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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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 
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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 

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-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, 
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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 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. 
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5.  Упровадити технологію соціально-педагогічного супроводу формування 

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

педагогів та експериментально перевірити її ефективність.  

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 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; укладанні переліку питань для аналізу веб-сайтів закладів освіти щодо 
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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.  

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-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, 

http://gymnasium.ucoz.ua/
https://lg.isuo.org/ru/schools/view/id/19949
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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.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

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. 

Здійснений аналіз літератури з досліджуваної теми дозволяє зробити 

висновок, що 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. Теоретико-методологічні та методичні засади соціально-

педагогічної діяльності розкрито в роботах Т. Алексєєнко, І. Звєрєвої, А. Капської, 

С. Курінної, Л. Мардахаєва, Л. Міщик, А. Мудрика, С. Омельченко, В. Поліщук, 

І. Трубавіної, С. Харченка, Є. Холостової та ін. Різні аспекти соціально-педагогічної 

роботи з підлітками розкрили О. Безпалько, О. Караман, С. Коношенко, 

Л. Цибулько та ін. Педагогічний аспект соціалізації в контексті Інтернету 

представили у своїх роботах Я. Галета, О. Кузьміна, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, 
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В. Плєшаков, В. Радул, М. Угольков 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. 

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 (Н. Сергєєва, 

М. Снітко), труднощами в батьківсько-дитячих стосунках, депресією, насильством, 

уживанням психоактивних речовин, самотністю, незадоволеністю собою, життям, 

оточенням (Н. Бугайова, Дж. Волак, М. Йбарра, К. Мітчел, Н. Сергєєва, В. Цап). 

Разом з тим у звіті ЮНІСЕФ „Безпека дітей в Інтернеті: глобальні виклики 

та стратегіїˮ визнано, що підлітки не вбачають різниці між життям в Інтернеті 

та життям поза ним. Це твердження також відображено в роботах У. Гассера, 

К. Мюррея, Дж. Пелфрі, М. Пренського.  

По-друге, дослідники виокремлюють навмисний і ненавмисний негативний 

впливи 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. 

По-третє, одним з ефективних підходів до формування безпечної поведінки 

є компетентнісний підхід, який сприяє розвитку особистості, ураховує вікові 

й індивідуальні особливості підлітків. Компетентнісному підходу у формуванні 

поведінки присвятили свої наукові роботи В. Болотов, О. Глузман, Г. Селевко, 

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

поведінки в Інтернеті аналізують Є. Зотова, Л. Іломакі, А. Кантосало, М. Лаккала, 

Т. Нестік, В. Плєшаков, О. Рассказова, Г. Солдатова, А. Тадаєва. 

Вивчення й теоретичне узагальнення концептуальних основ дослідження 

проблеми соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки 

дітей в Інтернеті дозволило нам визначити, що соціально-педагогічний супровід 

формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті може мати такі напрями: 

ознайомлення з небезпеками (С. Лівінгстон, Н. Сергєєва та ін.); оволодіння 

моделями поведінки в небезпечних ситуаціях та задля попередження таких 

(А. Попков, М. Снітко та ін.); удосконалення моделей поведінки з урахуванням 

власних особливостей (Р. Васильєва) і видів діяльності в Інтернеті; формування 

відповідного ставлення до проблем і здатності їх бачити, урахування емоційного 

стану (Т. Вакуліч, Т. Петухова); розвиток критичного мислення та медіа-

грамотності (Г. Грачов, Д. Єршов, Л. Магід, А. Тадаєва та ін.); виховання поваги 

до прав і свобод людини (Н. Дмитренко, О. Лапа, О. Удалова та ін.). 

У контексті соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки в Інтернеті цей підхід повинен передбачати створення умов для набуття 

досвіду вирішення життєвих проблем та застосовування його в різних ситуаціях 

(О. Неймишев, Л. Сорокіна та ін.); він має бути побудований на зв’язку мети 

та завдань освіти й виховання, сприяти розвитку особистості, ураховувати вікові 

й індивідуальні особливості підлітків (В. Плєшаков). 

Під час розгляду сутнісних характеристик діяльності соціального педагога 
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з соціально-педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей 

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

поведінки в Інтернеті – соціально-педагогічний супровід”. 

Поняття „загроза в Інтернеті” визначаємо як вірогідність заподіяння шкоди 

людині внаслідок користування Інтернетом. Спираючись на аналіз наявних 

класифікацій небезпечних впливів Інтернету вітчизняних (В. Антонов, О. Блискун, 

М. Снітко) і зарубіжних (Є. Зотова, С. Лівінгстон, Т. Нестік, В. Плєшаков, 

О. Рассказова, Г. Солдатова) дослідників і базуючись на запропонованому нами 

визначенні поняття „загроза в Інтернетіˮ, подаємо авторську класифікацію загроз 

в Інтернеті відповідно до сфер благополуччя людини: загрози фізичному, 

психічному, соціальному та матеріальному благополуччю. Ця класифікація 

ґрунтується на тому, що дитина перебуває в центрі дослідження, це сприятиме 

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

дитини. Перелік загроз в Інтернеті в запропонованих чотирьох групах класифікації 

не є вичерпним, його може бути змінено й доповнено у зв’язку зі стрімким 

розвитком Інтернету. 

Виходячи з визначень поняття „безпечна поведінка”, наданих Л. Кравченко, 

Р. Васильєвою й ін., та визнаючи Інтернет важливим чинником соціалізації, 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. 

Визначення понять „компетентність” та „компетенція”, запропоновані 

О. Локшиною, О. Пометун, С. Шишовим та ін., надало можливість сформулювати 

поняття „базова компетенція безпечної поведінки в Інтернеті”, яке ми визначаємо 

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. 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. 

Спираючись на запропоновану вченими дефініцію соціально-педагогічного 

супроводу (А. Рижанова, М. Рожков, Н. Сидорина, А. Тадаєва та ін.), визначаємо 

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 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.  

Експериментальну (323 особи) і контрольну (314 осіб) групи становили учні 
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закладів освіти віком від 13 до 16 років. Діагностика сформованості безпечної 

поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті відбувалась на основі визначених нами 

критеріїв, показників і рівнів: 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 виконання умов для збереження 

власного здоров’я під час користування Інтернетом; наявність досвіду звернення 

по допомогу/захист під час користування Інтернетом).  

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. 

Зазначені теоретико-методичні основи проблеми дослідження та діагностика 

сформованості безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті стали 

визначальними орієнтирами в розробці технології соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті. 

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. 

У процесі пошуку методологічного забезпечення нашого соціально-

педагогічного дослідження ми звернулись до технологічного підходу. Спираючись 

на роботи теоретиків цього підходу (Н. Заверико, Н. Зимівець, Л. Мардахаєв, 

О. Поляновська, С. Харченко та ін.), ми визначили, що 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 (рис. 1).  
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Рис 1. Технологія соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті 
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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. 

Концептуальна частина запропонованої технології представлена науковими 

підходами та принципами соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті, реалізується через усі етапи змістовної, 

процесуальної та результативно-оцінювальної частин.  

Науковими підходами, які є 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 було реалізовано через конкретні 

дії соціального педагога на всіх етапах реалізації технології.  

Зміст технології реалізується через три змістовні компоненти, 

що відповідають завданням технології та реалізовують функції соціально-

педагогічної діяльності: освітній, комунікаційний, інформаційний.  

Освітній компонент передбачає реалізацію діагностичної, попереджувально-

профілактичної, коригувально-реабілітаційної, соціально-терапевтичної функцій; 

комунікаційний – комунікативної, організаторської та охоронно-захисної; 

інформаційний – попереджувально-профілактичної та прогностичної функцій. 

Освітній компонент містить такі заходи процесуальної частини: виявлення рівня 

сформованості чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті; презентація результатів та освітньої тренінгової програми підліткам, 

учителям, батькам; 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). 

Формування чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки підлітків 

в Інтернеті, що передбачає надання знань, формування практичних навичок 

і ставлень, відбувалось протягом розробленого тренінгового курсу з чотирьох 

занять, кожне з яких присвячене одній з чотирьох запропонованих базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті. Під час проведення занять 

використано тренінгові форми роботи: вправи („Легально чи нелегальноˮ, „Вплив, 

про який я знаюˮ), рольові ігри („Участь онлайн – зміни офлайнˮ, „Моя думка 

важливаˮ), аналіз випадків („Розглянемо справуˮ), перегляд фільмів і соціальних 

відеороликів („Реальність у віртуальностіˮ), самоаналіз („Здоров’я онлайн?ˮ), 
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дискусію („Права людини онлайн існують?ˮ).  

Освітні тренінгові заняття для підлітків було проведено відповідно 

до розкладу та присвячено відомим датам: „Права людини онлайнˮ (до Дня прав 

людини, 10 грудня), „Звернення по допомогу та захистˮ (до Дня безпечного 

Інтернету, другий вівторок лютого), „Електронна участьˮ (березень), „Збереження 

здоров’я під час роботи з цифровими пристроямиˮ (до Всесвітнього дня здоров’я, 7 

квітня). 

Комунікаційний компонент реалізовано через такі заходи процесуальної 

частини: самооцінка рівня сформованості чотирьох базових компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті педагогами, батьками („Таблиця самооцінки щодо базових 

компетенцій безпечної поведінки в Інтернетіˮ); розробка та проведення освітніх 

заходів для батьків і педагогів щодо формування безпечної поведінки дітей 

в Інтернеті (вправа „Що найефективніше?ˮ, розроблені вправи з формування 

чотирьох базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті). 

Для підвищення рівня професіоналізму соціальних педагогів, класних 

керівників, адміністрацій закладів освіти, які брали участь у впровадженні 

технології, було розроблено та поширено авторський навчально-методичний 

посібник „Керівництво із соціально-педагогічного супроводу формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті”, який являє собою сукупність єдиних стандартів 

роботи соціального педагога з соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті в умовах закладу освіти. Посібник містить 

інформаційні розділи „Класифікація загроз в Інтернетіˮ, „Принципи формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернетіˮ, „Компетенції безпечної поведінки 

в Інтернетіˮ; опис технології соціально-педагогічного супроводу формування 

безпечної поведінки дітей в Інтернеті; діагностичний інструментарій; описи 

тренінгових занять з підлітками з формування базових компетенцій безпечної 

поведінки в Інтернеті, заходів з батьками й педагогами щодо формування безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті, процедури роботи з відкритими цифровими беджами; 

матеріали для аналізу шкільного сайту щодо дотримання прав людини онлайн; 

корисні статті та перелік корисних посилань. 

Робота з педагогами полягала в проведенні навчальних семінарів і вебінарів 

(„Принципи формування безпечної поведінки в Інтернеті”, „Права людини онлайн 

та механізми захистуˮ, „Безпечний Інтернетˮ); 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 закладів освіти щодо дотримання прав людини онлайн на основі 

запропонованої таблиці „3+3: перелік питань для аналізу змісту веб-сайту та/чи 

офіційної сторінки закладу освіти в соціальних мережах щодо дотримання прав 

людини онлайнˮ; проведенні освітніх заходів для батьків. Ці форми роботи сприяли 

подальшій виваженій і науково обґрунтованій побудові соціальними педагогами 

заходів з підлітками та якісній роботі з педагогами й батьками та/чи особами, які їх 

замінюють. 

Робота з батьками полягала в розробці для них рекомендацій щодо безпечної 

поведінки в Інтернеті „Як допомогти дитині безпечно користуватись Інтернетом: 
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ідеї для батьківˮ та проведенні тематичних семінарів – 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. 

Інформаційний компонент було впроваджено через такі заходи процесуальної 

частини: розробка та поширення інформаційних матеріалів для батьків, педагогів, 

дітей; розробка та впровадження відкритих цифрових бейджів для підлітків 

(відповідно до чотирьох базових компетенцій), педагогів, батьків і партнерських 

організацій; аналіз сайту й роботи закладу освіти щодо дотримання прав людини 

в Інтернеті та внесення змін. Також розроблено та використано онлайновий тест для 

підлітків щодо легальної й нелегальної поведінки в Інтернеті „Легально 

чи нелегальноˮ, упроваджено онлайновий виклик зі створення обіцянки щодо 

безпечного користування Інтернетом. Розроблена технологія соціально-

педагогічного супроводу формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті 

оптимально вписується в роботу закладу освіти, не порушуючи освітнього процесу. 

Результативно-оцінювальна частина технології соціально-педагогічного 

супроводу передбачає аналіз успішності реалізації трьох змістовних компонентів: 

освітнього, комунікаційного та інформаційного через досягнення завдань 

технології.  

Результати впровадження технології соціально-педагогічного супроводу 

формування безпечної поведінки дітей 13 – 16 років в Інтернеті було 

проаналізовано відповідно до розроблених критеріїв безпечної поведінки в 

Інтернеті (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Рівні сформованості критеріїв безпечної поведінки в Інтернеті у дітей  

13 – 16 років експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп  

під час констатувального (К) та формувального (Ф)  

етапів експерименту, (%)  
 Низький рівень  Середній рівень Високий рівень 

Група ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Критерій/ 

етап 

КК  Ф КК  Ф кК  Ф КК  Ф КК  Ф КК  Ф 

Когнітивний 66,25 56,97 69,11 67,83 33,44 39,01 30,57 31,85 0,31 4,02 0,32 0,32 

Поведінковий 55,11 45,82 57,01 56,05 44,89 45,82 42,99 43,95 0,00 8,36 0,00 0,00 

Релятивний 17,65 5,88 18,15 17,20 58,20 64,09 59,24 60,19 24,15 30,03 22,61 22,61 

 

Ефективність проведеного 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; 
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–  конструктивною динамікою релятивного критерію, що відображає 

ставлення підлітків у контексті безпечної поведінки в Інтернеті: на 11,79% вдалося 

знизити кількість підлітків з низьким рівнем сформованості релятивного критерію 

та відповідно підвищити на 5,89% кількість підлітків з середнім рівнем 

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%.  

Отримані значення Т-критерію Стьюдента для аналізу значущості змін 

у рівнях сформованості критеріїв між двома залежними вибірками (результатами 

підлітків ЕГ до та після впровадження технології), які для когнітивного критерію 

дорівнюють -2,26318* (при ,023957*), для поведінкового - 2,89090* (при ,003971*), 

для релятивного -5,01762* (при ,000001*), підтвердили наявність значущої 

відмінності в рівні сформованості критеріїв безпечної поведінки в Інтернеті, 

що свідчить про ефективність впроваджуваної нами технології. Отримані значення 

Т-критерію Стьюдента для аналізу значущості змін у рівнях сформованості 

критеріїв між двома незалежними вибірками (результатами підлітків ЕГ та підлітків 

КГ після впровадження технології для підлітків ЕГ), які для когнітивного критерію 

дорівнюють 2,827514* (при ,004839*), для поведінкового 5,830832* (при ,000000*), 

для релятивного 2,965961* (при ,003131*), підтвердили наявність значущої 

відмінності в рівні сформованості критеріїв безпечної поведінки в Інтернеті між 

двома незалежними вибірками, що свідчить про ефективність впроваджуваної нами 

технології.  

 

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, 
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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 

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. 

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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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.  

 

АНОТАЦІЇ 

 

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. 
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У дисертації теоретично обґрунтовано й перевірено на теоретичному, 

змістовному та практичному рівнях технологію соціального-педагогічного 

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

представлено характеристику кожної з її частин.   

Запропоновано авторську класифікацію загроз в Інтернеті за сферами 

благополуччя дитини та чотири базові компетенції безпечної поведінки в Інтернеті; 

визначено поняття „загроза в Інтернетіˮ, „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. 

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. 

 

Черных Е. А. Социально-педагогическое сопровождение формирования 

безопасного поведения детей в Интернете. – Квалификационный научный труд на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 

учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 

Славянск, 2018. 

Диссертационная работа посвящена проблеме социально-педагогического 

сопровождения формирования безопасного поведения детей в Интернете. 

В диссертации впервые теоретически обоснована и проверена 

на теоретическом, содержательном и практическом уровнях технология социально-

педагогического сопровождения формирования безопасного поведения детей 13 – 

16 лет в Интернете, представлена характеристика каждой из ее частей. Предложена 

авторская классификация угроз в Интернете по сферам благополучия ребенка 

и четыре базовые компетенции безопасного поведения в Интернете; определены 

понятия „угроза в Интернетеˮ, „компетенция безопасного поведения в Интернетеˮ, 

„социально-педагогическое сопровождение формирования безопасного поведения 

детей в Интернетеˮ; разработаны принципы социально-педагогического 

сопровождения формирования безопасного поведения детей в Интернете. 

Усовершенствованы формы и методы социально-педагогического 

сопровождения формирования безопасного поведения детей в Интернете в работе 

с подростками и взрослыми (родителями, педагогами) получили дальнейшее 

развитие научные представления о сущности, содержании, принципах, подходах 
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социально-педагогического сопровождения формирования безопасного поведения 

детей в Интернете. 

Анализ эффективности внедрения технологии свидетельствует 

о значительном уменьшении низкого уровня и росте среднего и высокого уровней 

сформированности критериев безопасного поведения подростков в Интернете, 

а также определенных нами базовых компетенций безопасного поведения 

в Интернете. 

Ключевые слова: Интернет как фактор социализации, угрозы в Интернете, 

безопасное поведение детей в Интернете, базовые компетенции безопасного 

поведения детей в Интернете, социально-педагогическое сопровождение 

формирования безопасного поведения детей в Интернете, технология социально-

педагогического сопровождения формирования безопасного поведения детей 

в Интернете. 

 

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. – State Higher Educational Establishment „Donbas State 

Pedagogical University”. – Sloviansk, 2018. 

The dissertation is devoted to the issues 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, a concept 

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

is defined. 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 for 

human rights online; online participation; maintaining health while working with digital 

devices; appeal for assistance and protection. 

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

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

has been scientifically justified and elaborated. 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.  

A manual „Social pedagogue’ guide on social and pedagogical support of the 

formation of safe Internet behavior of children” was created.  



 

 

 

20 
 

 

Within the procedural part individual, group and mass forms of work of a social 

pedagogue were used: focus groups with teenagers, trainings-seminars, parents' meetings,  

for parents and caregivers, a series of training sessions on the development of four basic 

competencies of safe Internet behavior of teenagers, webinars, 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. 

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.  

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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