

необхідності створення умов для збереження 

психічного, фізичного та соціального видів 

здоров’я під час тривалого користування 

Інтернетом 

 

13,93 

 

13,93 

 

13,38 

 

13,38 

 На питання про особистісне ставлення підлітків до механізмів захисту 

прав людини відповіді були такими: твердження „Якщо права людини 

порушені в Інтернеті, я можу отримати підтримку та захистˮ обрали на 4,96% 

більше підлітків ЕГ (Ф – 63,16%, К – 58,20%), незмінною залишилась кількість 

підлітків КГ – 58,92%; „Чесно кажучи, я нічого про це не знаюˮ зазначили 

16,10% ЕГ та 25,60% КГ „Якщо права людини порушені в Інтернеті, я не можу 

це довести і отримати підтримкуˮ  зазначили 20,74% ЕГ та 15,61% КГ.  

 Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати щодо рівнів сформованості релятивного критерію за показником 

„Звернення по допомогу та захистˮ (табл. 2.13). 
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 Таблиця 2.13 

Рівні сформованості релятивного критерію за показником „Звернення 

по допомогу та захистˮ у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та 

формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 

визнання недієвості механізмів захисту прав людини, 

порушених в Інтернеті, пасивність і небажання 

звертатися по допомогу та захист під час 

користування Інтернетом 

27,55 16,10 25,80 25,60 

Середній 

часткове визнання дієвості механізмів захисту прав 

людини, порушених в Інтернеті; сприйняття 

звернення по допомогу та захист як умови успішного 

користування Інтернетом 

13,62 20,74 15,29 15,61 

Високий 

визнання дієвості механізмів захисту прав людини, 

порушених в Інтернеті; сприйняття звернення по 

допомогу та захист як умови успішного 

користування Інтернетом 

58,20 63,16 58,92 58,92 

 Отже, проаналізувавши відповіді, ми отримали такі загальні результати 

щодо рівнів сформованості релятивного критерію безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Рівні сформованості релятивного критерію безпечної поведінки в Інтернеті 

у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та формувального етапів 

експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ 
КГ 

Рівні сформованості критерію К Ф К Ф 

Низький 17,65 5,88 18,15 17,20 

Середній 58,20 64,09 59,24 60,19 

Високий 24,15 30,03 22,61 22,61 
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Ці результати свідчать про позитивні зміни рівнів сформованості 

релятивного критерію в експериментальній групі та відсутність значних змін у 

контрольній групі. 

Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості релятивного 

критерію підлітків ЕГ ми зіставили між собою їхні результати до та після 

впровадження технології соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки в Інтернеті. Отримавши значення Т-критерію Стьюдента, 

який дорівнює -5,01762* (при ,000001*), ми підтвердили наявність значущої 

відмінності в рівні сформованості релятивного критерію між двома залежними 

вибірками (результатами підлітків ЕГ до та після впровадження технології), що 

свідчить про ефективність впроваджуваної нами технології.  

Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості релятивного 

критерію в підлітків ЕГ ми зіставили між собою їхні результати з результатами 

підлітків КГ після впровадження для підлітків ЕГ технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті. 

Отримавши значення Т-критерію Стьюдента, який дорівнює 2,965961* 

(при ,003131*), ми підтвердили наявність значущої відмінності в рівнях 

сформованості критерію між двома незалежними вибірками (результатами 

підлітків ЕГ та підлітків КГ після впровадження технології для  підлітків ЕГ), 

що свідчить про ефективність впроваджуваної нами технології.  

 Графічно розподіл за рівнями сформованості когнітивного (далі - когн), 

поведінкового (далі - пов) й релятивного (далі - рел) критеріїв під час 

констатувального та формувального етапів експериментів в експериментальній 

та контрольній групах підлітків представлено на рис. 2.1.  
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Рисунок 2.1 Розподіл за рівнем сформованості критеріїв безпечної 

поведінки в Інтернеті під час констатувального та формувального етапів 

експерименту в експериментальній та контрольній групах підлітків 

 

Крім детального аналізу змін у рівнях сформованості когнітивного, 

поведінкового й релятивного критеріїв безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті після впровадження розробленої нами технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, 

аналіз отриманих відповідей дав нам також можливість виокремити зміни 

в рівнях сформованості базових компетенцій безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті, запропонованих у підрозділі 1.2.  

Для визначення змін у рівнях сформованості компетенції „Повага прав 

людини онлайнˮ було проаналізовано відповіді на питання № 10, 14, 18 анкети 

(див. додаток Б). Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали 

такі результати (табл. 2.15).  
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Таблиця 2.15 

Рівень сформованості компетенції „Повага прав людини онлайнˮ  

у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та формувального 

етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень/ Етап експерименту К Ф К Ф 

Високий 8,36 9,91 7,32 8,28 

Середній 48,61 51,39 43,63 42,36 

Низький 43,03 38,70 49,04 49,36 

 Для визначення змін у рівнях сформованості компетенції „Електронна 

участьˮ було проаналізовано відповіді на питання № 11, 15, 19 анкети. 

Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі результати 

(табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Рівні сформованості компетенції „Електронна участьˮ у підлітків ЕГ та КГ 

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень/ Етап експерименту К Ф К Ф 

Високий 1,86 3,10 0,64 0,64 

Середній 40,87 46,44 42,99 43,31 

Низький 57,28 50,46 56,37 56,05 

Для визначення змін у рівнях сформованості компетенції „Збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ було проаналізовано 

відповіді на питання № 12, 16, 20 анкети. Підрахувавши відповіді за ключем до 

анкети, ми отримали такі результати (табл. 2.17).  

Таблиця 2.17 

Рівні сформованості компетенції „Збереження здоров’я під час роботи 

з цифровими пристроямиˮ у підлітків ЕГ та КГ  

під час констатувального та формувального етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень/Етап експерименту К Ф К Ф 

Високий 0,62 2,79 1,27 1,27 
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Продовження табл. 2.17 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень/Етап експерименту К Ф К Ф 

Середній 52,94 58,51 52,87 53,18 

Низький 46,44 38,70 45,86 45,54 

 Для визначення змін у рівнях сформованості компетенції „Звернення по 

допомогу та захистˮ було проаналізовано відповіді на питання № 13, 17, 21 

анкети. Підрахувавши відповіді за ключем до анкети, ми отримали такі 

результати (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Рівні сформованості компетенції „Звернення по допомогу та захистˮ 

у підлітків ЕГ та КГ під час констатувального та формувального  

етапів експерименту (%) 

Група підлітків ЕГ КГ 

Рівень/ 

Етап експерименту 
К Ф К Ф 

Високий рівень 0,31 4,02 0,32 0,32 

Середній рівень 57,59 66,56 62,42 59,87 

Низький рівень 42,11 29,41 37,26 39,81 

 Для статистичної обробки отриманих відомостей ми використовували 

програму „Статистика. Версія 5”, а саме кореляційний аналіз. Як міру зв’язку 

застосовували параметричний t-критерій Стьюдента, призначений 

для зіставлення середніх величин, які належать до двох сукупних даних, 

а також для вирішення питання про те, чи відрізняються статистично 

достовірно один від одного середні значення, які розподілені за нормативним 

законом. Він може бути використаний для зіставлення середніх зв’язаних 

і незв’язаних вибірок, причому вибірки можуть бути не рівні за величиною. 

 Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості базових компетенції 

безпечної поведінки в Інтернеті підлітків ЕГ ми зіставили між собою їхні 

результати до та після впровадження технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки в Інтернеті. Отримані дані 

(табл. 2.19) свідчать про наявність значущої відмінності в рівнях сформованості 
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чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті між двома 

залежними вибірками (результатами підлітків ЕГ до (К) та після (Ф) 

впровадження технології) і підтверджують ефективність впроваджуваної нами 

технології.  

 Таблиця 2.19 

Значення Т-критерій Стьюдента для порівняння рівнів сформованості 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті підлітків ЕГ до та після 

впровадження технології соціально-педагогічного супроводу (p <,05000) 

Компетенція Повага прав 

людини 

онлайн 

Електронна 

участь 

Збереження 

здоров’я під 

час роботи з 

цифровими 

пристроями 

Звернення 

по допомогу 

та захист 

 

Значення 

Т-критерія 

Стьюдента 

-8,42965* -2,48818* -3,52726* 

 

-6,35959* 

Для аналізу значущості змін у рівнях сформованості базових компетенції 

безпечної поведінки в Інтернеті підлітків ЕГ ми зіставили їхні результати 

з результатами підлітків КГ після впровадження для підлітків ЕГ технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

в Інтернеті. Отримані дані свідчать про наявність значущої відмінності в рівнях 

сформованості компетенцій безпечної поведінки між двома незалежними 

вибірками та підтверджують ефективність впроваджуваної нами технології.  

Отже, обробка отриманих емпіричних даних під час констатувального 

та формувального етапів експерименту дозволяє зробити такі висновки:  

1. Аналіз результатів експериментального дослідження, здійснений 

за розробленими критеріями (когнітивним, релятивним, поведінковим) 

засвідчив ефективність процесу впровадження технології соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті.  

2. У ході експериментально-дослідницької роботи було підтверджено 

раніше сформульовану нами гіпотезу про те, що ефективний соціально-

педагогічний супровід формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті 

можливий у тому випадку, якщо цей процес організований як технологія 
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соціально-педагогічного супроводу, яка має мету, що полягає в сприянні 

формуванню безпечної поведінки підлітків в Інтернеті (через формування 

базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, створення 

середовища соціального партнерства між батьками. педагогами й підлітками, 

створення інформаційного простору щодо безпечної поведінки в Інтернеті, 

який є доступним, зрозумілим і відповідає потребам підлітків); зміст, який 

реалізується в трьох компонентах (освітньому, комунікаційному, 

інформаційному) через реалізацію функцій соціально-педагогічної діяльності 

(діагностичної, попереджувально-профілактичної, коригувально-

реабілітаційної, соціально-терапевтичної, комунікативної, організаторської, 

охоронно-захисної); форми й методи (індивідуальні, групові та масові); суб’єкт 

(соціальні педагоги освітніх закладів, педагоги та батьки або особи, що їх 

замінюють) та (діти підліткового віку 13 – 16 років). 

3. Ефективність проведеного нами експерименту з упровадження 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті підтверджено: 

– позитивними змінами рівня сформованості знань з різних аспектів 

безпечної поведінки в Інтернеті (когнітивний критерій): в ЕГ від 4,64% 

до 10,53% порівняно з результатами констатувального етапу експерименту 

збільшилась кількість підлітків, які розпізнають наведені приклади 

як порушення прав людини онлайн; від 2,17% до 7,12% – підлітків, які 

називають нові приклади участі за допомогою Інтернету в обговоренні питань, 

що їх стосуються; від 2,17% до 53,56% – підлітків, які вказують нові приклади 

впливу тривалого користування цифровими пристроями на всі сфери 

благополуччя (фізичне, психологічне та соціальне); підлітки стали більш 

обізнаними з механізмами захисту й отримання допомоги, якщо стали жертвою 

чиїхось дій в Інтернеті – на 7,73% більше підлітків ЕГ зазначили про 

можливість звернення по допомогу й захист до батьків та на 19,81% – 

до вчителів; уперше названо варіанти звернення до суду (10,22%) 

та кіберполіції (36,53%). Кількість підлітків з низьким рівнем сформованості 
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когнітивного компонента знизилась на 9,28%, відповідно збільшилась кількість 

підлітків з середнім (на 5,57%) і високим (на 3,71%) рівнями сформованості, 

чому сприяло проведення тренінгових вправ з підлітками з формування 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті: „Легально чи не легальноˮ, 

„Розглянемо справуˮ, „Права людини онлайн існують?ˮ, „Вплив про який 

я знаюˮ, проведення онлайнового тесту „Чи легальні ці дії?ˮ, вебінарів 

„Як зробити Інтернет безпечнимˮ для підлітків та „Безпечний Інтернетˮ 

для педагогів і батьків; 

– конструктивною динамікою релятивного критерію, що відображає 

ставлення підлітків у контексті безпечної поведінки в Інтернеті: на 10,84% 

збільшилась кількість підлітків, які зазначають, що права людини онлайн 

належать кожній людині, і те, що приватні кампанії в Інтернеті зобов’язані 

поважати права людини; на 18,89% менше підлітків ЕГ погодились 

з неправильним твердженням про те, що права людини можуть бути реалізовані 

тільки в житті поза Інтернетом, а не в Інтернеті; на 9,9% вдалось підвищити 

кількість підлітків, яким подобається завдяки Інтернету організовувати 

голосування та обговорення будь-чого, що стосується їх та їхніх однолітків; на 

11,76% – кількість підлітків, яким подобається створювати пости/фото/відео, 

що підіймають місцеві проблеми та спонукають до обговорення; на 14,86% – 

кількість підлітків, які готові брати участь в обговоренні ініціатив у їхньому 

місті/селі/області/країні/світі; на 2,79% вдалось зменшити кількість підлітків, 

які вважають: „Моє здоров’я – то моя справа. Коли щось заболить, тоді і 

займатимусь цим питаннямˮ та відповідно на 2,79% збільшити кількість 

підлітків, які постійно шукають інформацію для покращення стану власного 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; на 11,45% вдалось зменшити 

кількість підлітків, які впевнені, що не можна отримати підтримку й захист, 

якщо права людини порушені в Інтернеті, та відповідно на 4,96% підвищити 

кількість підлітків, які переконані, що, якщо права людини порушені в 

Інтернеті, вони можуть отримати підтримку й захист. На 11,79% вдалось 

знизити кількість підлітків з низьким рівнем сформованості релятивного 
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критерію та відповідно підвищити на 5,89% кількість підлітків з середнім 

рівнем сформованості  й на 5,88%  з високим рівнем сформованості 

релятивного критерію, чому сприяла робота підлітків під час тренінгових вправ 

„Реальність у віртуальностіˮ, „Участь онлайн – зміни офлайнˮ, „Моя думка 

важливаˮ, „Загрози та можливостіˮ, „Реклама на мене не впливає?ˮ з 

формування компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті; аналіз сайтів 

навчальних закладів щодо дотримання прав людини онлайн та внесення 

відповідних змін; проведення заходів для педагогів і батьків з безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті; проведення онлайнового виклику зі створення 

власної обіцянки щодо безпечного користування Інтернетом; створення 

позитивної атмосфери формування безпечної поведінки в Інтернеті через 

видачу цифрових бейджів; 

– позитивною динамікою щодо змін рівнів сформованості поведінкового 

критерію безпечної поведінки підлітків в Інтернеті: на 7,74% збільшено 

кількість підлітків, які в разі спостерігання в Інтернеті того, що варто 

змінити/видалити (помилки, шахрайство, насильницький контент, порушення 

прав людини, порушення авторських прав) обирають опцію „поскаржитисьˮ у 

соціальних мережахˮ; на 16,1% більше підлітків видаляють таку інформацію, 

якщо вони її розмістили; звертаються до кіберполіції онлайн 3,72% підлітків; на 

5,57% зменшено кількість підлітків, які нічного не роблять у такій ситуації; 

збільшено кількість підлітків, які застосовують різні форми онлайнової участі: 

від ведення групи/блогу/власного сайту, завантаження відео й аудіо, створення 

постів/статей, онлайнових кампаній (на 8,05%) до залучення до створення 

рейтингів продуктів, коментування, участі в онлайнових 

обговореннях/дискусіях (на 6,19%); збільшено кількість підлітків, які постійно 

слідкують за осанкою й відстанню від очей до екрана (на 12,38%), які 

обговорюють негативний зміст з друзями/батьками (на 10,53%), уперше 9,91% 

підлітків зазначають, що не втручаються/намагаються не втручатись у 

конфлікти в Інтернеті, 8,36% почали протирати екран смартфону/мобільного 

телефону/планшету/ клавіатуру ноутбуку/комп’ютеру; на 10,52% більше 
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підлітків почали звертатись до батьків для отримання допомоги й захисту 

під час користування Інтернетом, до сервісного центру або технічної підтримки 

провайдера/оператора мобільного зв’язку або сайту звертаються на 8,96% 

більше підлітків, до психолога або соціального педагога на 8,05% більше, до 

вчителів – на 7,74% більше, досвід звернення до поліції чи суду мають на 9,29% 

більше підлітків, кількість підлітків, які нікуди не звертались, вдалось 

зменшити на 8,67%. Кількість підлітків з низьким рівнем сформованості 

поведінкового критерію вдалось зменшити на 9,29%, відповідно з середнім 

рівнем сформованості збільшити на 0,93%, з високим – на 8,36%. Ці досягнення 

в зміні поведінки підлітків стали можливими завдяки впровадженню в роботу 

соціальних педагогів навчальних закладів розроблених нами принципів 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, проведення тренінгових 

вправ „Легально чи не легальноˮ, „Розглянемо справуˮ, „Здоров’я онлайнˮ, 

„Моя думка важливаˮ, з підлітками з формування компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті, заснованих на навчанні через досвід. 

4. Аналіз результатів проведеного дослідження відповідно 

до розроблених критеріїв свідчить про значну динаміку зменшення низького 

рівня сформованості, зростання середнього та високого рівнів сформованості 

критеріїв безпечної поведінки підлітків в Інтернеті та сформованості 

визначених нами базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті, що є 

переконливою підставою вважати виконаними завдання дослідження й 

досягнутою його мету. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Наукова розробка технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, опис процесу її 

впровадження в практику роботи соціального педагога й аналіз результатів 

цього впровадження дозволяють зробити такі висновки.  
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В основу технології було покладено концептуальні положення, 

відображені в розроблених нами принципах соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, які ми умовно об’єднали в 

три групи: визнання Інтернету як чинника соціалізації; вимоги щодо розробки 

програм з формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті; вимоги щодо 

втілення та змісту соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті. 

Обравши для себе технологічний підхід як методологічний напрямок 

пізнання соціально-педагогічних явищ, ми визначили, що технологія соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті має 

таку структуру: цільова частина (мета й завдання, об’єкт, суб’єкт); 

концептуальна частина; змістовна частина; процесуальна частина (етапи, 

форми, методи); результативно-оцінювальна частина. 

Метою технології є сприяння формуванню безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті. 

Мета технології деталізується через її завдання – формування базових 

компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті; створення середовища 

соціального партнерства між батьками, педагогами й підлітками; створення 

інформаційного простору щодо безпечної поведінки в Інтернеті, який є 

доступним, зрозумілим і відповідає потребам підлітків.  

Об’єкт технології – діти підліткового віку (13 – 16 років), які, з одного 

боку, перебувають на етапі активного формування самосвідомості, соціальної 

позиції, відповідальності, з іншого, є активними користувачами Інтернету, який 

постає для них значущим чинником соціалізації.  

Суб’єкт технології – соціальний педагог, педагоги та батьки або особи, 

що їх замінюють. Соціальний педагог освітнього закладу виконує ключову 

координаційну роль. 

Зміст технології реалізується через три змістовні компоненти, 

що відповідають завданням технології та реалізовують функції соціально-

педагогічної діяльності: освітній, комунікаційний, інформаційний. Освітній 
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компонент передбачає реалізацію діагностичної, попереджувально-

профілактичної, коригувально-реабілітаційної, соціально-терапевтичної 

функцій; комунікаційний компонент – комунікативної, організаторської 

та охоронно-захисної; інформаційний – попереджувально-профілактичної 

та прогностичної функцій. 

Реалізація змістовного компонента технології передбачає діагностичний, 

підготовчий, основний етапи процесуальної частини. В рамках процесуальної 

частини було використано індивідуальні, групові й масові форми роботи 

соціального педагога: фокус-групи з підлітками, тренінги-семінари для 

педагогів та батьківські зборів – тематичні семінари для батькив та осіб, що їх 

замінюють, серія тренінгових занять із формування чотирьох базових 

компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, вебінари для підлітків та 

педагогів та батьків, всеукраїнський національний конкурс тренінгових вправ 

з безпечної поведінки в Інтернеті для педагогів, розробка й поширення 

інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, дітей щодо безпечної 

поведінки в Інтернеті, відзначання Дня безпечного Інтернету, видача відкритих 

цифрових бейджів, онлайновий тест для підлітків щодо легальної та 

нелегальної поведінки в Інтернеті, онлайновий виклик зі створення обіцянки 

щодо безпечного користування Інтернетом, впровадження перевірочного 

списку питань для соціальних педагогів та адміністрацій шкіл щодо 

дотримання прав людини онлайн на сайті навчального закладу чи на сторінці 

навчального закладу у соціальній мережі. Для впровадження технології у 

освітній процес навчального закладу розроблено методичний посібник 

„Керівництво з соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернетіˮ.  

Результативно-оцінювальна частина технології соціально-педагогічного 

супроводу передбачає аналіз успішності реалізації трьох змістовних 

компонентів: освітнього, комунікаційного та інформаційного через досягнення 

завдань технології.  
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Результати впровадження технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті було проаналізовано 

відповідно до розроблених критеріїв:  

 когнітивного (знання про права людини онлайн, приклади їх реалізації й 

порушення, про управління Інтернетом, можливості електронної участі в житті 

школи, міста, країни, світу; про негативний вплив на здоров’я та умови 

збереження здоров’я під час тривалого користування Інтернетом; про необхідні 

дії у випадку, якщо став жертвою чиїхось дій в Інтернеті);  

 релятивного (розуміння Інтернету як ресурсу для розвитку; негативне 

ставлення до випадків порушення прав людини в Інтернеті; позитивне 

ставлення до можливостей електронної участі в житті школи, міста, країни, 

світу; розуміння власного здоров’я як цінності; необхідності створення умов 

для збереження здоров’я під час тривалого користування Інтернетом; 

сприйняття звернення по допомогу й захист як умови успішного користування 

Інтернетом);  

 поведінкового (прояв поваги до прав людини в Інтернеті; активна 

участь в Інтернеті в прийнятті рішень, що стосуються підлітка, систематичне 

виконування умов для збереження власного здоров’я під час користування 

Інтернетом; наявність досвіду звернення по допомогу/захист під час 

користування Інтернетом). 

Ефективність проведеного нами експерименту з упровадження технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті підтверджено: 

– позитивними змінами рівня сформованості знань з різних аспектів 

безпечної поведінки в Інтернеті (когнітивний критерій): кількість підлітків з 

низьким рівнем сформованості когнітивного критерію знизилась на 9,28%, 

відповідно збільшилась кількість підлітків з середнім (на 5,57%) і високим (на 

3,71%) рівнями сформованості; 

– конструктивною динамікою релятивного критерію, що відображає 

ставлення підлітків у контексті безпечної поведінки в Інтернеті: на 11,79% 
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вдалось знизити кількість підлітків з низьким рівнем сформованості 

релятивного криетрію та відповідно підвищити на 5,89% кількість підлітків з  

середній рівнм сформованості й на 5,88% з високим; 

– позитивною динамікою щодо змін рівнів сформованості поведінкового 

критерію, який стосується безпечної поведінки підлітків в Інтернеті: кількість 

підлітків з низьким рівнем сформованості поведінкового критерію вдалось 

зменшити на 9,29%, відповідно з середнім рівнем збільшити на 0,93%, з 

високим – на 8,36%.  

Аналіз результатів проведеного дослідження відповідно до розроблених 

критеріїв свідчить про значну динаміку зменшення низького рівня, зростання 

середнього та високого рівнів сформованості критеріїв безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті та сформованості визначених нами базових компетенцій 

безпечної поведінки в Інтернеті, що є переконливою підставою вважати 

виконаними завдання дослідження й досягнутою його мету. 

Матеріали розділу відображені у публікаціях автора [88], [89], [156], 

[157], [161], [162], [163], [164], [165], [166]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації науково обґрунтовано, розроблено та експериментально 

перевірено ефективність технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті в діяльності 

соціального педагога. Відповідно до завдань дослідження на підставі 

отриманих результатів зроблено такі висновки: 

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень показує, що інтерес учених 

до проблеми безпечної поведінки підлітків в Інтернеті є актуальним, але 

залишається малодослідженим і не розробленим процес соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, 

тому потребують подальшого розвитку його теоретичні та практичні основи. 

2. Аналіз наукової літератури переконливо довів, що, по-перше, 

небезпечна поведінка в Інтернеті є соціально-педагогічною проблемою, яка 

нерозривно пов’язана з процесом соціальної дезадаптації підлітка, труднощами 

в батьківсько-дитячих стосунках, депресією, насильством, уживанням 

психоактивних речовин, самотністю, незадоволеністю собою, життям, 

оточенням; по-друге, негативний вплив користування Інтернетом може бути як 

навмисним, так і ненавмисним і розкриватися через аналіз загроз благополуччю 

підлітка; по-третє, компетентнісний підхід у формуванні безпечної поведінки в 

Інтернеті є більш ефективним і сприяє розвитку особистості, ураховує вікові та 

індивідуальні особливості підлітків. 

3. Здійснений аналіз сутнісних характеристик соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті дозволив нам 

визначити цей процес як вид соціально-педагогічної діяльності, спрямованої 

на захист, допомогу й підтримку дитини у формуванні компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті через взаємодію як із самою дитиною, так і з педагогами 

(вихователями) й батьками або особами, які їх замінюють.  

4. У ході дослідження розроблено технологію соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті, у структурі якої 
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виділено п’ять частин: цільову (мета й завдання, об’єкт, суб’єкт); 

концептуальну (наукові підходи, групи принципів); змістовну (освітній, 

комунікаційний, інформаційний компоненти); процесуальну (етапи, форми, 

методи); результативно-оцінювальну.  

 Реалізація технології передбачала використання індивідуальних, 

групових і масових форм роботи соціального педагога: фокус-групи з 

підлітками, тренінги-семінари для педагогів, батьківські збори – тематичні 

семінари для батьків та осіб, які їх замінюють, серія тренінгових занять з 

формування чотирьох базових компетенції безпечної поведінки підлітків в 

Інтернеті, вебінари для підлітків та педагогів і батьків, всеукраїнський 

національний конкурс тренінгових вправ з безпечної поведінки в Інтернеті для 

педагогів, розробка й поширення інформаційних матеріалів для батьків, 

педагогів, дітей щодо безпечної поведінки в Інтернеті, відзначання Дня 

безпечного Інтернету, видача відкритих цифрових бейджів, онлайновий тест 

для підлітків щодо легальної та нелегальної поведінки в Інтернеті, онлайновий 

виклик зі створення обіцянки щодо безпечного користування Інтернетом, 

упровадження перевірочного списку питань для соціальних педагогів 

та адміністрацій шкіл щодо дотримання прав людини онлайн на сайті закладу 

освіти чи на його сторінці в соціальній мережі. Для впровадження технології в 

освітній процес розроблено навчально-методичний посібник „Керівництво 

із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернетіˮ. 

5. Здійснена дослідно-експериментальна робота з упровадження 

розробленої технології соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті дає можливість стверджувати, що її 

ефективність підтверджено значною динамікою зменшення низького рівня, 

зростання середнього й високого рівнів сформованості когнітивного, 

релятивного та поведінкового критеріїв безпечної поведінки дітей 13 – 16 років 

в Інтернеті. Це дає підстави вважати виконаними завдання дослідження й 

досягнутою його мету. 
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Робота не претендує на остаточне розв’язання досліджуваної проблеми. 

Перспектива подальшого наукового пошуку полягає в розробці технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

в Інтернеті дітей різних вікових груп. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Виявлення рівня сформованості безпечної поведінки  

дітей 13-16 років в Інтернеті 

Показники 
критеріїв 

(відповідають 
базовим 

компетенціями 
безпечної 

поведінки в 
Інтернеті, що 
запропоновані 

автором) 

Когнітивний 
критерій 

Поведінкового 
критерій 

Релятивний критерій 

Повага прав 
людини 
онлайн 

 

знання про права 
людини онлайн, 
приклади їх 
реалізації та  
порушення 

прояв поваги до 
прав людини інших 
осіб в Інтернеті, 
звернення уваги 
людей/організацій 
на випадки, коли 
вони порушують 
права іншої особи 

розуміння Інтернету як 
ресурсу для розвитку, 
простору з такими 
самими правилами, як і 
в житті поза 
Інтернетом 

Електронна 
участь 

знання про 
управління 
Інтернетом, 
можливості 
електронної участі в 
житті школи, міста, 
країни, світу 

активна участь в 
Інтернеті, 
виконання ролей 
„творецьˮ, „критикˮ 

розуміння принципів 
управління Інтернетом, 
позитивне ставлення 
до можливостей 
електронної участі в 
житті школи, міста, 
країни, світу 

Збереження 
здоров’я під 
час роботи 

з цифровими 
пристроями 

знання 
про негативний 
вплив на здоров’я та 
умови збереження 
здоров’я під час 
тривалого 
користування 
Інтернетом 

систематичне 
виконання умов 
для збереження 
власного здоров’я 
під час 
користування 
Інтернетом 
 

розуміння власного 
здоров’я як цінності, 
необхідності створення 
умов для збереження 
психічного, фізичного 
та соціального видів 
здоров’я під час 
тривалого 
користування 
Інтернетом 

Звернення по 
допомогу та 

захист 

знання про 
необхідні дії у 
випадку, якщо став 
жертвою чиїхось дій 
в Інтернеті 
 

наявність власного 
досвіду звернення 
по допомогу/захист 
до різних структур 
під час 
користування 
Інтернетом або 
такого досвіду в 
друзів/родичів 

визнання дієвості 
механізмів захисту 
прав людини, 
порушених в Інтернеті; 
сприйняття звернення 
по допомогу та захист 
як умови успішного 
користування 
Інтернетом 
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Додаток Б 

АНКЕТА  

щодо виявлення рівня безпечної поведінки підлітків в Інтернеті 

Шановний друже! 

Ми просимо тебе відповісти на питання цієї анкети. У кожному питанні 

потрібно підкреслити обраний варіант відповіді або вказати власну думку після 

слів „Твій варіант”.  

Дякуємо за співпрацю! 

1. Твій вік ________  

2. Стать ________ 

3. Місце проживання:  

 сільська місцевість  місто 

4. Назва школи, клас 

5. Який пристрій ти використовуєш найчастіше для користування 

Інтернет? 

 мобільний телефон/смартфон/планшет; 

 ноутбук; 

 стаціонарний комп’ютер. 

6. Як часто ти використовуєш Інтернет протягом дня? 

 1 – 3 години 

 4 – 6 годин 

 7 – 9 годин 

 більше 9 годин 

7. Як часто твої батьки користуються Інтернетом? 

 1 – 3 години 

 4 – 6 годин 

 7 – 9 годин 

 10 – 12 годин 

 більше 12 годин 

8. Від кого ти дізнаєшся, що є небезпечним для тебе в Інтернеті? 

 батьки; 

 друзі; 

 вчителі; 

 сам шукаю інформацію про це в Інтернеті; 

 випадково натрапляю на таку інформацію в Інтернеті; 

 твій варіант. 
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9. Яку підтримку щодо безпечного користування Інтернетом тобі 

надають батьки (необмежена кількість варіантів)? 

 установлюють фільтри та програми, що блокують небажаний зміст; 

 установлюють часи перебування в Інтернеті; 

 переглядаємо разом сайти; 

 спостерігають, що я дивлюсь, але не коментують це; 

 обговорюємо та критично оцінюємо зміст сайтів, деякі пости у 

соцмережах; 

 допомагають мені з вибором товарів через мережу Інтернет; 

 ніяку; 

 твій варіант. 

10. Обери варіанти, які, на твою думку, є прикладами порушення прав 

людини в Інтернеті (необмежена кількість варіантів): 

 зламувати акаунт іншої людини та вести активність від її імені; 

 пересилати розмову з людиною іншій людині; 

 розміщувати в себе на сторінці неправдиву інформацію, образливі чутки 

про інших людей; 

 розміщувати фото без згоди людей, які є на ньому; 

 цькувати, погрожувати, переслідувати людину, яка тобі не подобається, 

у приватному спілкуванні в Інтернеті; 

 розголошувати приватні подробиці життя інших людей. 

11. Наведи приклади того, як за допомогою Інтернету ти можеш брати 

участь в обговоренні питань, що тебе стосуються. 
 ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

12. Який негативний вплив на твоє здоров’я має або може мати 

в подальшому користування Інтернетом?  
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

13. Куди чи до кого можна звернутися по допомогу та захист, якщо ти 

став(ла) жертвою чиїхось дій в Інтернеті? 
_____________________________________________________________________ 

14.  Якщо ти бачиш в Інтернеті те, що варто змінити/видалити (помилки, 

шахрайство, насильницький контент, порушення прав людини, порушення 

авторських прав), то (необмежена кількість варіантів): 

 повідомляєш про це батьків; 

 обираєш опцію „поскаржитисьˮ у соціальних мережах;  

 пишеш адміністратору сайту/групи/порталу; 

 повідомляєш про це вчителів; 

 видаляєш цю інформацію, якщо ти її розмістив; 

 повідомляєш про це поліцію; 

 нічого не робиш; 

 твій варіант. 
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15. Обери два варіанти дій, які ти найчастіше виконуєш, користуючись 

Інтернетом:  

 читаю, слухаю, дивлюся; 

 веду групу/блог/власний сайт, завантажую відео, музику й аудіо, пишу 

пости/статті, розпочинаю онлайнові кампанії; 

 оновлюю статус у соціальних мережах, розміщую інформацію на своїй 

сторінці; 

 додаю фотографії, голосую за фото/пости/сторінки; 

 маю профіль у соціальних мережах, відвідую соціальні мережі; 

 залучаюсь до створення рейтингів продуктів, коментую, беру участь 

в онлайнових обговореннях/дискусіях, долучаюсь до створення 

й редагування статей у вікіпедії, беру участь в онлайнових опитуваннях, 

коментую законодавчі ініціативи. 

16. Що ти робиш, аби зберегти здоров’я під час користування 

Інтернетом? (необмежена кількість варіантів): 

 постійно слідкую за осанкою та відстанню від очей до екрану; 

 роблю зарядку для очей; 

 зменшую кількість часу користування Інтернетом; 

 намагаюсь не звертати уваги на негативний зміст; 

 обговорюю негативний зміст з друзями/батьками; 

 не дивлюсь негативні сайти та не втручаюсь у дискусії, які мене 

засмучують; 

 нічого; 

 твій варіант. 

17. Якщо в тебе або твоїх друзів були випадки, коли звертались 

по допомогу/захист під час користування Інтернетом, до кого було це 

звернення (необмежена кількість варіантів)?  

 до психолога або соціального педагога; 

 до сервісного центру або технічної підтримки мого провайдера/оператора 

мобільного зв’язку або сайту; 

 до поліції чи суду; 

 до батьків; 

 до знайомих/друзів; 

 до вчителів; 

 нікуди не звертались; 

 твій варіант. 

18. Обери твердження, які ти вважаєш правильними (необмежена 

кількість варіантів): 

 анонімність в Інтернеті не є абсолютною й може бути розкрита у 

випадках загрози громадському порядку, захисту прав інших осіб; 

 права людини можуть бути реалізовані тільки в житті поза Інтернетом,  

а не в Інтернеті; 
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 на своїй сторінці я можу писати й розміщувати все, що завгодно 

(включаючи образи та висловлювання ненависті), бо це моя свобода слова;  

 права людини в Інтернеті належать кожній людині; 

 право на освіту в Інтернеті я можу реалізовувати щодня, навчаючись, 

наприклад, на онлайнових курсах; 

 свобода слова – це найголовніше, навіть якщо я зачіпаю права людини 

іншої особи; 

 приватні кампанії в Інтернеті зобов’язані поважати права людини; 

 діти та молодь мають право на особливу увагу й допомогу під час 

роботи в Інтернеті; 

 кожен користувач має право знати й розуміти, як його дані обробляють 

в Інтернеті. 

19. Обери продовження фрази „Мені подобається, що тепер завдяки 

Інтернету я можу…ˮ (необмежена кількість варіантів): 

 брати участь у голосуванні щодо проведення заходів у школі; 

 брати участь в обговоренні ініціатив у нашому 

місті/селі/області/країні/світі; 

 брати участь в оцінюванні роботи сайтів/будь-яких кампаній/товарів 

тощо; 

 організовувати голосування та обговорення будь-чого, що стосується 

мене та моїх однолітків; 

 створювати пости/фото/відео, що підіймають місцеві проблеми 

та спонукають до обговорення; 

 привертати уваги до питань, що мене турбують; 

 твій варіант. 

20. Твоє ставлення до здоров’я, пов’язане з використанням цифрових 

пристроїв та Інтернету, можна охарактеризувати такою фразою (обери 

один варіант): 

 моє здоров’я – то моя справа; коли щось заболить, тоді і займатимусь 

цим питанням; 

 я постійно шукаю інформацію для покращення стану мого здоров’я 

під час роботи з цифровими пристроями; 

 я розповідаю близьким/друзям про те, як безпечно для здоров’я 

користуватись Інтернетом;  

 твій варіант.  

21. Яке твердження описує твоє ставлення до механізмів захисту 

прав людини, що були порушені онлайн? (обери один варіант): 

 якщо права людини порушені в Інтернеті, я можу отримати підтримку 

й захист; 

 якщо права людини порушені в Інтернеті, я не можу це довести і 

отримати підтримку; 

 чесно кажучи, я нічого про це не знаю. 

Дякуємо за твої відповіді! 
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Додаток Б.1 

Ключ до анкети  

щодо виявлення рівня безпечної поведінки підлітків в Інтернеті 

Компетенція/ 

№ питання 

Бали та рівень 

сформованості 

Повага прав людини онлайн 

Питання № 10: 6 балів і більше: за кожний обраний 

варіант 1 бал (крім „ніякуˮ – 0 балів) 

Питання № 14: 6 балів і більше: за кожний варіант 1 бал 

(крім „нічого не роблюˮ – 0 балів) 

Питання № 18: 6 балів (1 бал за обрання правильних 

тверджень № 1, 4, 5, 7, 8, 9) 

0 – 6 балів – низький 

рівень 

7 – 12 балів – 

середній рівень 

13 – 18 і більше – 

високий рівень  

Електронна участь 

Питання № 11: 6 балів і більше (за кожний 

запропонований варіант 1 бал) 

Питання № 15: 6 балів 

Відповідь № 1 – 1 бал 

Відповідь № 2 – 3 бали 

Відповідь № 3 – 2 бали 

Відповідь № 4 – 2 бали  

Відповідь № 5 -1 бал 

Відповідь № 6 – 3 бали 

Питання № 19 – 1 бал за кожну обрану відповідь 

0 – 6 балів – низький 

рівень 

7 – 12 балів – 

середній рівень 

13 – 18 і більше – 

високий рівень  

Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями 

Питання №12: 6 балів і більше (за кожний 

запропонований варіант 2 бали, за „не знаюˮ та „ніякийˮ 

– 0 балів) 

Питання № 16: 6 балів і більше (1 бал за кожну обрану 

відповідь) 

Питання № 20: 6 балів 

Відповідь №1 – 2 бали 

Відповідь № 2 – 4 бали 

Відповідь № 3 – 6 балів 

0 – 6 балів – низький 

рівень 

7 – 12 балів – 

середній рівень 

13 – 18 і більше – 

високий рівень  

Звернення по допомогу та захист 

Питання № 13: 6 балів і більше (за кожний варіант 

2 бали) 

Питання № 17: 6 балів і більше (1 бал за кожну обрану 

відповідь) 

Питання № 21:  

Відповідь № 1 – 6 балів 

Відповідь № 2 – 4 бали 

Відповідь № 3 – 2 бали 

0 – 6 балів – низький 

рівень 

7 – 12 балів – 

середній рівень 

13 – 18 і більше – 

високий рівень  
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Додаток В 

Технологія соціально-педагогічного супроводу 

 формування безпечної поведіни дітей 13 – 16 років в Інтернеті 
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Додаток Ґ 

Таблиця самооцінки  

рівня сформованості базових компетенцій 

 безпечної поведінки в Інтернеті 

 

Базова 

компетенція 

безпечної 

поведінки 

в Інтернеті 

Оцініть себе 

за шкалою  

від 1 до 5: 

1 – я не 

компетентна(ний) 

5 – я 

компетентна(ний) 

Що мені 

необхідно 

розвинути?  

Чому навчитись? 

Коли я 

планую 

це робити? 

Повага прав 

людини онлайн 

   

Електронна 

участь 

 

 

  

Збереження 

здоров’я під час 

роботи 

з цифровими 

пристроями 

   

Звернення 

по допомогу 

та захист 
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Додаток Д 

 

Тренінгові заняття з формування компетенцій 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті 

Завдання глобального суспільства полягає, з одного боку, у розробці 

й побудові досвіду для підлітків, який допомагає їм скористатися 

можливостями Інтернету, з іншого – у пом’якшенні проблем у житті, 

які частково опосередковані цифровими технологіями1 

Дж. Палфрей, У. Глассер, К. Макклай 

Заняття Базова 

компетенція 

Термін Вправи Час 

Перше 

заняття  

„Повага прав 

людини 

онлайнˮ  

10 грудня, 

До Дня прав 

людини 

„Права людини 

онлайн існують?ˮ 

„Реальність 

у віртуальностіˮ 

90 хв. 

Друге 

заняття  

„Звернення по 

допомогу 

й захистˮ 

Вівторок 

другого 

тижня 

лютого, 

до Дня 

безпечного 

Інтренету 

„Легально чи 

нелегальноˮ 

„Розглянемо справуˮ 

90 хв. 

Третє 

заняття  

„Електронна 

участьˮ  

Березень 

 

„Участь онлайн – 

зміни офлайнˮ 

„Моя думка 

важливаˮ 

90 хв. 

Четверте 

заняття  

„Збереження 

здоров’я під 

час роботи з 

цифровими 

пристроямиˮ 

7 квітня,  

до 

Всесвітнього 

дня здоров’я 

„Здоров’я онлайнˮ 

„Вплив, про який 

я знаюˮ 

90 хв. 

                                           

 

1 Palfrey J. Dіgіtal natіves and the three dіvіdes to brіdge [Електронний ресурс] / Palfrey J., Gasser U., Maclay C., Beger G. // 

Іn The State of the World’s Chіldren. – 2011. – Chapter 1: The emergіng generatіon. – Р. 14 – 15. – Режим доступу : 

http://www.unіcef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Maіn-Report_EN_02092011.pdf 

http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
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Заняття 1. Повага прав людини онлайн. 

Інтернет для дітей є зв’язком з усіма правами!  

Патрік Джеарі, ЮНІСЕФ  

під час Форуму безпечного Інтернету у Люксембурзі, 2016 

 

Тема прав людини онлайн є достатньо новою. Тому перед проведенням 

вправ щодо прав людини онлайн пропонуємо вам ознайомитися з ключовими 

ідеями. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ІСНУЮТЬ  

Хоча доступ до Інтернету на сьогодні офіційно не визнаний як право 

людини, його розглядають як умову реалізації прав людини (свобода 

вираження поглядів, освіта, праця тощо). 

Комітет Міністрів Ради Європи в Рекомендації СМ/Rес(2014) 6 

(„Посібник з прав людини для інтернет-користувачівˮ) зазначає, що права 

людини та основні свободи в рівній мірі стосуються як офлайнового, так 

і онлайнового простору. Ніхто не повинен бути об’єктом незаконного 

втручання в здійснення прав людини та основних свобод під час перебування 

в Інтернеті. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ  

Інтернет є здебільшого продуктом власності приватних компаній. Цей 

факт ускладнює процес забезпечення прав людини, оскільки права людини, 

перш за все, створювалися як „обов’язок для державиˮ, а не для приватних 

корпорацій. Тому особливістю реалізації прав людини в Інтернеті є те, що 

до стосунків людина-держава, де остання зобов’язана поважати й захищати 

права людини, додається третій суб’єкт – приватні компанії.  

У цьому випадку до зобов’язань держави додається контроль 

за приватними компаніями, щоб вони не порушували права людини.  

https://twitter.com/hashtag/SaferInternetForum?src=hash
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Права людини мають переважну силу перед вимогами та умовами, що 

висувають до інтернет-користувачів володарі Інтернету – приватні 

корпорації. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = НАЯВНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКІВ  

Уся складність стосунків держави, людей і приватних компаній 

у питанні прав людини виглядає так:  

Приватні компанії – люди: приватні компанії повинні поважати 

й забезпечувати права людини в їхній діяльності, а люди повинні 

дотримуватися правил інтернет-провайдерів та провайдерів інтернет-

контенту.  

Держава – приватні компанії: держава повинна контролювати приватні 

компанії, щоб не було порушень прав людини, а компанії повинні 

дотримуватися законодавства, установленого державою.  

Держава – люди: держава повинна дотримуватися міжнародного 

законодавства у сфері прав людини, а люди повинні дотримуватися 

законодавства та поважати права інших людей. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ЦІННІСТЬ ДЛЯ ВСІХ  

Інтернет має суспільну цінність, тому що всі – люди, органи державної 

влади та приватні компанії – здійснюють свою діяльність через Інтернет. 

Тому всі розраховують на безпечний та надійний доступ до нього. 

Ніхто з трьох сторін не повинен підлягати неправомірному або 

безпідставному втручанню під час користування Інтернетом.  

Законодавство про реалізацію та захист прав в Інтернеті постійно 

розвивається. Незважаючи на те, що віртуальний простір здається 

нереальним і неконтрольованим, це не означає, що це простір для порушень 

прав людини. І від самих користувачів здебільшого залежить безпека цього 

простору – Інтернет буде таким, яким люди самі його зроблять. 

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = Я ПОВИНЕН ПОВАЖАТИ  

Анонімність в Інтернеті сприяє тому, що права людини можуть 

порушуватись. Іноді люди не звертають уваги на те, що контент, який вони 
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створюють і поширюють, коментарі, які вони роблять на сторінках, 

зачіпають права інших людей або містять дискримінаційні ознаки. У цьому 

випадку будь-хто, чиї права порушуються, може розраховувати на захист 

від компетентних органів.  

ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ = ЗАХИСТ Є  

Для ефективної реалізації прав людини в онлайновому просторі 

користувачі Інтернету мають отримувати підтримку.  

У разі обмеження або порушення їхніх прав вони мають доступ 

до механізмів правового захисту, зокрема звернення до суду.  

В Україні механізмами захисту прав людини в Інтернеті є: 

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

зокрема на адресу електронної пошти: hotlіne@ombudsman.gov.ua 

Можливості такого звернення передбачено в ст. 55 Конституції України. 

Звернення до Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України. У разі, якщо виявлено факт вчинення злочину 

за допомогою Інтернету, необхідно повідомити про цю подію, заповнивши 

форму зворотного зв’язку на сайті Управління боротьби з кіберзлочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України http://www.cybercrіme.gov.ua 

та написати відповідну заяву в найближчий відділ міліції. 

Звернення до суду. У разі, якщо порушенно права людини в Інтернеті, 

за захистом своїх прав можна звернутись до суду. До суду може звернутись 

людина самостійно, якщо її виповнилось 14 років, у молодшому віці 

за захистом прав дитини можуть звернутись до суду батьки чи опікуни. 

Звернення до міжнародних судів чи організацій. Після використання всіх 

національних механізмів правового захисту кожна людина може звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.  

Також у випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви 

про такі порушення можуть бути подані безпосередньо до Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини за адресою: urgent-actіon@ohchr.org 

mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
http://www.cybercrime.gov.ua/feedback-ua
mailto:urgent-action@ohchr.org
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ВПРАВА „ПРАВА ЛЮДИНИ ОНЛАЙН ІСНУЮТЬ?ˮ 

Короткий опис вправи: учасники знайомляться з видатними подіями 

та міжнародними документами щодо становлення прав людини онлайн і 

коротко презентують їхній зміст, використовуючи лінію часу 

Розмір групи: 8 – 30 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин.  

Завдання: 

 ознайомити учасників з видатними подіями та міжнародними 

документами щодо становлення прав людини онлайн;  

 розвинути навички аналізу та презентації видатних подій і змісту 

міжнародних документів щодо прав людини онлайн; 

 сприяти формуванню ціннісного ставлення до прав людини 

онлайн. 

Матеріали: 

 картки з інформацією про документ/подію (роздавальний 

матеріал) 

 фліпчарт/дошка та маркер/крейда (для лінії часу), аркуші паперу 

формату А-3 для презентацій, маркери.  

 

Інструкції:  

1. Об’єднайте учасників у шість малих груп, роздайте кожній групі 

по одному аркушу з інформацією про документ/подію та запропонуйте 

підготувати коротку презентацію змісту отриманої інформації у вигляді 

сторінки документа/події в соціальній мережі на аркушах паперу А-3 

за схемою: ім’я (назва документу/події), дата народження, країна, коротко 

про себе (зміст документа або події) та ін. У разі відсутності аркушів паперу 

запропонуйте учасникам презентувати зміст матеріалу усно за тією самою 

схемою. Схему презентації можна заздалегідь написати на фліпчарті/аркуші. 

2. Виділіть 15 хвилин на роботу в малих групах та підготовку 

презентацій груп. 



243 

3. Запропонуйте кожній групі презентувати результати протягом 

однієї хвилини, починаючи з групи №1. Після кожної презентації дайте трохи 

часу для відповідей на питання та коментарів учасників. За необхідності 

ставте уточнюючі питання чи коментуйте. Після презентації пропонуйте 

групі наклеїти її презентацію на лінію часу. Після цього переходьте 

до наступної групи. 

4. Після закінчення всіх презентацій проведіть загальне 

обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення: 

 Як вам працювалось під час цієї вправи? 

 Що було для вас новим/неочікуваним під час цієї вправи?  

 Як ці знання ми можемо застосовувати під час користування 

Інтернетом? 

 

Роздавальний матеріал 

Група № 1 

Загальну декларацію прав людини прийняла Генеральна Асамблея 

ООН 10 грудня 1948 року. Поява Декларації зумовлена жахливими 

наслідками Другої Світової Війни і являє собою перший в історії акт, 

у якому проголошено невід’ємні права, які мають усі люди. У Статті 1 

зазначено: „Усі люди народжуються вільними й рівними у їхній гідності 

та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти один щодо 

одного в дусі братерстваˮ. Усього декларація містить 30 статей, які стали 

основою для інших міжнародних і регіональних документів, національних 

конституцій. 

Прийняття Загальної декларації щорічно відзначають 10 грудня, цей 

день називають Днем прав людини або Міжнародним днем прав людини. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Група № 2 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

(або скорочено – Європейська конвенція про захист прав людини) 

підписали 4 листопада 1950 року уряди держав – членів Ради Європи. 

Конвенція складається з 59 статей і трьох розділів: „Права і свободиˮ  

(ст. 2 – 18), „Європейський суд з прав людиниˮ (ст. 19 – 51), „Інші 

положенняˮ (ст. 52 – 59).. Конвенція зазначає, що держави, які її підписали, 

гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права 

та свободи, зазначені в першому розділі 

Україна ратифікувала Конвенцію в 1997 році. 

 

Група № 3 

Конвенція ООН про права дитини є першим та основним 

міжнародно-правовим документом обов’язкового характеру, що деталізує 

індивідуальні права людини від народження до 18 років у 54 статтях. 

Наприклад, дитина має право вільно висловлювати власні думки (ст. 13), 

жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного 

втручання в здійснення її права на особисте й сімейне життя, таємницю 

кореспонденції (ст. 16), держави мають забезпечувати, дитині доступ 

до інформації та матеріалів з різних джерел (ст. 17). 

Конвенцію прийнято Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

20 листопада 1989 року.  

Україна ратифікувала Конвенцію в 1991 році. Один раз на чотири 

роки Україна звітує перед Комітетом ООН з прав дитини про дотримання 

положень Конвенції.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Група № 4 

На 21-ій сесії ООН у 2012 році спеціальний доповідач з питань 

заохочення й захисту права на свободу думок та їх вільне вираження Франк 

Ла Рю підкреслив, що немає необхідності вводити нові правозахисні 

стандарти для Інтернету, оскільки принципи й доктрини в галузі прав 

людини застосовуються як в офлайновому режимі, так і в онлайновому.  

Через чотири роки, 27 червня 2016 року, на 32-й сесії Рада ООН 

з прав людини ухвалила резолюцію з назвою „Заохочення, захист 

і здійснення прав людини в Інтернетіˮ, у якій підтверджує, „що ті самі 

права, які людина має в офлайновому середовищі, повинні також 

захищатися в онлайновому середовищіˮ. 

 

Група № 5 

У 2014 році Комітет Міністрів Ради Європи у Стразбурзі приймає 

Рекомендацію, у якій зазначає, що держави-члени зобов’язані 

забезпечити для всіх права людини та основні свободи, закріплені 

в Європейській конвенції про захист прав людини в контексті 

використання Інтернету.  

У Рекомендації Рада Європи представляє Керівництво з прав 

людини для інтернет-користувачів, де наголошено, що діти й молодь 

мають право на особливий захист і допомогу під час роботи в Інтернеті. 

Вони мають право на освіту, щоб захистити себе від інтернет-загроз, 

і повинні бути під особливим захистом від перешкод для їхнього 

фізичного, психічного й морального благополуччя, зокрема 

від сексуальної експлуатації та наруги в Інтернеті та інших форм 

кіберзлочинності. 
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Група № 6 

Форум з управління Інтернетом – це щорічний міжнародний форум 

для всіх зацікавлених сторін (держава, бізнес, громадські організації, 

ЗМІ, академічна й технічна спільноти та ін.) для відкритого діалогу 

та обговорення проблем управління Інтернетом. Форум офіційно був 

заснований Генеральним Секретарем ООН у липні 2006 року. 

На ІІІ Форумі з управління Інтернетом у 2008 році (Хайдарабад, 

Індія), учасники визначили, що принципи розвитку Інтернету повинні 

забезпечувати онлайнове середовище, яке підтримує права людини. 

Результати обговорень під час Форуму з управління Інтернетом (2015) 

було взято до уваги в підготовці Резолюції Ради ООН з прав людини 

щодо заохочення прав людини в Інтернеті. 

В Україні Форум з управління Інтернетом проводять щороку 

з 2010 року. Тему прав людини в Інтернеті обговорюють з 2012 року. 
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ВПРАВА „РЕАЛЬНІСТЬ У ВІРТУАЛЬНОСТІˮ 

 

Короткий опис вправи: учасники знайомляться з правами людини  

й на власних прикладах відзначають, які права можуть бути реалізовані та 

порушені в онлайновому та офлайновому середовищах. 

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: 60 хвилин.  

Завдання: 

 ознайомити учасників з правами людини та документами, що їх 

проголошують; 

 розвинути навички визначати ситуації реалізації прав онлайн; 

 сформувати навички визначати ситуації порушень прав людини. 

 

Матеріали: 

 копії спрощеної версії „Посібника з прав людини для інтернет-

користувачівˮ для кожного учасника;  

 фліпчат або аркуші паперу формату А-1, маркери, папір формату 

А-4; 

 роздавальний матеріал зі статтями ЗДПЛ на окремих маленьких 

аркушах. Пропонують такі статті: 2, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 26.  

 

Інструкції:  

1. Запитайте учасників, що вони знають про права людини. 

Відповіді фіксуйте на фліпчаті. Через деякий час підведіть підсумок, 

спираючись на відповіді учасників та матеріал з розділу „Права людини: 

дев’ять повідомлень під час роботи з групоюˮ. Згадайте й коротко 

презентуйте Загальну декларацію прав людини.  

2. Запитайте в учасників, чи існують права людини в Інтернеті. 

Після відповідей підведіть підсумок, спираючись на відповіді учасників 

та матеріал з розділу „Права людини в Інтернеті: шість повідомлень під час 
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роботи з групоюˮ. Коротко презентуйте „Посібникˮ або опис з вправи „Права 

людини онлайн існують?ˮ (см. Занятие 1).  

3. Попередьте, що зараз ви говоритимете про права людини 

в реальному житті та в Інтернеті, а також про ситуації їх порушення.  

4. Об’єднайте учасників у кілька малих груп, роздайте аркуші 

фліпчата та запропонуйте розділити його посередині на чотири рівні частини, 

щоб вийшло чотири рівні квадрати. У кожному з квадратів групи 

фіксуватимуть відповіді під час обговорення статті Загальної декларації прав 

людини.  

5. Розкладіть аркуші зі статтями ЗДПЛ зворотнім боком і 

запропонуйте кожній групі витягти один. Після цього запропонуйте 

опрацювати статтю, використовуючи також приклади з власного досвіду.  

6. Надайте учасникам таку схему для відповідей:  

 

 

Наведіть приклади, як це право 

людини реалізовується офлайн 

 

 

Наведіть приклади, як це право 

людини реалізовується онлайн 

 

Наведіть приклади порушень цього 

права людини офлайн 

 

 

Наведіть приклади порушень цього 

права людини онлайн 

 

 

7. Виділіть 30 хвилин на групову роботу та роздайте копії 

„Посібникаˮ для того, щоб учасники мали цілісне уявлення про документи 

та спирались на ці матеріали під час обговорення. 

8. Запропонуйте групам презентувати результати. Групи одна за 

одною спочатку презентують перший і другий квадрати.  
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Після кожної презентації дайте трохи часу для відповідей на питання 

та коментарів учасників. За необхідності задавайте уточнюючі питання 

чи коментуйте. Після цього переходьте до наступної групи. 

Після того, як усі групи закінчать презентацію першого й другого 

квадратів, переходьте до презентації третього й четвертого.  

Після закінчення всіх презентацій проведіть загальне обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення: 

 Як вам працювалось під час цієї вправи? 

 Що нового про права людини ви дізналися?  

 Чи є різниця в реалізації прав людини офлайн і онлайн? 

 Чи порушувались ваші права людини? Де це відбувалось – 

офлайн чи онлайн? Чому? 

 Як можна захиститись, якщо права порушують? 

 Що ми можемо зробити для того, щоб права людини 

не порушувались? 

 

Роздавальний матеріал 

 

Стаття 2  

Кожна людина повинна мати всі права та всі свободи, проголошені цією 

Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного чи соціального 

походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, 

не повинно відбуватися ніякого розрізнення на основі політичного, 

правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина 

належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, 

несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою в її суверенітеті.  
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Стаття 12  

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте 

й сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, 

тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина 

має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.  

 

Стаття 17  

1. Кожна людина має право володіти майном як одноосібно, так і разом 

з іншими. 

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений його майна.  

 

Стаття 18  

Кожна людина має право на свободу думки, совісті й релігії; це право 

передбачає свободу змінювати власну релігію або переконання та свободу 

сповідувати власну релігію або переконання як одноосібно, так і разом 

з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні 

й виконанні релігійних і ритуальних обрядів.  

 

Стаття 19  

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; 

це право передбачає свободу безперешкодно дотримуватися власних 

переконань і свободу шукати, одержувати й поширювати інформацію 

та ідеї будь-якими засобами й незалежно від державних кордонів.  

 

Стаття 20  

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій. 

2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації. 
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Стаття 24  

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, зокрема право 

на розумне обмеження робочого дня й на оплачувану періодичну 

відпустку.  

 

Стаття 26  

1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безкоштовною, 

хоча б початкова й загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. 

Технічна та професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища 

освіта – однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. 

2. Освіта має бути спрямована на повний розвиток людської особи 

та збільшення поваги до прав людини й основних свобод. Освіта повинна 

сприяти взаєморозумінню, терпимості й дружбі між усіма народами, 

расовими або релігійними групами, а також діяльності Організації 

Об’єднаних Націй щодо підтримки миру. 

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для їхніх малолітніх 

дітей.  
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Заняття 2. Звернення по захист та допомогу. 

Тема захисту прав людини, що були порушені онлайн, є новою. Тому 

перед проведенням вправ щодо отримання захисту прав людини чи допомоги 

під час користування Інтернетом пропонуємо вам ознайомитися з ключовими 

ідеями та ресурсами.  

Де отримати допомогу та захист? 

Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

зокрема на адресу електронної пошти: hotlіne@ombudsman.gov.ua. 

Можливості такого звернення обговорено в ст. 55 Конституції України. 

Звернутися до Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України. У разі, якщо виявлено факт вчинення злочину 

за допомогою Інтернету, необхідно повідомити про цю подію, заповнивши 

форму зворотного зв’язку на сайті Управління боротьби з кіберзлочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України http://www.cybercrіme.gov.ua 

та написати відповідну заяву в найближчий відділ міліції. 

Звернутися до суду. У разі, якщо порушенно права людини в Інтернеті, 

за захистом своїх прав можна звернутися до суду. До суду людина може 

звернутися самостійно, якщо її виповнилось 14 років, у молодшому віці 

за захистом прав дитини можуть звернутися до суду батьки чи опікуни. 

Звернутися до міжнародних судів чи організацій. Після використання всіх 

національних механізмів правового захисту кожна людина може звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.  

Також у випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви 

про такі порушення можна подати безпосередньо до Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини за адресою: urgent-actіon@ohchr.org 

Звернутися на національну дитячу „гарячу лініюˮ щодо захисту прав 

та інтересів дітей, безпеки дітей в Інтернеті, насильства щодо дітей  

і з усіх інших питань, пов’язаних з дітьми, можна в організацію „Ла Страда – 

Українаˮ за номером 116-111. 

mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
http://www.cybercrime.gov.ua/feedback-ua
mailto:urgent-action@ohchr.org
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Дізнатися відповіді на найпоширеніші питання щодо прав людини 

в онлайновому середовищі, дозволену та заборонену поведінку й контент 

в Інтернеті, відповідальність за порушення в мережі, механізми захисту 

порушених прав онлайн Ви можете на сайті проекту „Права людини 

та Інтернетˮ за посиланням: http://hr-onlіne.org.ua/ua/faq/zagalnі_pіtannya 

Підготуватися до розмови з Вашою дитиною про статевий розвиток 

і сексуальність можна на сайті проекту благодійного фонду „Здоров’я жінки 

та планування сім’їˮ: 

http://www.reprohealth.іnfo/uk/for/teenagers/growіng/physіology.  

 

ВПРАВА „ЛЕГАЛЬНО ЧИ НЕЛЕГАЛЬНО?ˮ 

Короткий опис вправи: аналізуючи ситуації, що трапляються 

в повсякденному житті, учасники навчаються визначати дії, які порушують 

права людини в Інтернеті.  

Розмір групи: до 35 осіб.  

Тривалість: 45 хвилин. 

Завдання:  

 презентувати учасникам „Посібник з прав людини для інтернет-

користувачівˮ; 

 обговорити дії, що є нелегальними в Інтернеті; 

 сформувати навички аналізу власної поведінки в Інтернеті. 

Матеріали:  

 ситуації з роздавального матеріалу  

 копії спрощених версій „Посібника з прав людини для інтернет-

користувачівˮ (с. Ошибка! Закладка не определена.). 

Інструкції:  

1. Запитайте в учасників, що вони знають про права людини ? Чи 

мають люди права в онлайновому просторі під час користування Інтернетом?  

2. Коротко презентуйте учасникам „Посібник з прав людини 

для інтернет-користувачівˮ, використовуючи таку інформацію:  

http://hr-online.org.ua/ua/faq/zagalni_pitannya
http://www.reprohealth.info/uk/for/teenagers/growing/physiology
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„Гайдˮ – це „Посібник з прав людини для інтернет-користувачівˮ 

(від англ. to guіde – вести, направляти). Англійська назва посібника – „Guіde 

to Human Rіghts for Іnternet Usersˮ. „Гайдˮ – це книжка про те, які права 

людини існують в Інтернеті. 

Посібник інформує молодь про права людини в Інтернеті, їх можливі 

обмеження й засоби захисту, якщо права порушуються. Він заснований 

на міжнародних документах, що регулюють права людини, зокрема, 

Європейській конвенції з прав людини. 

Посібник описує, як права людини можуть бути реалізовані 

та захищені в таких галузях: доступ і недискримінація; свобода вираження 

поглядів та інформації; зібрання, об’єднання та участь; приватне життя й 

захист даних; освіта і грамотність; діти і молодь; правовий захист. 

3. Роздайте копії „Посібникаˮ учасникам для користування.  

4. Переходьте до дискусійної частини вправи. Об’єднайте учасників 

у малі групи, роздайте їм усі ситуації та запропонуйте відповісти на питання 

„Чи легальні ці дії?ˮ щодо кожної ситуації. Запропонуйте для відповіді 

варіанти „такˮ або „ніˮ. Дайте на цю роботу до 15 хвилин. 

5. Після цього зачитуйте одну ситуацію та запросіть групи по черзі 

коротко представити їхні відповіді та аргументи. Після обговорення кожної 

ситуації надайте дійсну відповідь на неї (всі відповіді містяться наприкінці 

опису вправи) та переходьте до наступної ситуації. 

6. Після того, як завдання буде виконане, проведіть обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Яке враження у вас від цієї вправи? Що нового ви дізналися? Чи 

користувалися ви „Посібникомˮ під час обговорення? 

 Яка ситуація була найскладніша, а яка найлегша? Чому?  

 Чи траплялися вам такі ситуації в реальному житті? Що можна 

зробити для того, щоб вони не повторювались? 
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Роздавальний матеріал 

Ситуація 1. 

Хлопець 1 час від часу розміщує відеоролики порнографічного змісту 

на своїй сторінці в соціальній мережі.  

Ситуація 2. 

Хлопець 2 розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі скріншот 

листування з однокласником, який ділився з ним його почуттями до дівчини 

з тієї самої школи. 

Ситуація 3. 

Хлопець 3 підібрав пароль від скайпу свого знайомого та від його імені 

листується з іншими людьми. 

Ситуація 4. 

Дівчина 4 розмістила фотографії зі святкування дворіччя її молодшої 

сестри. На фото в домі її батьків були зображені її дорослі родичі, молодші 

брати та сестри. Фотографії „лайкнулиˮ більше 80 друзів. 

Матеріал для тренера 

Ситуація 1. У ситуації йдеться про судову справу, що мала місце 

в Україні у 2012 році. Дії обвинуваченого було кваліфіковано 

як розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, тобто 

як злочин, передбачений ст. 301 Кримінального кодексу України.  

Ситуація 2. У ситуації йдеться на порушення права на приватність, 

зокрема конфіденційність кореспонденції та можливе розголошення 

обставин приватного життя іншої особи, що є порушенням ст. 31 і 32 

Конституції України. За такі протиправні діяння настає цивільно-правова 

відповідальність, тобто за зверненням потерпілої сторони рішенням суду 

може бути призначена компенсація завданої моральної шкоди. 

Ситуація 3. У ситуації йдеться про втручання в роботу комп’ютерних 

систем, що є злочином, за яке передбачена кримінальна відповідальність 

за ст. 361 Кримінального кодексу України. 
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Ситуація 4. У ситуації йдеться про порушення права на приватність 

шляхом поширення інформації про сімейне життя (конфіденційної 

інформації) без згоди особи. Ст. 32 Конституції України забороняє такі дії, 

а Закон України „Про захист персональних данихˮ передбачає судовий 

захист від незаконного збирання й поширення персональних даних, 

незалежно від носія та форми зберігання інформації. 

Усі ситуації, наведені у вправі, відображають реальні дії і є або 

кримінальними правопорушеннями (1), або порушеннями прав людини  

(2 – 4), за які може настати цивільно-правова відповідальність у вигляді 

відшкодування потерпілій стороні завданої моральної шкоди в розмірі, 

визначеному судом. 

 

ВПРАВА „РОЗГЛЯНЕМО СПРАВУˮ 

Короткий опис вправи: учасникам пропонують проаналізувати 

випадки, пов’язані з порушеннями прав людини в Інтернеті, які розглядали 

в Європейському суді з прав людини. 

Розмір групи: 8 – 24 осіб. 

Тривалість: 60 хвилин.  

Завдання:  

 ознайомити учасників з діяльністю Європейського суду з прав 

людини (ЄСПЛ); 

 розглянути приклади реалізації та обмеження прав людини в 

Інтернеті; 

 обговорити механізми захисту прав людини, що були порушені 

в Інтернеті. 

Матеріали: 

 Судові справи з роздавального матеріалу, чотири копії; 

 копії спрощених версій Європейської конвенції з прав людини 

(ЄКПЛ) з розділу „Додаткові ресурсиˮ для кожного учасника. 
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Інструкції: 

1. Скажіть групі, що вправу буде присвячено аналізу чотирьох 

різних судових справ, які розглядали в Європейському суді з прав людини. 

Усі ці справи пов’язані з порушеннями прав людини в Інтернеті. 

2. Коротко поясніть учасникам, що таке Європейська конвенція з 

прав людини та Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). 

ЄСПЛ – міжнародний судовий орган у Страсбурзі (Франція), 

 юрисдикція  якого  поширюється  на  всі  держави-члени  Ради  Європи. 

Україна є членом Ради Європи з 1995 року. ЄСПЛ розглядає лише ті справи, 

які були попередньо розглянуті всіма національними судами, але від часу 

після останнього прийнятого рішення пройшло не більше шести місяців. 

У ЄСПЛ можна звернутися зі скаргою щодо порушення одного чи кількох 

прав, зазначених в Європейській конвенції з прав людини, чітко вказавши їх 

у скарзі. Суд не розглядає скарги щодо порушень якихось інших прав. Для 

наочності Ви можете використати офіційні відео українською мовою:  

 Європейська конвенція з прав людини  

https://www.youtube.com/watch?v=TC8x63GVV3w; 

 ЄСПЛ 

https://www.youtube.com/watch?v=VHL_sgXVHіE&feature=youtu.be. 

3. Об’єднайте учасників у чотири малі групи й запропонуйте їм 

уявити, що вони є суддями Європейського суду з прав людини у Стразбурзі, 

які мають розглянути чотири справи та винести рішення. Намагайтеся 

створити ігрову та позитивну атмосферу засідання суду, звертайтесь 

до учасників „шановне суддівствоˮ, „шановна(ний) суддяˮ.  

4. Попросіть групи розглянути справи одна за одною, відповівши 

при цьому на два питання. Запишіть питання, щоб їх було видно всім: 

 Чи є порушення прав людини в цій справі? Якщо так, то яке 

саме право було порушено?  

 Яким було рішення Європейського суду з прав людини, на 

вашу думку? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=TC8x63GVV3w
https://www.youtube.com/watch?v=VHL_sgXVHiE&feature=youtu.be
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Підкажіть учасникам, що під час аналізу справ вони можуть 

користуватися ЄКПЛ, які вони отримали. 

5. Поясність групам, що в них є 20 хвилин для обговорення й 

відповідей. Їм слід підготувати аргументи, чому вони обрали саме ці 

відповіді. 

6. Після 20 хвилин почніть обговорювати справи одна за одною. 

Зачитуйте справу та пропонуйте кожній групі представляти відповіді. Після 

цього групи мають презентувати їхні аргументи, чому саме таку відповідь 

було обрано. Якщо зав’язується дискусія між групами, давайте їм час 

для сперечання та обговорення. 

8. Після дискусій скажіть учасникам про дійсні рішення, прийняті 

Судом (подані в самому кінці опису вправи), та переходьте до обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Як вам ця вправа? Що сподобалось, а що ні? 

 Щодо яких справ було найскладніше прийняти рішення? Чому? 

 Чи згодні ви з дійсними рішеннями Суду? 

 Що нового ви дізнались із Європейської конвенції прав людини?  

 Чи були ви свідками порушень прав людини в Інтернеті? Які 

права порушують найчастіше, на вашу думку? Чому саме ці? 

 Чи знаєте Ви як ще можна захистити права людини, якщо вони 

були порушені в Інтернеті? 
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Роздавальний матеріал 

Справа 1. „Молодіжна ініціатива за права людиниˮ проти Сербії 

Заяву до Європейського суду з прав людини подає сербська 

недержавна організація „Молодіжна ініціативаˮ. Вона оскаржує те, що 

Сербське Агентство з Розслідувань відмовило їй надати інформацію, яку 

вона офіційно запитувала. „Молодіжна ініціативаˮ звернулась із запитом на 

отримання інформації про те, скільки людей були об’єктами електронного 

спостереження в країні в 2005 році. Відмова в наданні цієї інформації не дала 

змогу „Молодіжній ініціативіˮ здійснювати її діяльність з громадського 

контролю за державними структурами.  

Питання: 

 Чи є порушення прав людини в цій справі? Якщо так, то яке саме 

право було порушено? 

 Яким було рішення Європейського суду з прав людини, на вашу 

думку? 
 

 

Справа 2. Копланд проти Великобританії 

Заяву до Європейського суду з прав людини подає міс Копланд, яка 

оскаржує рішення судів Великобританії про те, що спостереження за її 

телефонними розмовами, емейлом та користування Інтернетом було 

правомірним. Вона була прийнята на роботу в державний навчальний заклад 

типу „коледжˮ. Її посада була – персональний асистент директора. З кінця 

1995 року вона також щоденно співпрацювала із заступником директора 

коледжу. За її телефонними розмовами, емейлом та користуванням 

Інтернетом спостерігали за наказом заступника директора. Її скаргам 

до національних судів було відмовлено, оскільки суди визнали 

спостереження правомірним.  

Питання: 

 Чи є порушення прав людини в цій справі? Якщо так, то яке саме 

право було порушено? 

 Яким було рішення Європейського суду з прав людини, на вашу 

думку? 
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Справа 3. Віллєм проти Франції  

Заяву до Європейського суду з прав людини подає громадянин Франції 

містер Віллєм, колишній мер міста Секлін. Він скаржиться на те, що його 

засудженням і штрафом у 1000 євро у Франції було порушено його право 

на свободу вираження поглядів. Обіймаючи посаду мера, він проголосив, 

що має намір закликати до бойкоту ізраїльських товарів на підпорядкованій 

йому території міста. Заяву було зроблено зокрема й на сторінці сайту міста. 

Він зазначив, що таким рішенням виражає протест проти анти-палестинської 

політики Ізраїльського уряду. Через деякий час його притягнули 

до національного суду та оштрафували за прояви дискримінації. 

Питання: 

 Чи є порушення прав людини в цій справі? Якщо так, то яке саме 

право було порушено? 

 Яким було рішення Європейського суду з прав людини, на вашу 

думку? 

 

Справа 4. К.У. проти Фінляндії 

Заяву до Європейського суду з прав людини подає громадянин 

Фінляндії К.У. Невідома особа розмістила рекламну інформацію на сайті 

знайомств від імені К.У. без його відома. На той час, коли її було розміщено, 

К.У. було 12 років. У рекламі зазначили його вік, рік народження й детально 

описали зовнішність. Крім того, було посилання на інтернет-сторінку К.У, де 

містився точний, за винятком однієї цифри, номер його телефону й фото. У 

рекламі йшлося, що він шукає інтимних стосунків з хлопцем його віку або 

старшим. Батько К.У. попросив поліцію ідентифікувати особу, яка 

розмістила рекламу, щоб притягнути до відповідальності. Провайдер послуг 

відмовив у наданні такої інформації, через обов’язок зберігати анонімність 

у телекомунікаціях, як це передбачено фінськими законами. 

Питання: 

 Чи є порушення прав людини в цій справі? Якщо так, то яке саме право 

було порушено? 

 Яким було рішення Європейського суду з прав людини, на вашу думку? 
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Матеріал для тренера 

Рішення Суду, справа 1 

Суд визначив, що в ситуації порушено ст. 10 Конвенції (свобода 

вираження поглядів). Небажання Агентства надавати інформацію було 

довільним і не відповідало національному законодавству. Виходячи зі ст. 

 46 (обов’язкова сила рішень у рамках Конвенції та їх виконання), 

Суд прийняв рішення зобов’язати Сербське Агентство з Розслідувань надати 

громадській організації „Молодіжна ініціативаˮ ту інформацію, яку вона 

запитувала – кількість людей, що стали об’єктом електронного 

спостереження у 2005 році.  
 

Рішення Суду, справа 2  

Відповідно до рішення уряду Великобританії спостереження 

за телефонними розмовами, емейлом та користуванням Інтернетом особи 

здійснювали з метою встановлення, чи не зловживала вона каналами зв’язку 

в особистих цілях за рахунок коледжу. Однак, Суд постановив що в цьому 

випадку було порушено ст. 8 Конвенції (право на повагу до приватного 

життя та кореспонденцію). Це була перша ситуація в Європейському Суді, 

у якій визнали, що телефонні дзвінки в службових закладах також необхідно 

розглядати як такі, що підпадають під поняття „приватне життяˮ та 

„кореспонденціяˮ. Логічно слідувало, що емейли, які посилають з робочого 

місця, мають бути захищені так само, як і приватне користування Інтернетом.  

На прикладі цієї ситуації Суд розглядав, що збір, зберігання 

персональної інформації, пов’язаної з використанням міс Копланд телефону, 

емейлу, Інтернету без її відома, можна прирівняти до втручання в її право 

на повагу до приватного життя та кореспонденцію. 

Визнаючи те, що спостереження за використанням працівником 

телефону, емейлу, Інтернету на робочому місці можна розглядати „як 

прийнятнеˮ в деяких ситуаціях у межах законної цілі, Суд постановив, 

що за відсутності законної цілі таке спостереження та втручання є 

незаконними.  
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Рішення Суду, справа 3 

Суд вирішив, що в ситуації не було порушення ст. 10 Конвенції 

(свобода вираження поглядів). Обґрунтування та вироки, які застосовували 

французькі суди, були виправданими та відповідали ст. 10. Крім того, штраф, 

накладений на підсудного був відповідним і доцільним.  

 

Рішення Суду, справа 4 

Суд постановив, що в цьому випадку було порушено ст. 8 Конвенції 

(право на повагу до приватного та сімейного життя). Він зазначив, 

що розміщення рекламної інформації було кримінальним актом, який зробив 

неповнолітнього об’єктом домагань з боку педофілів.  

Законодавцям слід забезпечити розробку актів, які б ураховували право 

на приватність в Інтернеті, але разом з тим попереджали кримінальну 

поведінку й порушення прав інших осіб, зокрема, дітей.  
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Заняття 3. Електронна участь. 

Тема участі дітей у прийнятті рішень не є новою, але вона може  

по-новому розкриватися в контексті Інтернету й поширення цифрових 

технологій. 

Відповідно до ст. 12 Конвенції ООН про права дитини, держави 

забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право 

вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, 

причому поглядам дитини приділено належну увагу згідно з її віком 

і зрілістю. Відповідно до ст. 9 Закону України „Про охорону дитинстваˮ, діти мають 

право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із 

зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та 

клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх 

порушення.  

ВПРАВА „УЧАСТЬ ОНЛАЙН – ЗМІНИ ОФЛАЙНˮ 

Короткий опис: під час групової роботи учасники знайомляться 

з надихаючими історіями використання онлайнових інструментів дітьми 

в різних містах і країнах для участі у прийнятті рішень, що їх стосуються. 

Розмір групи: 7 – 35 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин. 

Завдання:  

 ознайомити учасників з надихаючими історіями використання 

онлайнових інструментів дітьми в різних містах і країнах для участі 

в прийнятті рішень, що їх стосуються; 

 розробити план дій щодо застосування ідей та інструментів, 

запропонованих в історіях успіху для вирішення проблем, які турбують 

учасників. 

Матеріали:  

  картки із завданнями (роздавальний матеріал);   екран, проектор, 

ноутбук (за можливістю, для демонстрації ресурсів). 

Хід вправи: 
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1. Скажіть групі, що вправу буде присвячено ознайомленню 

з надихаючими історіями використання онлайнових інструментів дітьми 

в різних містах і країнах для участі в прийнятті рішень, що їх стосуються. 

2. Зазначте, що відповідно до ст. 12 Конвенції ООН про права 

дитини держави забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, 

право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що її стосуються, 

причому поглядам дитини приділено належну увагу відповідно до її віку та 

зрілості.  

3. Об’єднайте учасників у чотири малі групи й дайте їм картки з 

описом історій. Запропонуйте їм ознайомитись з історіями та підготувати 

презентацію змісту історії у вигляді сценки (до трьох хвилин), у якій ролі 

мають бути в кожного учасника. Дайте учасникам десять хвилин 

для підготовки сценки. 

4. Після цього запропонуйте групам показати сценки одна за одною. 

За наявності екрана, проектора та ноутбука після сценки включіть сайт, 

про який ідеться, на екран. Якщо включити сайт до чи під час виступу групи, 

це може відволікти увагу інших учасників. Зверніть увагу, що матеріали 

в картках українською мовою, але сайти здебільшого англійською.  

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Як вам ця вправа? Що сподобалось, а що ні? 

 Що було найскладніше під час вправи? Чому? 

 Чи згодні ви, що розроблені авторами проектів та ініціатив 

онлайнові інструменти дозволять їм вирішити завдання, які перед ними 

стоять? 

 Що б ви, можливо, зробили по-іншому або які онлайнові 

інструменти додали в ці презентовані проекти? 

 Які ідеї з цих історій чи онлайнові інструменти і як можна 

використати для вирішення проблем, що вам цікаві? 
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Роздавальний матеріал 

Разом для поваги 

У вересні-листопаді 2017 року 15 молодих учасників програми ЄС „Кращий 

Інтернет для дітейˮ (Брюссель, Бельгія) з різних країн віднайшли низку 

недоліків у програмах підвищення обізнаності у сфері безпеки в Інтернеті 

серед державних та приватних організацій. Учасники молодіжних заходів 

відзначили, що більшість із цих кампаній мають лише відлуння, а не 

реальний вплив, тому що цим програмам бракує ідеї справжньої історії. 

Реальні історії могли б дійсно охопити молодь, батьків, педагогів та опікунів 

та впливати на них. У результаті молоді учасники почали працювати разом 

над першою рівний\а-рівному\ній кампанією, що спрямована на створення 

онлайнового світу, вільного від знущань, расизму та нетерпимості у 

відповідності до принципів програми „Кращий Інтернет для дітейˮ (the Better 

Internet for Kids (BIK). Кампанія розпочалась під час Форуму безпечного 

Інтернету 23 листопада 2017 року в Брюсселі і триватиме до Дня безпечного 

Інтернету – 6 лютого 2018 року.  

Хетшег кампанії, яку реалізують молоді люди у соціальних мережах - 

#togetherforrespect.  

Сайт молодих учасників програми „Кращий Інтернет для дітейˮ та більше 

інформації про запропоновані ними онлайнові та офлайнові кампанії: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/youth/about 
 

Діти-герої 

У березні 2008 року дев’ятирічна Мері Маргарет О’Ніл попросила свого тата 

створити її веб-сайт для допомоги тваринам. Після того, як він погодився 

відкрити його, щоб допомогти людям і навколишньому середовищу, 

народився сайт „Діти-героїˮ. Те, що розпочалося як проект батька-дочки, 

швидко перетворилося на щось набагато більше, ніж очікували засновники. 

Сьогодні місія „Діти-Героїˮ – це розширення можливостей дітей з усіх 

культур задля того, щоб вони стали агентами соціальних змін. 

На сайті представлено історії дітей з усього світу, які створюють кращу 

планету для всіх нас. „Ми вважаємо, що діти є героями, і кожен має силу 

змінити світ!ˮ – зазначають автори проекту. На сайті розміщено понад 

500 історій дітей з 19 країн, які займаються бурінням свердловин в Африці, 

годуванням та одягом сиріт в Індії, а також відстоюють власні права. А поки 

ви читали цей текст, напевно, таких історій стало ще більше. Для того, щоб 

номінувати дитину, необхідно заповнити разом з батьками (чи опікунами) 

онлайновому форму. Також зараз уже доступна можливість для номінації 

школи. Сайт: www.kіdsareheroes.org 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/youth/about
http://www.kidsareheroes.org/
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„Прощавайте, пластикові пакетиˮ на Балі 

Мелаті та Ізабель Війссен обрали своєю місією зупинити використання 

пластикових пакетів, від яких задихається прекрасний острів Балі. Соціальна 

ініціатива дітей „Прощавайте, пластикові пакетиˮ, започаткована у 2013 році, 

передбачала підписання петиції від одного мільйона людей, очищення 

пляжів, переконання губернатора взяти на себе зобов’язання звільнити Балі 

від пластику до 2018 року. „Ніколи не дозволяй нікому казати тобі, що ти 

занадто молодий або ти не зрозумієшˮ, – говорить Ізабель іншим активістам, 

які прагнуть змінити світ. Для поширення своїх ідей вони використовують, 

крім офлайнових заходів, офіційний сайт, сторінку у Фейсбуці „Прощавайте, 

пластикові пакетиˮ(„Bye Bye Plastіc Bagsˮ), онлайнову газету, де вони 

не лише закликають очистити Балі, а й діляться історіями успіху відмови 

від використання пластикових пакетів в інших країнах. Сьогодні це вже 

міжнародний рух натхнення, розширення можливостей молоді та відмови 

від пластику. 

Сайт: www.byebyeplastіcbags.org 

 

 

Тинерджайзер 

Тинерджайзер („Teenergіzerˮ) – це молодіжний проект, онлайнова 

платформа, команда творчих підлітків, які хочуть змінити цей світ на краще. 

Благодійна організацію „Союз підлітків і молоді „Teenergіzerˮ, створена 

підлітками для підлітків. Маленький „Teenergіzerˮ живе в Україні, а великий 

– в усьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії. Разом вони 

створюють світ, де кожен підліток може реалізувати себе та власний 

потенціал. Світ, вільний від дискримінації в усіх сферах, зокрема й ВІЛ. Світ, 

де права підлітків і молоді не потрібно захищати, оскільки їх повністю 

поважають.  

На сайті розміщено багато цікавих статей про новини, цікаві стажування 

та обміни. Також тут можна проконсультуватись в психолога, юриста 

чи однолітків. Сайт: http://teenergіzer.org 

http://www.byebyeplasticbags.org/
http://teenergizer.org/
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ВПРАВА „МОЯ ДУМКА ВАЖЛИВАˮ 

Короткий опис: під час групової роботи учасники обговорюють 

можливості використання онлайнових інструментів для участі в прийнятті 

рішень, що їх стосуються, на рівні навчального закладу, населеного пункту, 

області, країни, світу.  

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин.  

Завдання:  

 ознайомити учасників з онлайновими інструментами участі 

в прийнятті рішень, що їх стосуються; 

 розробити приклади використання онлайнових інструментів для 

участі в прийнятті рішень, що стосуються підлітків. 

Матеріали:  

 картки із завданнями (роздавальний матеріал); 

 фліпчат/дошка або аркуші паперу формату А3, маркери. 

 

Хід вправи: 

1. Скажіть групі, що вправу буде присвячено використанню 

онлайнових інструментів участі в прийнятті рішень, що їх стосуються, 

на рівні навчального закладу, населеного пункту, області, країни, світу.  

2. Зазначте, що відповідно до ст. 9 Закону України „Про охорону 

дитинстваˮ діти мають право звертатися до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів 

масової інформації й посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями щодо 

їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації їхніх прав 

і законних інтересів та скаргами про їх порушення.  

3. Об’єднайте учасників у сім малих групах і дайте їм картки 

з ролями та запитаннями. Запросить їх ознайомитись із картками та обрати 

з варіантів один онлайновий інструмент, який вони детально 
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розроблятимуть. Зазначте, що головне правило гри полягає в тому, що різні 

групи не можуть розробляти той самий онлайновий інструмент. Дайте 

учасникам п’ять хвилин для вільного спілкування й досягнення домовленості 

про те, хто який онлайновий інструмент обирає для виконання завдання й 

детальної розробки. 

4. Дайте групам можливість розробити онлайновий інструмент 

протягом 20 хв. 

5. Після цих 20 хвилин почніть презентації розроблених онлайнових 

інструментів один за одним. Якщо зав’язується дискусія між групами, 

давайте їм час для сперечання та обговорення.  

6. Переходьте до загального обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Як вам ця вправа? Що сподобалось, а що ні? 

 Що було найскладніше під час вправи? Чому? 

 Чи згодні ви, що розроблений вами онлайновий інструмент 

дозволить вирішити завдання, яке перед вами стояло? 

 Які із розроблених вами онлайнових інструментів можна 

використати у вашому житті?  

 

Роздавальний матеріал 

Адміністрація навчального закладу 

Ви складаєте план на навчальний рік. 

Запитання 

Як урахувати в плані заходів інтереси всіх учнів вашого навчального 

закладу? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, щоб 

дізнатися про інтереси всіх учнів вашого навчального закладу? 
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Учні/студенти 

Ви помітили, що є деякі проблеми з архітектурною доступністю приміщень 

навчального закладу для учнів/студентів з інвалідністю. 

Запитання 

Як та кому запропонувати змінити ваш освітній заклад для того, щоб він був 

доступний для учнів/студентів з інвалідністю? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, щоб 

зробити ваш освітній заклад більш доступним для учнів/студентів 

з інвалідністю? 

Учнівське/студентське самоврядування 

Ви маєте пропозицію від громадської організації на фінансову 

підтримку будь-якого заходу для учнів/студентів вашого навчального 

закладу. Головна умова – усі учні/студенти самі мають визначити, на що 

буде витрачено кошти. 

Запитання 

Як дізнатися в усіх учнів Вашого навчального закладу їхню думку про 

те, на що має бути витрачено кошти? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, 

щоб дізнатися думку всіх учнів/студентів про те, на що має бути 

витрачено кошти? 

Інтернет-провайдер 

Ви хочете покращити роботу у сфері надання доступу до Інтернету 

для ваших користувачів у дусі поваги прав людини в Інтернеті, зокрема 

прав дитини. 

Запитання 

Як дізнатися думку ваших користувачів – дітей і молоді – про те, що 

варто змінити у вашій роботі? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, 

щоб дізнатися думку ваших користувачів – дітей і молоді про те, що 

варто змінити у вашій роботі? 
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ЗМІ та громадське суспільство 

Ви, громадські активісти-блогери, стали іноді помічати випадки, коли 

дорослі жорстоко поводяться з дітьми, можуть навіть вдарити. У вас виникла 

ідея поширити інформацію для дітей про гарячі лінії, де можна отримати 

допомогу в таких випадках. 

Запитання 

Як поширити інформацію для дітей так, щоб вона була їм зрозумілою? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, щоб 

поширити інформацію для дітей про гарячі лінії, де можна отримати 

допомогу у випадках різних видів насильства? 

 

Місцева влада 

Ви разом з громадськими організаціями плануєте заходи для дітей і молоді 

під час канікул.  

Запитання 

Як дізнатися, що може бути цікавим дітям і молоді? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, щоб 

дізнатися про інтереси дітей і молоді та їхні побажання щодо заходів під час 

канікул? 

Кіберполіція 

Ви плануєте розмістити на вашому офіційному сайті інформацію для дітей 

і молоді, як та куди звертатись, якщо став жертвою злочинців у мережі 

Інтернет. 

Запитання 

Як дізнатися, яка інформація буде корисною та зрозумілою саме дітям і 

молоді? 

Який онлайновий інструмент та як ви будете використовувати для того, щоб 

дізнатися про те, яка інформація буде корисною та зрозумілою саме дітям 

і молоді? 
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Варіанти онлайнових інструментів для участі в прийнятті рішень: 

 електронне повідомлення на адресу електронної пошти 

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(Омбудсмена) – hotlіne@ombudsman.gov.ua 

 онлайнове опитування (google форма, опитування в соціальній 

мережі); 

 тематична група у соціальній мережі; 

 форум на офіційному веб-сайті; 

 стаття/інтерв’ю онлайн; 

 електронне повідомлення на адресу електронної пошти; 

 онлайнове голосування; 

 ваш варіант (але пам’ятайте, що він не може повторюватися з 

інструментами, що пропонують інші групи). 

 

mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
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Заняття 4. Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями 

Тема збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями є 

надзвичайно актуальною. Для підготовки до цього заняття ознайомтеся з 

розділами . Під час дискусій і роботи в малих групах підлітки розробляють 

умови та щоденні правила збереження психічного, фізичного й соціального 

видів здоров’я під час тривалого користування Інтернетом.  

Деякі підлітки під час апробації вправ для цього заняття говорили: „Ми 

звикли говорити те, що від нас очікують, і це ніяк не пов’язано з тим, що ми 

цього дотримуємосьˮ. Тому необхідно під час обговорення в дружній манері 

додатково приділяти увагу тому, що визначених ними правил вони мають 

самі дотримуватись у подальшому. 

ВПРАВА „ЗДОРОВ’Я ОНЛАЙНˮ 

Короткий опис: під час групової роботи учасники обговорюють 

інтернет-загрози та розробляють топ-5 порад для збереження власного 

здоров’я під час користування цифровими пристроями.  

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин для учнів / 90 хвилин для студентів.  

Завдання:  

 ознайомити учасників з правилами поведінки в Інтернеті; 

 обговорити загрози в Інтернеті, які можуть завдати шкоду 

здоров’ю; 

  визначити шляхи попередження негативного впливу Інтернету 

на рівні учасників.  

Матеріали: фліпчат/дошка або аркуші паперу формату А1, маркери, 

папір формату А-4. 

 

Хід вправи 

1. Повідомте учасників про те, що під час вправи ви обговорите загрози 

в Інтернеті, які можуть завдати шкоду здоров’ю, та можливі шляхи 

убезпечити себе від негативного впливу в Інтернеті. 
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Зробіть вступне слово про Інтернет, його можливий позитивний 

і негативний вплив. Зауважте, що з початку нашої ери для подвоєння знань 

було потрібно 1750 років, друге подвоєння відбулося в 1900 році, а третє – 

у 1950. Сьогодні світовий обсяг даних збільшується більш ніж удвічі кожні 

два роки. Інтернет дає величезні можливості: спілкування, бібліотеки, 

музика, кіно, але разом з тим містить загрози, які можуть мати негативні 

наслідки для здоров’я. 

2. Опитування 

Проведіть усне опитування учасників щодо того, що вони роблять 

в Інтернеті.  

Запропонуйте учасникам називати види діяльності, відповіді записуйте 

на дошці/ватмані та просіть піднімати руки інших учасників, хто робить те 

саме в Інтернеті. Кількість відповідей зазначайте навпроти виду діяльності. 

Після опитування наголосіть на різноманітності діяльності кожної людини 

в Інтернеті та важливості урахування всіх цих видів діяльності під час оцінки 

впливів на здоров’я користування Інтернетом та цифровими пристроями.  

3. Мозковий штурм „Загрозиˮ 

Проведіть мозковий штурм і попросіть учасників назвати ті загрози 

в Інтернеті, які, як вони вважають, можуть нашкодити їхньому здоров’ю. 

Відповіді фіксуйте на фліпчаті. 

Після цього запропонуйте учасникам об’єднати загрози в групи 

за якимось принципом. Як приклад, загрози можуть нашкодити: фізичному 

благополуччю (зміна постави, погіршення зору, насильство, переслідування, 

зґвалтування тощо), психічному благополуччю (порнографія, мова 

ворожнечі), соціальному благополуччю (інтернет-залежність, агресія) тощо.  

Може вийти так, що учасники сформують і назвуть нові групи 

чи класифікацію. Після цього об’єднайте учасників в три – чотири групи 

відповідно до створеної ними класифікації. 
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4. Робота в групах „ТОП-5 порад, як зберегти своє здоров’яˮ. 

Кожній мікрогрупі необхідно створити ТОП-5 порад, зазначивши 

власні конкретні дії для того, щоб загрози в Інтернеті певної групи з 

визначеної ними класифікації не завдали шкоду здоров’ю. 

Наприклад, перша група розглядає протидію загрозам фізичному 

благополуччю, друга – психічному, третя – соціальному та ін. 

Важливо, щоб дії були максимально реалістичними й учасники хотіли 

та могли їх здійснювати самостійно. 

Після групової роботи переходьте до презентації напрацювань. 

Представники груп по черзі у вільній формі презентують їхні напрацювання. 

Педагог і учасники можуть ставити питання для уточнення й ефективного 

обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Що нового ви дізналися про загрози в Інтернеті? 

 Що було найважче під час вправи – визначити загрози в Інтернеті 

чи розробляти шляхи збереження власного здоров’я? 

 Які з запропонованих вами протидій загрозам можна застосувати 

вже зараз? Що готові зробити особисто ви? 

 Підсумок 

Разом з учасниками пригадайте послідовно все, про що говорилось під 

час заняття. Підведіть підсумок і запропонуйте всім учасникам по колу 

продовжити фразу „Тепер я буду…ˮ. 
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ВПРАВА „ВПЛИВ, ПРО ЯКИЙ Я ЗНАЮˮ 

Короткий опис: під час групової роботи учасники обговорюють 

впливи користування цифровими пристроями та Інтернетом на здоров’я. 

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин.  

Завдання:  

 ознайомити учасників із впливами користування цифровими 

пристроями та Інтернетом на здоров’я; 

 обговорити досвід негативного впливу користування цифровими 

пристроями та Інтернетом на власне здоров’я;  

 визначити шляхи попередження негативних впливів Інтернету 

на здоров’я. 

Матеріали: картки з твердженнями (роздавальний матеріал) 

за кількістю мікрогруп. 

 Хід вправи: 

1. Скажіть групі, що вправу буде присвячено аналізу впливу 

користування цифровими пристроями та Інтернетом на власне здоров’я  

2. Коротко поясніть учасникам, що таке здоров’я. 

Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів”2. 

3. Об’єднайте учасників у п’ять малих групах і дайте їм твердження 

на картках. Кожна група отримує всі твердження.  

4. Попросіть групи розглянути всі твердження та визначити, які 

з них міфи, а які реальність. 

5. Поясність групам, що в них є десять хвилин для обговорення 

й відповідей. Учасники можуть підготувати приклади для обґрунтування 

їхнього вибору.  

                                           

 

2 Устав Всемирной организации здравоохранения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://apps.who.іnt/gb/bd/PDF/bd47/RU/constіtutіon-ru.pdf?ua=1. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf?ua=1
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6. Після десяти хвилин почніть обговорювати твердження один 

за одним. Ви зачитуєте твердження, а групи піднімають руки по черзі: 

спочатку, якщо вважають, що це міф, потім – якщо реальність. Після цього 

запропонуйте групам презентувати їхні приклади, чому саме таку відповідь 

було обрано. Якщо зав’язується дискусія між групами, давайте їм час 

для сперечання та обговорення. Після дискусій скажіть учасникам, що всі 

твердження – це реальність, яку так чи так підтверджують у своїх 

дослідженнях вітчизняні й зарубіжні вчені. 

7. Після цього запропонуйте групам обрати по одному реальному 

твердженню, обговорити протягом трьох – п’яти хвилин і запропонувати дії, 

які можуть послабити цей негативний вплив користування цифровими 

пристроями та Інтернетом на власне здоров’я. 

8. Після цього переходьте до загального обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Як вам ця вправа? Що сподобалось, а що ні? 

 Щодо яких тверджень було найскладніше обрати відповіді? Чому? 

 Чи згодні ви із запропонованими діями? 

 Що може вам завадити втілити ці дії в реальність? 

 Що тепер, можливо, ви робитимете по-іншому, користуючись 

Інтернетом і цифровими пристроями?  
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Роздавальний матеріал 

МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 Робота на комп’ютері чи користування мобільними пристроями можуть 

спричинити появу висипів/вугрів на шкірі обличчя. 

 Збільшення кількості часу, проведеного онлайн, відчуття порожнечі, 

головні болі, болі в спині, нерегулярне харчування можуть свідчити 

про інтернет-залежність. 

 Тими, хто знущається з підлітків в Інтернеті, найчастіше є такі самі 

підлітки. 

 Кіберхондрія передбачає необґрунтовані хвилювання за власний стан 

здоров’я через занадто часте й надмірне використання Інтернету 

для пошуку інформації про хвороби, схильність самостійно ставити 

серйозні діагнози. 

 „Блакитне світлоˮ екрану пригнічує секрецію гормону мелатоніну 

(відомого як „гормон снуˮ), тому людина гірше засинає.  

 Світ екрану збільшує кількість гормону греліну, що примушує людину 

відчувати голод.3 

 Інтернет і цифрові пристрої сам по собі нейтральні. Добре чи погано 

вони впливають на людину, залежить від самої людини.4 

 Під час користування цифровим пристроєм людина забуває моргати 

й робить це в десять разів рідше, ніж зазвичай.5  

 Перегляд порнографії викликає залежність, збільшується кількість 

випадків сексуальних домагань внаслідок перегляду порнографії 

онлайн. 

 У середньому 12 селфі робить молода людина перед тим, як 

опублікувати селфі онлайн6 

                                           

 

3 http://newsroom.ucla.edu/storіes/dіgіtal-technolgy-can-harm-your-health 

4 http://artіcle.sapub.org/10.5923.j.mm.20170701.05.html 

5 http://www.womenshealthmag.com/health/how-to-prevent-dry-eyes 

6 https://www.saferіnternet.org.uk/safer-іnternet-day/2017/power-of-іmage-report 
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Додаток Е 

Перша зустріч з педагогами в межах технології 

Короткий опис: презентація педагогам результатів діагностики 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, змісту й термінів реалізації 

технології соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті для педагогів. 

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: від 5 до 20 хвилин (залежно від наявного часу). 

Матеріали: екран, проектор, ноутбук (для наочності, за наявності). 

Хід презентації: 

1. Презентація результатів щодо загального досвіду користування 

Інтернетом – відповіді підлітків на питання 1 – 9 анкети. За наявності 

технічного обладнання чи можливості роздрукувати інформаційні матеріали 

для наочності можна підготувати діаграми, як на рисунку: 

 

 

2. Презентація компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті 

та результатів щодо формування базових компетенцій безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті – відповіді підлітків на питання 10 – 21 анкети. 

За наявності технічного обладнання чи можливості роздрукувати 

інформаційні матеріали для наочності можна підготувати діаграму, як 

на рисунку: 



279 

 
3. Презентація структури, змісту й термінів реалізації технології 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті для педагогів. За наявності технічного обладнання 

чи можливості роздрукувати інформаційні матеріали для наочності можна 

підготувати схему. 

4. Презентація ідей для батьків щодо формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті (с. 284). 
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Вправа „Що найефективніше?ˮ 

Короткий опис: під час групової роботи учасники обговорюють 

принципи соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті. 

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин.  

Завдання:  

 ознайомити учасників з принципами соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті; 

 обговорити досвід щодо успішних і менш успішних заходів 

з формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті;  

 визначити шляхи змін у роботі з формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті. 

Матеріали: набори карток з дев’яти принципів за кількістю груп 

(роздавальний матеріал). 

Хід вправи: 

1. Скажіть групі, що вправу буде присвячено обговоренню принципів 

соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

підлітків в Інтернеті. 

2. Коротко поясніть учасникам, що ви розумієте під поняттям „безпечна 

поведінка в Інтернетіˮ. 

Безпечна поведінка в Інтернеті – сукупність дій особистості під час 

користування Інтернетом, що сприяють задоволенню потреб і водночас 

запобігають можливості завдання збитків фізичному, психічному, 

соціальному благополуччю і (або) майну як самої людини, так і інших.  

3. Об’єднайте учасників у малі групи (по три – чотири людини в групі) 

і дайте їм набір карток з дев’ятьма принципами формування безпечної 

поведінки в Інтернеті. Кожна група отримує один набор карток і методом 

діаманту має впорядкувати принципи за шкалою від найефективнішого 

до найменш ефективного принципу.  
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4. Картки повинні бути розташовані як на рисунку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з такою схемою вгорі має бути найефективніший, на думку 

учасників, принцип, знизу – найменш ефективний.  

5. Поясність групам, що у них є 15 хвилин для обговорення та створення 

діаманту принципів від найефективнішого до найменш ефективного. 

Учасники можуть підготувати приклади для обґрунтування їхнього вибору.  

6. Після 15 хвилин почніть обговорювати принципи з найменш 

ефективного. Запропонуйте групам одна за одною назвати принцип, який 

вони визначили як найменш ефективний, та пояснити, чому вони так 

вирішили. Після цього групи мають презентувати принцип, який вони 

визначили як найефективніший, і пояснити, чому вони так вирішили. Якщо 

у вас достатньо часу, учасники можуть представити й інші принципи.  

7. Після цього запросить учасників перевернути їхній „діамант 

принципівˮ і спитайте: „У якій ситуації може статися так, що принцип, який 

ви визначили як найменш ефективний, стане найефективнішим?ˮ. Дайте 

можливість висловитися кожній групі.  

8. Після цього переходьте до загального обговорення. 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Як ви почуваєтеся після роботи над створенням ваших „діамантів 

принципівˮ? 

 Що було для вас новим у запропонованих принципах формування 

безпечної поведінки в Інтернеті? 
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 З якими принципами ви незгодні й чому?  

 Що було найважче обрати – найефективніший принцип чи найменш 

ефективний? Чому? 

 Що ви відчували, коли вам запропонували перевернути діамант 

і визначити ситуацію, коли принцип, який ви спочатку визначили як 

найменш ефективний, стане найефективнішим? 

 Що тепер ви, можливо, робитимете по-іншому під час заходів 

з безпечної поведінки підлітків в Інтернеті?  

 

Роздавальний матеріал 

 

Визнання Інтернету як значущого чинника соціалізації передбачає розуміння 

його як важливої та невід’ємної частини життя дитини, простору реалізації 

більшості фундаментальних прав дитини.  

 

Повага прав людини онлайн передбачає обізнаність з новітніми змінами в 

міжнародному й національному законодавстві щодо укріплення поняття 

права людини в цифрову епоху та механізмів їх захисту. 

 

Наукова обґрунтованість передбачає врахування на етапі планування 

діяльності результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо 

ефективності тих чи тих програм, розповсюдженості тих чи тих загроз, 

дієвих форм і методів. 

 

Систематична оцінка впроваджуваних програм з формування завдань, 

безпечної поведінки в Інтернеті передбачає змістовний аналіз мети, завдань, 

змісту, форм і методів, їхньої ефективності, відповідності потребам дітей 

і стану розвитку Інтернету. 
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Участь дітей у розробці та втіленні програм, що їх стосуються. Ураховуючи те, 

що участь дітей є одним з основних прав, закріплених у Конвенції ООН про 

права дитини, найактуальнішою є робота педагога зі сприяння обговоренню, 

опитуванню, анкетуванню, дебатів, під час яких підлітки можуть вільно 

висловити їхні думки щодо необхідних заходів з формування безпечної 

поведінки в Інтернеті та їхнього змісту. 

 

Скоординована взаємодія з батьками й педагогами передбачає роботу 

з підвищення їхньої обізнаності з питань загроз, механізмів захисту 

й можливостей Інтернету, ознайомлення з можливостями надання підтримки та 

захисту підліткам, якщо вони стали жертвою чиїхось дій в Інтернеті, або 

попередження їхньої небезпечної поведінки. 

 

Позитивна атмосфера передбачає створення позитивного емоційного фону 

спілкування в такій роботі, надання стимулів, створення ситуацій успіху. 

Соціальному педагогові в роботі необхідно відійти від ідей залякування 

та використання чорних кольорів, зображень „павутинняˮ, шахраїв у масках 

тощо, що лякають, а зосередитися на обговоренні безпосереднього зв’язку теми 

зі щоденним досвідом користуванням Інтернетом підлітком. 

 

Доступність інформації передбачає подання матеріалу з урахуванням 

можливостей та особливостей сприйняття цільової групи. Інформація 

не повинна бути насичена термінами, теоретичними та статистичними 

відомостями, мова викладання має бути зрозумілою для дітей. Це може бути 

реалізовано через розробку інформаційних матеріалів самими підлітками 

або разом з підлітками. 

 

Урахування того, що дитина, використовуючи Інтернет, може стати навмисно 

або ненавмисно як жертвою або спостерігачем, так і джерелом небезпеки для 

інших. Формування розуміння того, що власна поведінка дітей в Інтернеті може 

завдати шкоди іншим і становити небезпеку для них, має бути в основі програм 

з формування безпечної поведінки в Інтернеті. 
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Додаток Ж 

Робота з батьками 

Поінформовані батьки та вчителі, які можуть надавати підтримку 

дітям, є найефективнішим засобом захисту.  

Результати дослідження ЮНІСЕФ „Global safety onlіneˮ7 

 

Робота з батьками підлітків має бути побудована на тих самих 

принципах, що й робота з дітьми й педагогами. Викликом для батьків може 

стати розуміння того, що Інтернет – це важлива та невід’ємна частина життя 

сучасної дитини, простір реалізації більшості її фундаментальних прав.  

Заходи комунікаційного компонента для батьків можуть стати 

позитивною можливістю для формування власних компетенції безпечної 

поведінки в Інтернеті та вдосконалення батьківсько-дитячих стосунків.  

Ураховуючи новизну деяких тем з безпеки дітей в Інтернеті, зокрема 

теми прав людини онлайн та механізмів захисту, усі вправи, запропоновані 

для учнів в освітньому компоненті можуть бути використані і для батьків 

(с. 238). 

Для представлення батькам результатів досліджень щодо безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті пропонуємо використовувати план 

презентації, як для педагогів (Додаток І).  

 Під час презентації результатів дослідження наголосіть, що ці 

результати не є формальним оцінюванням, а лише дають можливість 

зрозуміти, у яких напрямках слід працювати для формування 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. 

                                           

 

7 Chіld Safety Onlіne : Global challenges and strategіes [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

 https://www.unіcef-іrc.org/publіcatіons/pdf/іct_techreport3_eng.pdf 

https://www.unicef-irc.org/publications/650
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Як допомогти дитині безпечно користуватись Інтернетом: 

ідеї для батьків 

Безперечно, сьогодні, у цифрову епоху, бути батьками складніше, ніж 

будь-коли раніше. Це пов’язано з тим, що ми, батьки, не маємо такого 

досвіду користування Інтернетом і цифровими пристроями, як наші діти. Ми 

ще з того покоління, коли листи писали на папері, а не у всіляких 

месенджерах, шукали інформацію в друкованих енциклопедіях, а не кричали 

у відповідь: „Зараз загуглю!ˮ. Сьогодні Інтернет надає нам і нашим дітям 

величезні можливості для розвитку та вдосконалення, спілкування та освіти. 

І наше завдання як батьків – зробити використання цього ресурсу якомога 

безпечнішим та кориснішим для наших дітей. 

Саме тому пропонуємо кілька ідей, які допоможуть організувати 

безпечне використання Інтернету у Вашій родині. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ 

 

Домовтеся про правила використання цифрових пристроїв у Вашій 

родині, наприклад, не пізніше ніж за годину перед сном вимикати всі 

цифрові пристрої. Це корисно тому, що „блакитне світлоˮ екрану пригнічує 

секрецію гормону мелатоніну (відомого як „гормон снуˮ), тому людина гірше 

засинає.  

 

 

 

Оптимальний час користування Інтернетом залежить від пристрою, який 

використовує дитина. Для дошкільнят не рекомендовано використання 

цифрових пристроїв взагалі (особливо до двох років), а для старшокласників 

– до двох годин на день загалом. 

Установіть на цифровий пристрій антивірусні програми 

й налаштування безпеки. Сьогодні практично всі мобільні оператори 

 Можете встановити програму f.lux, яка регулює температуру кольорів екрану 

цифрового пристрою. 
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та провайдери пропонують функцію безпечного Інтернету для Ваших дітей, 

але пам’ятайте: важливим чинником є підтримка довірливих стосунків 

з дитиною, обговорення досвіду використання Інтернету, проблем 

і можливостей, які з’являються в неї під час користування всесвітньою 

мережею. Покарання не вчать дитину цінностей або норм поведінки, 

а можуть лише збільшити ймовірність таємного проступку. Обговоріть 

з дитиною, чому Ви встановлюєте таку програму та для чого.  

 

 

 

Цікавтеся тим, що робить дитина онлайн, що їй подобається 

дивитися. Установіть собі ті ігри, у які грає Ваша дитина; продивіться ті 

сайти чи канали в YouTube, які вона відвідує; запитуйте, що вона сьогодні 

дізналась нового, що сьогодні обговорюють в Інтернеті тощо. 

ЯКИЙ ЦИФРОВИЙ СЛІД ВИ ЗАЛИШАЄТЕ? 

Цифровий слід Ваших дітей може початися, перш ніж вони почнуть 

ходити, і він може йти за ними все життя. Дитина тільки народились, а рідні 

та близькі вже виставили фото новонародженого в соціальній мережі. 

Інформація про дітей, яку розміщують в Інтернеті, зазвичай надовго 

залишається доступною для будь-кого у світі. Це може загрожувати 

безпеці, приватному життю, гідності дитини, тобто робити її вразливою на 

всіх етапах життя.  

Уявіть, що Ваш цифровий слід (згадка про Вас у всіх документах 

чи фото) почався в ранньому дитинстві. Який би вигляд мали результати 

пошуку Вашого імені сьогодні?  

 

 

 

 

 Можете встановити безкоштовний плагін для браузера AdblockPlus, який 
блокує настирливо спливаючу рекламу 

 

 Організація Zeeko з Ірландії перед опублікуванням чогось в Інтернеті 

пропонує дотримуватися цікавого „правила футболкиˮ: якщо Ви не хочете всюди 

носити футболку з таким написом, не публікуйте цього в онлайн. 
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Розробіть власні правила приватності родини та домовтеся 

не розміщувати особисту інформацію в Інтернеті (домашню адресу, телефон, 

дату народження, особисті фотографії й фотографії вашого будинку тощо).  

ІНТЕРНЕТ ТАКИЙ, ЯКИМ МИ ЙОГО СТВОРЮЄМО! 

Ви та Ваша дитина відіграєте важливу роль у розвитку Інтернету. 

Обмінюючись інформацією, спілкуючись з іншими, залишаючи коментарі, 

Ви робите Інтернет, який зростає щохвилини. Інтернет такий, яким ми 

створюємо його щодня: він стає кращим і доброзичливішим настільки, 

наскільки кожен із нас є ввічливим і позитивним онлайн. 

Навчіться самі й навчіть дитину критично ставитися до інформації, 

знайденої в мережі. Не все опубліковане в Інтернеті може бути правдою. 

Не всі люди в житті можуть бути такими, якими показують себе в мережі. 

Покажіть дитині можливості Інтернету для цілеспрямованого розвитку: 

разом вивчайте мову, дивіться картини відомих художників, слухайте 

класичну музику та ін. 

ЯК І ДЕ ОТРИМАТИ ПІДТРИМКУ Й ДОПОМОГУ? 

Такі міжнародні організації, як ООН, ЮНІСЕФ, Рада Європи, 

зазначають, що права людини та основні свободи в рівній мірі стосуються 

як до офлайнового, так і до онлайнового простору. Ніхто не повинен бути 

об’єктом незаконного втручання в здійснення прав людини та основних 

свобод під час перебування в Інтернеті. 

 

 

 

 

Надавайте дитині відповідно до її віку конкретну інформацію про те, що 

є незаконним в Інтернеті та де можна отримати допомогу. 

 Національна дитяча „гаряча лініяˮ щодо захисту прав та інтересів дітей, 

безпеки дітей в Інтернеті, насильства щодо дітей і всіх інших питань, пов’язаних 

з дітьми, працює в організації „Ла Страда – Українаˮ за номером 0 800 500 225 

(короткий номер 772). Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України та 

з мобільних телефонів усіх українських операторів безкоштовні. 

 У разі виявлення інтернет-шахрайства, дитячої порнографії тощо у всесвітній 

мережі, Ви особисто можете звернутися до кіберполіції за посиланням: 

https://www.cybercrіme.gov.ua/feedback5-ua 

 

 

 

https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua
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Якщо Ви батьки підлітка, не кричіть на нього й не карайте його за пошук 

інформації в Інтернеті на сексуальну тему. Відверто поговоріть з ним про ті 

питання, які його цікавлять.  

 

 

 

 

 

 

P.S. ПРО ЛЮБОВ ДО ДІТЕЙ ТА ІНТЕРНЕТ 

Не варто сердитися на дитину за те, чого самі не дотримуєтесь! Звідки ж їй 

брати приклад для наслідування?  

Ви можете чути про шкоду Інтернету й залежності від нього, але часто 

дитина занурюється у світ комп’ютерних ігор і віртуальний простір тільки тому, 

що їй не вистачає батьківської уваги та любові. Тому варто завжди пильнувати 

власний спосіб життя, ставлення до дитини та стосунки з дитиною, більше 

говорити з дитиною про всі її відчуття протягом дня. 

 Сайт проекту благодійного фонду „Здоров’я жінки та планування сім’їˮ 

може допомогти Вам підготуватися до розмови з Вашою дитиною 

про статевий розвиток і сексуальність: 

http://www.reprohealth.іnfo/uk/for/teenagers/growіng/physіology.  

 Телефон всеукраїнської інформаційної лінії: 0 800 50 27 57.  

 

 

 

 

 

 

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо прав людини в онлайновому 

середовищі, дозволену та заборонену поведінку й контент в Інтернеті, 

відповідальність за порушення в мережі, механізми захисту порушених прав 

онлайн Ви можете дізнатися на сайті проекту „Права людини та Інтернетˮ 

за посиланням: http://hr-onlіne.org.ua/ua/faq/zagalnі_pіtannya 

 

 

 

 

http://www.reprohealth.info/uk/for/teenagers/growing/physiology
http://hr-online.org.ua/ua/faq/zagalni_pitannya
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Додаток З 

Відкриті цифрові бейджі 

Для створення позитивної атмосфери в роботі з формування безпечної 

поведінки в Інтернеті може бути використаний відкритий цифровий бейдж.  

 

 

 

 

 

 

Бейджі можна використовувати як для підлітків, так і для батьків і педагогів.  

Цифровий бейдж містить: 

 назву – розкриває зміст навичок або досягнень у кількох словах; 

 зображення – ілюструє тему заходу; 

 опис – описує контекст, досягнення, пояснює процедури оцінки; 

 категорії – зазначають розвинуту компетентність; 

 завдання – указують, що потрібно зробити для отримання саме цього 

бейджа. 

Для використання відкритих цифрових бейджів у нашій технології 

можна використовувати міжнародний ресурс Badgecraft українською мовою. 

Приклад зображення та опису бейджа для заняття з формування компетенції 

„Повага прав людини онлайнˮ: 
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Таблиця. „3+3ˮ: перелік питань для аналізу змісту веб-сайту 

навчального закладу/ офіційній сторінці навчального закладу у 

соціальних мережах щодо дотримання прав людини онлайн 

(правильні відповіді позначено „+ˮ). 

Питання Так Ні 

Чи доступні електронні журнали класів та їхній зміст будь-

якому відвідувачу шкільного сайту?89 

 + 

Чи можуть деякі розміщені фотографії/відео з учнями на 

шкільному сайті/офіційній сторінці навчального закладу в 

соціальних мережах нашкодити їм зараз або у подальшому 

житті (зокрема ті, які візуально непривабливо зображують 

дитину або можуть бути розтлумачені неоднозначно?10)?11 

 + 

Чи присутні на шкільному сайті/офіційній сторінці школи 

в соціальних мережах будь-які матеріали, які можна тлумачити 

як залучення дитини до явно сексуальної поведінки?12 

 + 

Розміщуючи різноманітні роботи учнів для загального доступу 

на шкільному сайті / сторінці навчального закладу в соціальних 

мережах, чи має адміністрація школи письмову згоду на це 

учня (від 14 років) або його батьків (до 14 років)?1314 

+  

Чи є в адміністрації навчального закладу письмова згода учня 

та батьків для розміщення фотографій дітей або відео за їх 

участю на шкільному сайті / офіційній сторінці навчального 

закладу в соціальних мережах?15 

+  

Чи є на шкільному сайті інформація для учнів, батьків, 

педагогів про те, куди чи до кого можна звернутися 

для редагування або видалення зі шкільного сайту / сторінки 

навчального закладу в соціальній мережі тієї чи тієї інформації 

про дитину? 

+  

 

                                           

 

8 Про захист персональних даних : Закон України. – Ст. 14. Поширення персональних даних. 
9 Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції про права дитини 2002 – 2008. – К., 2009 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unіcef.org/ukraіne/report-ukr.pdf 
10 Закон України „Про охорону дитинстваˮ. – Ч. 5, ст. 10: Розголошення чи публікація будь-якої інформації пр. дитину, 

що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page2 
11 Там само  
12 Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_927 
13 Закон України „Про охорону дитинстваˮ. – Ч. 5, ст. 10: Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, 

що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page2 
14 Лисенко Г. О. Авторські права дітей [Електронний ресурс]./ Г. О. Лисенко // Місце дитини в українському 

суспільстві : зб. матеріалів Міждисциплін. конф. (18.11.2016 р.). – Режим доступу : http://lysenko-

solicitors.com/archives/news 
15 Цивільний кодекс України. – Ст. 307, 308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_927
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6
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Додаток И 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема,  

які включені до міжнародних наукометричних баз: 

1. Черних О. О. Напрями дослідження проблеми формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті в науковій літературі. Вісн. ЛНУ імені 

Тараса Шевченка. 2014. № 5. С. 178 – 186.  

2. Черних О. О. Аналіз класифікацій загроз в Інтернеті. Вісн. ЛНУ 

імені Тараса Шевченка. 2015. № 1. С. 281 – 289. 

3. Черних О. О. Загрози в Інтернеті матеріальному благополуччю 

родини. Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2015. № 2. С. 96 – 101. 

4. Черних О. О. Соціально-педагогічний вимір поняття „права 

людини в Інтернеті”. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології. 2016. № 4. Суми : СУмДПУ імені А.С. Макаренка. С. 457 – 466. 

(Index Copernicus) 

5. Черних О. О. Компетентнісний підхід у формуванні безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті. Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2016. № 6. 

С. 117 – 125. 

6. Черних О. О. Базові компетенції безпечної поведінки дітей в 

Інтернеті. Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2017. № 1. С. 128 – 136. 

7. Черних О. О. Соціально-педагогічний супровід формування 

безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Наукова скарбниця освіти 

Донеччини : наук.-метод. журн. / Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 

Донец. нац. ун-т. Донецьк : ДоноблІППО. 2017. № 2. С. 52 – 57.  

8. Chernykh O. Teenager’s safe online behavior: the level of key 

competencies development. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. 

пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. 

2017. № 4. С. 129 – 134. (Index Copernicus) 
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Стаття в зарубіжному науковому виданні: 

9. Черних О. О. Сучасні підходи до формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті в умовах глобалізації. European Humanities Studies / 

Europejskie Studia Humanistyczne. 2016. I. Р. 300 – 311. 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

10. Черних О. О. Використання відкритих цифрових бейджів у роботі 

соціального педагога. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали 

восьмої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листоп. 2016 р.) / гол. ред. 

В. В. Корнещук. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2016. С. 165 – 167.  

11. Черних О. О. Використання соціальним педагогом ресурсів Ради 

Європи для захисту прав дитини в Інтернеті. Соціально-педагогічна 

парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації: тези доп. Міжнар. наук.-

практ. конф. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. С. 197 – 198. 

12. Черних О. О. Черних О. О. Вплив матеріалів сексуального змісту 

в Інтернеті на сучасного підлітка. Соціально-педагогічна діяльність у сфері 

дозвілля : проблеми та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 

присвяч. 85-річчю ХДАК, 6 листоп. 2014 р. / під ред. проф. А. Рижанової та 

ін. Харків : ХДАК, 2014. С. 48 – 49. 

13. Черних О. О. Механізми захисту прав людини в Інтернеті. 

Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект : кол. моногр. / 

кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик. Житомир : 

Волинь, 2014. С. 107 – 111. 

14. Черних О. О. Мова ворожнечі, мова ненависті. Енциклопедія прав 

людини: соціально-педагогічний аспект: колективна монографія. / кол. авт., 

за заг. ред. проф. Н. А. Сейко; відп. ред. Н. П. Павлик. Житомир : Волинь, 

2014. С. 178 – 182 

 

 

https://www.academia.edu/30174949/%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A5_%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5_%D0%91%D0%95%D0%99%D0%94%D0%96%D0%86%D0%92_%D0%A3_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%86_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%90
https://www.academia.edu/30174949/%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A5_%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5_%D0%91%D0%95%D0%99%D0%94%D0%96%D0%86%D0%92_%D0%A3_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%86_%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%90
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15. Черних О. О. Права людини в Інтернеті  як актуальний напрям 

роботи соціального педагога. Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (6 – 7.04.2016 року, м. Суми). Т. 2. Суми : Вид-во Сум. держ. пед. ун-ту 

імені А. С. Макаренка, 2016. С. 239 – 243. 

16. Черних О. О. Права людини і веб-сайт навчального закладу. 

Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. 

конф. (Одеса, 17 трав. 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса : ФОП 

Бондаренко М.О., 2017. С. 173 – 175. 

17. Черних О. О. Робота з батьками щодо формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті. Ключові питання наукових досліджень у 

сфері педагогіки та психології у XXI ст. : зб. тез наук. робіт міжнар. наук.-

практ. конф. (27 – 28 січ. 2017 р., Львів). Львів : ГО „Львівська педагогічна 

спільнота”, 2017. С. 118 – 121. 

18. Черних О. О. Соціалізація особистості в умовах цифрової ери: 

зарубіжний досвід. Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: 

здобутки, прорахунки, перспективи : матеріали всеукраїнської (за міжнар. 

участю) наук.-практ. конф. (Херсон, 26 – 27 жовт. 2017 р.). Херсон : 

Видавничий дім „Гельветика”, 2017. С. 62 – 64 

Навчально-методичні видання: 

19. Освіта в сфері прав людини в Інтернеті : метод. посіб. / 

Мурашкевич О. А., Черних О. О. ; Спіл. програма Європ. Союзу та Ради 

Європи „Зміцнення інформ. сусп-ва в Україні”. Київ : ВАІТЕ, 2015. 70 с.  

20. Пазюк А. В., Черних О. О. Дитина онлайн: як забезпечити безпеку 

і приватність? : аналіт. дослідж. Київ : ВАІТЕ. 2016. 74 с.   

21. Черних О.О. Керівництво із соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті : навч.-метод. посіб. 

Київ : ТОВ „Компринт”, 2017. 104 с. 
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Апробація результатів дисертації 

 Основні положення дисертації висвітлено в доповідях на науково-

практичних конференціях : міжнародних – Міжнародна науково-практична 

конференція „Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та 

шляхи реалізаціїˮ (Ніжин, 25 – 26 вересня 2014 року), ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція „Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний та національний виміри змінˮ (Суми, 6 – 7 квітня 2016 року), XI 

Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього просторуˮ (Київ, 24 – 26 

листопада 2016 року), Міжнародна науково-практична конференція „Ключові 

питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.ˮ 

(Львів, 27 – 28 січня 2017 року), VIII та IX Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція „Актуальні дослідження в соціальній сферіˮ (Одеса, 17 

листопада 2016 року, 17 травня 2017 року),  XI Міжнародна науково-

практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору” (Київ, 24–26 листопада 2016 року), 

Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічний і 

соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та 

перспективиˮ (Слов’янськ, 15 березня 2017 року), Восьма Міжнародна 

виставка „Сучасні заклади освітиˮ (Київ, 6 березня 2017 року), 

XI Міжнародна конференція „Безпека дітей та молоді в Інтернетіˮ (Варшава, 

19-20 вересня 2017 року), Міжнародній науково - практичній конференції 

«Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки,  прорахунки, 

перспективи» (Херсон, 26 - 27 жовтня 2017 року); всеукраїнських – 

Всеукраїнська науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю ХДАК 

(Харків, 6 листопада 2014 року) Міжрегіональна науково-практична 

конференція „Дистанційна освіта: міжрегіональний вимірˮ (Краматорськ, 5 

квітня 2017 р.); на VІІ та VІІІ Форумі з управління Інтернетом (Київ, 6 

жовтня 2016 року; Київ, 6 жовтня 2017 року), під час круглого столу в 

Комітеті Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку „Дитина 

онлайн: як забезпечити безпеку і приватність?ˮ (Київ, 6 лютого 2017 року). 
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