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ВСТУП 

Останнім часом серед сучасної учнівської молоді надзвичайно 

загострилася проблема довготривалих негативних явищ у міжособистісних 

відносинах підлітків: кібертретирування, секстинг, булінг тощо, що не може 

не викликати стурбованості й посиленої уваги широких кіл громадськості, 

освітян, батьків у більшості країн світу. Це питання розглядається на 

державному рівні [10,13,15,19], оскільки інтернет-технології у наш час 

займають міцні позиції у всіх сферах соціального простору: спілкування, 

навчання, розваги, робота, творчість та ін. Поряд з багатьма позитивними 

тенденціями (використання Web-браузерів, Web-сайтів, ІМ –  миттєвого 

обміну повідомленнями, IRC – Інтернет-чатів, голосових чатів, 

відеоконференцій, соціальних мереж), у ряді випадків взаємодія з віртуальним 

простором несе загрозу психологічному, психічному, соціальному 

благополуччю користувачів, що доведено у дослідженнях науковців [1, 5, 

9,11,12]. Вивчення проблеми взаємодії людини з віртуальним середовищем та 

аналіз різних її аспектів, дозволило науковцям різних галузей визначити 

основні характеристики сучасного Інтернет-простору, виявити потенційні 

ризики, пов’язані з перебуванням користувача у мережі, визначити групи 

ризику, що найбільш уразливі до того чи іншого виду негативного впливу 

Інтернету. 

На основі джерел [1-9; 14-18] виокремлено такі характеристики 

сучасного Інтернет-простору і пов’язані з ним загрози благополуччю дітей:  

 інтернет-залежність;   

 розходження між реальним «Я» і своїм Інтернет-образом;   

 доступ до небажаного контенту;  

 розкриття конфіденційної інформації у Мережі;  

 надмірна зацікавленість індивідуальними або мережевими 

онлайн-іграми;   

 кібероніоманія;  

 кіберкомунікативна залежність;   
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 кіберсексуальна залежність;   

 перехід від віртуальних стосунків до реальних;  

 знайомства через Інтернет з метою пошуку сексуального 

партнера;   

 секстинг;   

 нав’язливий веб-серфінг;  

 відвідування сайтів агресивної  і аутоагресивної спрямованості;   

 адиктивний фанатизм;   

 гаджет-адикція;   

 кібербулінг;   

 кібергрумінг;  

 виробництво, розповсюдження та зберігання дитячої порнографії;  

  шахрайство в Мережі: інтернет-шахрайство (генерування кодів 

для карток оплати мобільного зв’язку);  

 налаштування безкоштовного використання послуг мобільного 

оператора;  

 продаж продукту, що не існує (програм, аудіофайлів, товарів, 

інформації);  

 фішинг;  

 вішинг;  

 фармінг;  

 зараження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням, 

мобільне шахрайство;  

Отже, зважаючи на широке коло проблеми та питання безпеки дітей і 

молоді у віртуальному просторі, її актуальність не викликає жодного сумніву. 

Окрім цього, на сьогодні є дослідження, які підкреслюють важливість 

звернення уваги на проблему секстингу, який перетворився на доволі 

поширене явище та за яким стоїть ціла низка соціальних, психологічних та 

педагогічних проблем.  
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Отже, щоб навчити дітей бути обачними та вчасно розпізнавати загрози, 

не лише педагогам та батькам, а й самому підлітку варто знати про основні 

Інтернет-явища, що несуть потенційну небезпеку для репродуктивного 

здоров’я,  їх майбутніх дітей та уміти захистити себе від таких явищ.  

У зв’язку з цим актуальним є питання розробки  програми корекції 

інтернет-залежної поведінки, що й викликає явище секстингу, тому важливо 

навчити підлітків навичкам протидії йому. Окрім цього постає необхідність 

організації соціально-педагогічної діяльності у цьому напрямі, оскільки лише 

психологічної просвіти та корекції замало, тому необхідною є координація 

зусиль усіх учасників освітнього процесу. Роль координатора процесу 

протидії секстингу належить саме соціальному педагогу, який вивчає цю 

проблему на державному рівні, аналізує її, доводить важливість її вирішення, 

для чого координує взаємодію родини та закладу освіти для об’єднання зусиль 

у напрямі протидії цьому явищу. Для цього варто звернути увагу на процес 

соціалізації підлітків як важливого явища у житті будь-якої особистості та 

пов’язаного з інформаційним та технічним прогресом явища кіберсоціалізації. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГРАМИ З РОЗВИТКУ НАВИЧОК 

ПРОТИДІЇ СЕКСТИНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ОБЕРЕЖНІСТЬ ТА ОБАЧЛИВІСТЬ - 

ПОМІЧНИКИ МОГО ЖИТТЯ»  

 

1.1.Соціалізація і кіберсоціалізація підлітків як соціально-

педагогічне явище 

 

Соціалізація (від латин. socialis – суспільний) – це складний і тривалий 

процес включення індивіда до системи соціальних зв’язків і відносин, його 

активної взаємодії з оточенням, унаслідок якої він засвоює зразки поведінки, 

соціальні норми та цінності, необхідні для його успішної життєдіяльності у 

цьому суспільстві. В інформаційному суспільстві соціалізація, як і багато 

іншого, зазнає трансформації[5]. Зокрема, хоча соціалізація особистості 

завжди була тісно пов’язана з родиною і системою освіти, сьогодні найбільш 

важливим фактором соціалізації стають мережеві комунікації. Інтернет 

відіграє значну роль у становленні людини як особистості. У віртуальному 

просторі людина засвоює зразки поведінки, соціальні норми, цінності, має 

можливість отримати інформацію швидко, у режимі реального часу, можна 

знайомитися і спілкуватися з великою кількістю людей, дистанційно отримати 

освіту тощо. Таким чином, відбувається соціалізація у віртуальному просторі, 

або кіберсоціалізація. Вперше термін «кіберсоціалізація» ввів В. А. Плешаков 

у 2005 році. Кіберсоціалізація людини – соціалізація особистості в 

кіберпросторі – процес змін структури самосвідомості особистості, що 

відбувається під впливом і в результаті використання нею сучасних 

інформаційних і комп’ютерних технологій в контексті життєдіяльності, 

зокрема у всесвітній глобальній мережі Інтернет (в першу чергу, в соціальних 

мережах, в процесі листування по e-mail, на форумах, в чатах, блогах, 

телеконференціях і on-line-іграх) [18]. По суті, відбувається освоєння 

користувачами технологій міжособистісної комунікації, соціальної навігації 

та правил поведінки в комп’ютерних мережах, а також соціальних норм, 
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цінностей та рольових вимог, що існують як у конкретних віртуальних 

мережевих спільнотах, так і в соціальній спільності кіберпростору загалом. 

Кіберсоціалізація людини, з одного боку, є інноваційним феноменом, а з 

іншого – вже давно стала невід’ємною частиною соціалізації сучасної 

особистості. Специфіка соціалізації індивіда у віртуальній реальності полягає 

в тому, що вона здійснюється в контексті взаємодії двох процесів: засвоєння 

особистістю норм і зразків поведінки, які вона сприймає у первинній 

соціальній реальності, та інтеріоризація норм, цінностей, установок 

віртуального простору. Слід зазначити, що кіберсоціалізація має низку 

негативних наслідків, як от: залежність, яка виникає за незадоволеності 

підлітка реальністю, відносинами в світі або ж своїм «Я», зокрема, постійна 

перевірка новин у соціальних мережах – коли користувачі дуже часто 

перевіряють оновлення в стрічці новин, це стимулює ті частини їх мозку, які 

відповідають за звичку, а у дітей і підлітків ця залежність може переважати 

над іншими корисними життєвими активностями, такими, як концентрація на 

шкільних заняттях, читання і спорт; шахраї можуть скористатися доступністю 

особистої інформації і зробити людину своєю жертвою або ж спонукати на 

незаконні дії; кібербулінг, секстинг; соцмережі відволікають дітей від 

навчання і комунікації в реальному світі, роблять дітей більш самозакоханими, 

схильними до гонитви за сенсаціями; деякі підлітки страждають від «депресії 

Фейсбук (Facebook depression)» – після проводження великої кількості часу в 

цій та інших схожих соцмережах деякі підлітки стають неспокійними і 

схильними до меланхолії; «групи смерті» , де підлітків спонукають до 

самогубства («Море китів», «f57», «Тихий Дім», «Розбуди мене о 4.20» та ін.); 

соціальні мережі – це місце що прекрасно підходить для анонімних 

розповсюджувачів шкідливих поглядів, паніки і терору; селфі, які стали 

популярні в наші дні, підривають здоровий розумовий розвиток дітей, бо вони 

стають одержимими власною зовнішністю тощо. Незважаючи на мінуси 

соціальних мереж, фахівці виділяють безліч позитивних моментів, пов’язаних 

з їх використанням. Діти і підлітки розвивають важливі технічні та соціальні 
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навички онлайн, у той час як дорослі не розуміють цих методів або не цінують 

їх. Проведення часу онлайн важливо для розвитку технічних навичок у 

молодих людей, адже в епоху цифрових технологій вони повинні бути 

компетентними користувачами. Діти освоюють основні соціальні та технічні 

навички, щоб стати повноцінною частиною сучасного суспільства, вони 

більше мотивовані вчитися один у одного і обмінюватися досвідом, бо вчителі 

та батьки більше не єдині джерела знання. Соціальні мережі пов’язують 

молодь, сприяють новим знайомствам. Для дітей простіше знайти друзів за 

кордоном, з якими вони ніколи б не познайомилися без соцмереж. Існує певне 

коло потреб, які підлітки задовольняють за допомогою соціальних мереж та 

Інтернету, а саме: потреба у самостійності; потреба у самореалізації та 

визнанні; потреба у пізнанні та визнанні (молоді люди хочуть відчувати себе 

важливою частинкою певної групи і суспільства загалом); задоволення 

соціальної потреби у спілкуванні, у приналежності до групи за інтересами, в 

любові; потреба у володінні інформацією (підліток має бути обізнаним з усіма 

подіями, що відбуваються навколо нього); пізнавальна потреба (володіння 

новими знаннями сприяє досягненню визнання з боку однолітків і 

самореалізації); у результаті використання соціальних мереж виникає відчуття 

повного контролю і володіння ситуацією, що задовольняє потребу в безпеці – 

одну з базових у системі потреб людини. Отже, в умовах глобального 

інформаційного суспільства Інтернет є специфічним фактором соціалізації та 

чинником особливого виду соціалізації – кіберсоціалізації. 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, вміти протиставляти зовнішньому 

тиску своє волевиявлення. Сприяти цьому має медіаосвіта, яка розглядається 

як процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової 

комунікації з метою формування культури спілкування з медіа, здатності до 

творчої комунікації, критичного мислення, здатності повноцінного 

сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, навчання 
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різноманітних форм самовираження за допомогою медіатехніки. Поряд з цим, 

як показує практика роботи у закладі загальної середньої освіти батьки та 

підлітки є неготовими до медіаосвіти та використання її можливостей, тому 

варто звернути увагу на соціально-педагогічну як складову цього явища та 

посилити не лише просвітницьку роботу, а соціально-педагогічну корекцію в 

цьому напрямі. 

 

 1.2.Необхідність організації соціально-педагогічного супроводу у 

закладах загальної середньої освіти з метою протидії секстингу 

 

 Нові умови розвитку суспільства диктують такі завдання для соціальних 

інституцій, як формування особистості, здатної успішно соціалізуватися; 

цілеспрямоване створення умов для формування базової культури 

особистості; упровадження технологічної культури. Сучасна педагогіка 

повинна виходити з положення «необхідності розвитку в дітей якостей, які 

допомагають людині реалізувати себе як істоту суто суспільну і як неповторну 

особистість, зі своїми індивідуальними способами соціальної самореалізації» 

[7, 8]. Для соціальної самореалізації учень нового суспільства поряд із 

використанням книг, періодичної преси, радіо- і телевізійного мовлення 

використовує мультимедійні та інформаційно-комунікаційні або цифрові, як 

їх все частіше називають, технології, непогано орієнтується у глобальних та 

локальних мережах. Інтернет із різноманітними web-технологіями став для 

дітей паралельним світом, де вони спілкуються, знаходять нових друзів, 

обмінюються новинами, діляться інтересами, отримують безліч цікавої, 

захопливої для них інформації [11]. Крім того, соціальні мережі – найлегший 

спосіб вийти на контакт із будь-якою людиною. Поряд із цим web-технології 

застосовуються з різною метою – комерційною, кримінальною, протестною 

тощо. В умовах сьогодення найпопулярнішими серед учнів підлітків стають 

цифрові медіатехнології, які передусім реалізуються через Інтернет, соціальні 

мережі і стають потужним засобом впливу на дітей. Сьогодні інформація та 
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цифрові медіатехнології є зброєю в боротьбі за духовний світ дитини, зокрема, 

підлітка, який проходить стадію соціалізації в сучасному інформаційному 

(цифровому) суспільстві й потребує гармонізації процесу формування 

соціальної компетентності молодших школярів під впливом сучасних web-

технологій. Тому одним із завдань соціального виховання є сприяння 

інтернетбезпеці підростаючого покоління [21, с.73]. Завдання соціального 

педагога і його помічників у цій справі – навчити дітей безпечній поведінці в 

Інтернеті. Соціальний педагог сьогодні є провідним фахівцем із соціального 

виховання, спеціалістом з виховної роботи з дітьми та молоддю, що 

покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для їх 

розвитку і соціалізації, в тому числі у віртуальному просторі. Так, відомо, що 

секстинг – розповсюдження принизливої, неправдивої інформації через 

агресивні текстові повідомлення чи фото, що «зображують» жертву в 

непристойному вигляді. В даному випадку жертвами відразу можуть ставати 

декілька людей, бо інформація поширюється через розсилку списків. Інколи 

створюються навіть спеціальні «книги для критики», в яких розміщуються 

жарти, наклепи на «мішені» злоби, роздратування, агресії тощо [20, с.16]. 

Отже, виникає необхідність захистити, убезпечити, попередити наслідки 

впливу на особистість несприятливих факторів і чинників. Особливо це 

актуально для освітнього закладу, адже будь-яке соціальне середовище, 

зокрема й освітнє, впливає на перебіг у ньому життєдіяльності людини, 

оскільки складається із сукупності матеріальних ресурсів, психологічних 

факторів, міжособистісних відносин. Для дітей і молоді несприятливі впливи 

середовища виявляються, насамперед, у вигляді складних ситуацій у 

міжособистісному спілкуванні (конфліктів з батьками, друзями, вчителями, 

непорозумінні з оточуючими тощо), проявах психологічного та емоційного 

насильства (ігноруванні, приниженні, погрозах, недоброзичливому ставленні 

тощо), дії несприятливих факторів, пов’язаних з процесом навчання, тому 

вплив соціального педагога на це явище є вкрай необхідним. Виходячи з цього, 
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необхідною є розробка програми з розвитку навичок протидії секстингу серед 

підлітків закладів загальної середньої освіти. 

 

1.3.Вивчення рівня обізнаності учнів з питань протидії секстингу 

З метою вивчення рівня обізнаності учнів з питань протидії секстингу та 

подальшої апробації програми з протидії цього явища серед підлітків було 

проведено анкетування серед учнів 6-8-х класів, в якому взяли участь 71 

учень) (фотоматеріали Додаток 1) 

 

Рис.1.1. Відповіді учнів на запитання: «Як ви вважаєте, що таке 

секстинг?» 

Так, з Рис.1.1 видно, що більшість учнів взагалі вперше чують цей 

термін, отже, незнайомі з цим явищем (52 з 71 опитаних учнів), що свідчить 

про їхню необізнаність з цієї проблеми. Підтвердженням цього є відповіді 

учнів на друге запитання анкети про онлайн-грумінг (Рис.1.2). 

  

 

 Рис.1.2. Відповіді учнів на запитання: «Як ви вважаєте, що таке 

онлайн-грумінг?» 
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Відповіді учнів говорять про відсутність інформації з цієї проблеми, і як 

наслідок, несформованість навичок протидії цьому явищу. 

 

Рис.1.3. Відповіді учнів на запитання: «Чи спілкуєтесь ви з 

незнайомими людьми в соціальних мережах?» 

Відповіді на третє запитання анкети говорять про наявність факту 

спілкування з незнайомими людьми у соцмережах у житті підлітків, що не 

може залишитись поза увагою соціального педагога ліцею. 

 

 
Рис.1.4. Відповіді учнів на запитання: «Якими фото ви найчастіше 

ділитесь у соціальних мережах?» 

Відповіді на четверте запитання анкети свідчать про те, що здебільшого 

підлітки діляться своїм життям у мережах, роблять селфі й виставляють їх, що 

говорить про потребу у демонстрації приватного життя у віртуальному 

просторі. 
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Рис.1.5. Відповіді учнів на запитання: «Чи є у Вас право надсилати 

чужі фото?» 

Наявність учнів, які не знають про те, що у них відсутнє право надсилати 

чужі фото іншим свідчить про необхідність посилення роботи в напрямі 

формування культури поведінки у віртуальному просторі. 

 

 
Рис.1.6. Відповіді учнів на запитання: «Які правила безпечної 

поведінки в мережі Ви знаєте?» 

 

На рисунку 1.6 показано відповіді учнів на запитання щодо знання ними 

правил безпечної поведінки у мережі. Відповіді учнів свідчать про несистемні 

знання з цього питання, хоча й учнями здебільшого ними описані правила 
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щодо розміщення фото провокаційного характеру та блокування незнайомих 

сторінок. 

 

 
Рис.1.7. Результати відповідей щодо витрат часу підлітками на 

знаходження у мережі Інтернет 

Досить інформативними виявилися результати відповідей учнів на 

запитання стосовно їхнього перебування у мережі Інтернет. Так, виявлено, 

немає жодного учня, який би не користувався Інтернетом взагалі, досить 

значна кількість учнів перебуває в мережі більше 3-х та 6 годин, що має 

викликати увагу з боку батьків та психологічної служби ліцею з метою 

профілактики Інтернет-залежності у цих підлітків. 

Проведене анкетування дозволило визначити основну мету й завдання 

програми з протидії секстингу й підтвердило важливість формування 

соціальних навичок учнів у напрямі протидії цьому явищу.  
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РОЗДІЛ 2.  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ З 

РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПРОТИДІЇ СЕКСТИНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ОБЕРЕЖНІСТЬ ТА ОБАЧЛИВІСТЬ - ПОМІЧНИКИ МОГО ЖИТТЯ» 

 

2.1. Aктуальність програми, її доцільність 

 

За даними, представленими у збірці, присвяченій розгляду проблеми 

інтимного селфі [23], в Україні на сьогодні 3  058  630 дітей у віці від 11 до 18 

років. Тобто близько 489  381 дитини надсилають свої оголені фото. З них 

кожна друга (55  %) дитина надсилає свої фото друзям, кожна третя (33  %) 

ділиться цими матеріалами з людьми, яких вона знає лише в Інтернеті. З січня 

2017 по червень 2018 року на дитячу гарячу лінію в Україні звернулися 2  627 

дітей щодо секстингу, а проблема онлайн-грумінгу хвилювала 1 047 дітей. 

У Безлюдівському юридичному ліцеї на сьогодні жоден учень не 

звернувся з такою проблемою до соціального педагога, але це не означає, що 

вона відсутня. 

 Розвиток навичок протидії секстингу є необхідним завданням для 

забезпечення умов повноцінного розвитку особистості. Оволодіння учнями 

навичками ефективної відмови, можливості блокування сумнівної інформації, 

адекватної реакції на оманливі пропозиції у мережі  досягається за допомогою 

реалізації в закладі загальної середньої освіти програми  «Обережність та 

обачливість-помічники мого життя», розробка й впровадження якої 

передбачала здійснення соціальним педагогом таких напрямів роботи як: 

- організація педагогічної просвіти батьків, класних керівників, 

консультування дітей та їх батьків з теми кіберсоціалізації, її особливостей та 

загроз; 

 - залучення дітей до участі у програмі з розвитку навичок протидії 

маніпулюванню у соціальних мережах;  

- підвищення рівня усвідомлення значущості проблеми секстингу серед 

учасників освітнього процесу.  
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 Організація зазначених напрямів роботи соціального педагога 

сприятиме вирішенню  формуванню активності усіх його учасників до 

питання розвитку навичок протидії секстингу серед підлітків. 

Форма проведення: групова. 

Мета програми: розвиток навичок протидії оманливим пропозиціям у 

мережі, формування культури спілкування й навичок безпечної поведінки у 

віртуальному просторі, корекція ознак інтернет-залежності у підлітків. 

Завдання програми: 

1) формування навичок протидії маніпулюванню у соціальних мережах; 

2) розвиток почуття власної гідності; 

3) корекція інтернет-залежної поведінки; 

4) формування знань щодо захисту своїх персональних даних; 

5) розвиток вміння контролювати та обмежувати час на перебування у 

мережі Інтернет. 

6) розвиток соціальних навичок (вміння керувати своїми взаєминами з 

іншими людьми як у реальному просторі, так і у мережі Інтернет під 

час спілкування у соціальних мережах). 

У процесі впровадження програми учні оволодівають: 

- знаннями про безпеку й захист персональної інформації,  

- навичками протидії маніпулюванню у соціальних мережах, соціальними 

навичками (керування взаєминами з іншими);  

- вміннями контролювати та обмежувати час на перебування у мережі 

Інтернет, вміннями усвідомлювати власну гідність та захищати себе. 

Основні принципи, покладені у програму:  

 добровільності (згода дитини на допомогу і підтримку);  

 опора на наявні сили і потенційні можливості особистості;  

 орієнтація на здатність до подолання перешкод;  

 співробітництво;  

 конфіденційність;  
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 доброзичливість й відсутність оцінки;  

 безпека, захист здоров’я, прав, людської гідності;  

 принцип «Не нашкодь»;  

 принцип рефлексивно-аналітичного підходу до процесу і результату. 

 Система роботи соціального педагога у процесі реалізації програми 

складається з таких етапів, які висвітлено у запропонованій програмі: 

1. Підготовчий етап. На цьому етапі соціальний педагог вивчає проблему, 

аналізує її актуальність для учасників освітнього процесу. 

2. Організаційний етап. Фахівець організовує дослідження відношення учнів 

до проблеми, рівень їхньої обізнаності та необхідності корекції й розвитку 

навичок протидії сектингу. Виходячи з результатів дослідження планується 

розвиткова робота, спрямована на формування та розвиток навичок протидії 

маніпулюванню у соціальних мережах, соціальних навичок. 

3.Корекційно-розвитковий етап. На цьому етапі здійснюється впровадження 

запропонованої програми. Заняття проводить соціальний педагог, виходячи із 

специфіки своєї діяльності.  

4. Контрольно-аналітичний етап передбачає дослідження можливих змін, 

що відбулись у поведінці та відношенні учнів до самих себе та оточення. 

Функції, які виконує соціальний педагог, працюючи за програмою: 

1) діагностичну  (визначення і вивчення ознак проблеми залежності від 

перебування у кіберпросторі та прогнозування можливих перспектив розвитку 

навичок учнів, сприятливих для виходу з ситуації залежності у ситуацію 

можливості протидії). 

2) профілактичну, в тому числі розвиток соціальних навичок (організація 

занять, які сприятимуть розкриттю здібностей учнів протистояти 

маніпулюванню у соціальних мережах, а також  з метою формування поваги 

до себе, захисту персональної інформації, відсутність потреби демонструвати 

своє приватне життя у мережах); 

3) просвітницько-консультаційну (проведення заходів з метою попередження 

явища секстингу, а також формування адекватної поведінки у мережі, 
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консультування учнів, які стали жертвою секстингу, надання їм необхідної 

соціально-педагогічної допомоги). 

Заняття програми розроблені з урахуванням вимог до корекційно-

розвиткових  занять, а також відповідно до визначення корекції в соціальній 

педагогіці як системи соціальних і педагогічних заходів, спрямованих на 

виправлення (часткове або повне) процесу і результату соціального розвитку 

та виховання дитини.  

Дотримання принципів технологічності та комплексності програми 

досягнуто за рахунок дотримання основних вимог до складання програми, а 

саме:  

 врахування труднощів у розвитку підлітків, рівня обізнаності 

проблемою секстингу; 

 оцінка ситуації з наявністю впливу явища секстингу на підлітків; 

 підбір необхідної інформації для корекції проблеми, які виникають 

у процесі кіберсоціалізації учнів; 

 формулювання цілей й задач розвитку протидії секстингу; 

 розробка попереднього проекту програми та її апробація з 

урахуванням необхідності корегування відповідних вправ, 

наприклад, тих, які краще проводити не в межах корекційної роботи 

соціального педагога, а корекційної роботи практичного психолога.  

Методи, які застосовано у програмі:  

- методи психологічної науки: діагностичні (спостереження, 

тестування, опитування); 

- методи педагогіки та психології: традиційні методи (словесні: 

бесіда, повідомлення);  

- інтерактивні методи  (тематичні ігри та вправи, аналіз ситуацій, 

«мозковий штурм», дискусія в малих та великих групах, ігри, метод 

«зворотного зв’язку»);  
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- методи соціального научіння (заохочення кооперативної 

поведінки дитини, намагання до співробітництва, до позитивного 

мислення, спостереження, поведінкова практика),  

- методи соціальної корекції (соціокорекційні ігрові вправи);  

- методи казкотерапії (створення авторської казки дитиною, де в 

завуальованій формі вона розповідає про власні проблеми, 

переживання та очікування).  

Методики:  

- діагностичні (анкетування);  

- елементи методики «рівний-рівному» (позиція тренера розвиткової 

програми та учасників),  

-  самооцінки ситуацій життя, методика опису почуттів, самоаналізу; 

- методика тренінгової роботи (навчання досвідом -  учні мають 

можливість поділитися і обмінятися між собою, своїми знаннями та 

проблемами, а також попрацювати разом для пошуку рішення).  

Технологія впровадження програми відбувається поетапно з 

дотриманням рівної позиції тренера та групи з урахуванням технології 

проведення корекційної та розвиткової роботи із застосуванням методики  

відкритого спілкування та принципів конфіденційності групи. 

Розробка розвиткових занять відбувалася з урахуванням їх вступної, 

основної та заключної частин. 

 Вступна частина заняття містить привітання, з якого починається 

кожне заняття. Привітання виконує важливу функцію встановлення (на 

початкових заняттях) або підтвердження (на наступних заняттях) емоційно-

позитивного контакту «соціальний педагог-дитина», формування в дитини 

спрямованості на однолітка та інтересу до нього. Під час привітання на 

початку заняття з’ясовувався емоційний стан кожної дитини. 

 Основна частина займає більшу частину заняття, спрямована на 

розвиток соціальних навичок і на динамічний розвиток групи, відпрацювання 

проблемної ситуації інтернет-залежності та як наслідку проблеми секстингу. 
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Дотримано послідовність вправ з урахуванням чергування видів діяльності, 

зміни психофізичного стану підлітків (від рухливого до спокійного, від 

активних вправ, ігор до спокійної зосередженої роботи, від простого до 

складного) - від 2 до 4 ігор (вправ). 

 Заключна частина заняття як своєрідне підбиття підсумків, рефлексія 

заняття у двох аспектах: емоційному та змістовному. Для підбиття підсумків 

наприкінці проводилося обговорення заняття, обмін враженнями, думками. 

Завершальним етапом була рефлексія. 

Вимоги до спеціаліста, який впроваджуватиме програму: 

сформованість вмінь проведення діагностичної, просвітницької 

профілактичної та розвиткової роботи, дотримання принципів 

конфіденційності, знання особливостей розвитку учнів підліткового віку та 

причин виникнення інтернет-залежності, володіння знаннями щодо 

виникнення причин секстингу, вільне володіння тренерськими навичками, 

комунікативними здібностями, рефлексією, критичною оцінкою власних дій, 

сформованість аналітичного мислення, вміння передбачати та аналізувати 

ситуації.  

Перелік матеріалів: аркуші А4, ватман, фломастери, олівці, фліп-чарт (або 

дошка), стікери, магніти або скотч, магнітофон або комп’ютер чи ноутбук. 

Заняття проводиться у колі, тому варто забезпечити групу зручними  

стільцями, забезпечити собі простір, в якому легко рухатися. Краще проводити 

заняття не в класній кімнаті, а, наприклад, у кабінеті для навчальних занять з 

психології або у тренінговій залі. Бажано організовувати групу після занять у 

зручний час з певною перервою після них, щоб учні змогли переключитися від 

шкільних проблем, налаштуватися на роботу в групі та відпочинок. 

Очікувані результати впровадження програми: 

 сформованість навичок протидії маніпулюванню у соціальних 

мережах, соціальних навичок (вміння керувати своїми 

взаєминами з іншими людьми як у реальному просторі, так і у 

мережі Інтернет під час спілкування у соціальних мережах) та 
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знань щодо захисту своїх персональних даних; 

 розвинуте почуття власної гідності; 

 сформованість вмінь контролювати та обмежувати час на 

перебування у мережі Інтернет як результат зменшення або 

відсутність ознак інтернет-залежної поведінки. 

Термін виконання програми. Залежно від ступеню реалізації 

програмових завдань кількість годин та термін їх виконання можуть бути 

збільшені. Програма розрахована на 10 занять. Загальний час:  15 годин. 

Форма проведення:  групова.  

Вік учасників: заняття програми розроблені відповідно віковим 

особливостям учнів 12-14 років. Одне заняття присвячене спільній роботі 

учнів та їхніх батьків. 

 

2.2.Структура та зміст програми 

Програма з протидії секстингу серед учнів ліцею впроваджувалася за 

допомогою групової форми роботи. Її апробація дозволила використати 

кращий досвід партнерської взаємодії між тренером та учасниками групи та 

довести доцільність  впровадження корекційної роботи за допомогою 

використання інтерактивних методів.  

Заняття складаються з таких частин як:  

1) вступна частина (привітання, з якого починається кожне заняття, 

формування в дитини спрямованості на однолітка та інтересу до нього); 

2) основна частина (розвиток соціальних навичок, відпрацювання 

проблемної ситуації); 

3) заключна частина (підбиття підсумків, рефлексія заняття у двох аспектах: 

емоційному та змістовному, момент прощання, ігри для зняття емоційного й 

фізичного напруження). 

Середня тривалість кожного заняття – від 1 години 20 хвилин  до 1 

години 40 хвилин. 
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Номер 

заняття 
Тема Кількість годин 

1. Тема 1.«Межі мого Я» 1 год. 30 хв. 

2. Тема 2. «Мій особистий простір» 1 год. 40 хв. 

3. 
Тема 3. «Почуття у мережі: вигадка та 

реальність» 
1 год.40 хв. 

4. Тема 4. «Моя гідність та незалежність» 1 год. 20 хв. 

5. Тема 5. «Бути обачливим – це для мене» 1 год. 30 хв. 

6. Тема 6. «Створи свій безпечний простір» 1 год.40 хв. 

7. 
Тема 7. «Спілкування без меж: прогрес та 

небезпека» 
1 год. 30 хв. 

8. Тема 8. «Безпека у мережі» 1 год. 30 хв. 

9. Тема 9. «Турбота про себе та інших» 1 год. 20 хв. 

10. Тема 10. «Країна відповідальності» 1 год. 20 хв. 

Усього тривалість програми – 15 годин 
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2.3. Опис занять  програми з розвитку навичок протидії секстингу серед 

підлітків закладів загальної середньої освіти «Обережність та обачливість 

- помічники мого життя» 

 

Заняття 1.  Тема «Межі мого Я» 

Мета заняття: розвиток почуття власної гідності та формування адекватного 

ставлення до оточуючого середовища як у реальному, так і у віртуальному 

просторі. 

Обладнання: плакати з зображенням людей, аркуші, фломастери, магнітофон. 

Хід заняття. 

Соціальний педагог розпочинає розповідь про особливості реального та 

віртуального світу, показує фото, на яких зображені люди різного віку  та 

професій (Додаток 2), роблячи акцент на неоднозначності сприйняття один 

одного у реальному житті (дивлячись на фото ми відчуваємо різні емоції), 

тому й важливо відчувати різницю між віртуальним та реальним 

сприйняттям цих людей. «Ми всі різні, і по-різному сприймаємо один одного. 

Тому давайте для кращого розуміння у нашій групі познайомимось». 

1. Знайомство (10хв). Соціальний педагог пропонує підліткам 

познайомитись, щоб їм було краще працювати  одне з одним.  

2. Привітання, побажання, очікування (15 хв). 

Діти бажають одне одному щось приємне на час роботи у групі, говорять про 

те, що вони бажають отримати, чому саме навчитись. Соціальний педагог на 

ватмані записує ім’я дітей і навпроти їх очікування  від заняття. 

3. Правила роботи. (15 хв.) Соціальний педагог: «Як ви вважаєте, чому у 

нашому житті  правила?», «А чи знаєте ви  правила у мережі?» Підлітки 

відповідають. «А як ви вважаєте, навіщо взагалі потрібні правила?». 

Соціальний педагог записує правила на ватмані з надписом «Наші правила». 

Якщо дітям складно називати правила, то соціальний педагог допомагає, 

пропонуючи правило, враховуючи інтереси дітей. 

4. Руханка  «Настрій через серце». (10 хв.) Соціальний педагог: «Пропоную 
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передати це серце по колу з рук в руки, і перед тим, як передавати, скажіть, 

будь ласка, приємне слово тій людини, якій ви будете його передавати. Увага! 

Серце коли чує погані слова, ображається!» Під час виконання вправи звучить 

весела музика. 

5. Вправа «Моє ім’я». (10 хв). 

Соціальний педагог: «Згадайте, як вас називали батьки, коли ви  були зовсім 

маленькими». Підлітки згадують, як їх називали або називають у ласкавій 

формі, потім говорять про те, як вони бажають, щоб їх називали тепер і 

обґрунтовують своє бажання. Дана вправа сприяє налагодженню стосунків у 

групі, особливо у тих випадках, коли діти можуть ображати один одного, 

особливо під час спілкування у мережі. 

6. Вправа «Аватарка». (20 хв). 

Соціальний педагог: «Пропоную вам зараз подумати над тим, як би вам 

зручно і краще було опублікувати свій профіль і записати своє ім’я в мережі, 

який би ви використали аватар». Обговорення. Соціальний педагог 

прикріплює аркуші на дошку, так, щоб усі діти бачили малюнки з аватарами. 

Запитання: Що ви вкладали, коли малювали аватар? Чи хотіли б ви його 

змінити? Як ви думаєте, яку реакцію цей аватар викликатиме  у ваших 

однолітків? А у батьків? Чи хотіли б ви, щоб людина, яка для вас є цінною 

побачила цей аватар? 

7. Завершення заняття (10 хв.). 

Соціальний педагог дякує за заняття, запитує, що сподобалось найбільше, 

чого не вистачало. 
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Заняття 2. Тема «Мій особистий простір» 

Мета: Формування в учнів уявлень про свій особистий простір, розвиток 

почуття власної гідності, знань про захист своїх персональних даних,ьвмінь 

обмежувати інформацію про себе у соціальних мережах. 

Обладнання: магнітофон, ватмани, аркуші А-4, скотч, маркери. 

Хід заняття. 

Вступне слово соціального педагога: «Сьогоднішнє  заняття буде присвячено 

розгляду розмаїття нашого спілкування з іншими не лише з тими, кого бачимо 

щодня, а й з тими людьми, які, спілкуються переважно в мережі». 

1.Привітання учасників. Повідомлення теми заняття. (10 хв). Соціальний 

педагог запитує, з яким настроєм діти прийшли на заняття, що вони хочуть 

отримати від роботи. 

2.Гра «Чарівне яблуко» (10 хв.). 

Дітям пропонується спочатку просто передати яблуко по колу, потім передати 

його, тримаючи руки за спиною, хто не втримав, говорить одне чарівне слово 

групі. Вправа дозволяє сфокусувати увагу та за потребою пофантазувати над 

чарівними словами. Якщо жоден не впустив яблуко, соціальний педагог надає 

завдання – придумати чарівні слова для кращої роботи нашої групи. 

3.Вправа «Особисте та спільне» (15хв.). 

Соціальний педагог пропонує підліткам об’єднатися у 4 підгрупи: (наприклад: 

«чай», «кава», «молоко», «сік»), завдання для кожної з них – написати, що 

вони включають у поняття «особисте життя», тобто те, що є має бути 

приватним, і може не стосуватися інших, а також, що вони включають у 

поняття «спільна діяльність». Можливо дітям, в яких порушено відчуття 

власного простору, знадобиться допомога. Можна запропонувати список 

задаючи запитання за допомогою списку слів:  

 особисті фото 

 гігієна 

 режим дня 

 власна кімната 
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  робочий стіл на ноутбуці 

 електронна пошта 

 виступ у шкільному заході 

 репетиція агітбригади 

 шкільна газета 

 похід 

 екскурсія 

 допомога іншим 

 контрольна робота 

 зошит 

 робота в групі і т.ін.  

Особисте життя Спільна діяльність 

  

  

  

  

  

  

 

Діти обирають самі, куди записати це слово.  

Обговорення: «Що ви відчували, коли обирали особисте, а що – коли 

спільне?», «Чи складно вам це було робити?», «Які слова було  складно 

віднести у категорію?», «Як ви думаєте, чому важливо розуміти, де спільне, 

а де ваше особисте?». 

Закріплення. Соціальний педагог: «Я бажаю, щоб у вашому житті завжди 

було місце для власного простору, де все, що у вас є  має свій зміст, і має право 
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залишатися вашим особистим». 

4. Вправа «Блоґер» (15 хв.). 

Дітям пропонується уявити себе блоґером та описати, з чого буде складатися 

створення ними власного блоґу, починаючи від тематики до реклами. Коли 

учні будуть презентувати свій блоґ, можна поставити запитання: «Що б ти 

хотів (ла) донести іншим у цьому блозі?», «Як цей блоґ може допомогти у 

вирішенні суспільної проблеми (бідність, насильство, шкідливі звички, 

інтернет-залежність і т.ін)», «Чи будете Ви у блозі розміщувати особисті 

фото?». 

Вправа підсилює усвідомлення учнями відповідальності за продукт своєї 

діяльності,  допомагає більше подивитись на суспільні  проблеми та зрозуміти 

необхідність суспільно корисних дій. Обговорення. 

5. Руханка «Роби, як я» (10 хв.). 

Учні стають у коло. По черзі їм пропонується потопати ногами, потім 

похлопати у долоні, а у кінці крикнути ім’я будь-якого учасника групи, який 

змінює вправу, і всі повторюють за ним, бажано, щоб було названо ім’я 

кожного учасника. 

6. Вправа «Про себе в мережі» (20 хв.).  

Соціальний педагог: «Кожен з вас щойно був блоґером, ви зрозуміли, мабуть, 

що це непросто розваги, а те, що ми створюємо може знайти у користувачів як 

підтримку, так і незадоволення або просто пасивне відношення. Важливо те, 

як ви самі відноситесь до того, що пропонуєте іншим, яку інформацію про себе 

надаєте. Отож, прошу вас написати декілька речень, які б вам самим було б 

комфортно прочитати про себе в мережі. Для цього пропоную вам об’єднатися 

у пари, і завдання для кожного з вас - написати по два листи – про себе, і того, 

хто поруч з вами у парі. Потім порівняйте написане вами, і вашим учасником. 

Обмін емоціями, обговорення. «Чи часто співпадав зміст ваших листів?», «Чи 

складно було писати про когось?», «Чи складно писати про себе?» 

 7. Завершення заняття вправа «Кулька»(10 хв.).  

Соціальний педагог: «Уявіть собі, що ця кулька – це ваше серце, щоб ви могли 
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зробити, щоб йому було приємно, можливо вам хочеться щось з ним зробити, 

у вас є можливість сказати щось своєму серцю або зробити те, що бажаєте».  

8.Обговорення. Побажання. Запрошення на наступне заняття (10 хв.). 
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Заняття 3. Тема «Почуття у мережі: вигадка та реальність» 

Мета: формування знань про встановлення знайомства й подальших стосунків 

у мережі, доведення необхідності захисту своїх даних, робота над корекцією 

потреби виставляти свої фото у мережі, розвиток вмінь протидії оманливим 

пропозиціям. 

Обладнання: ватмани, скотч, маркери, фломастери, аркуші. 

Хід заняття. 

1. Привітання. Повідомлення теми. (10 хв.). Визначення настрою учнів 

на заняття.  

2.Бесіда соціального педагога «Що таке почуття?» (10 хв.) Соціальний 

педагог наголошує, що почуття залежать від наших емоцій, ставлення до світу, 

і того, як і з ким ми спілкуємось.  

3. Гра – розминка «Літак» (5 хв.). 

Учням пропонується зобразити літак, озвучити його, домовитись, щоб усі 

частини працювали добре, не виходячи зі строю, потім вирушити в подорож. 

Під час виконання вправи діти узгоджено озвучують такі звуки, як  підйом 

літака у повітря, різні сигнали на пульті, а також, не розриваючи рук йти на 

посадку. Виконання вправи сприяє формуванню почуття відповідальності за 

себе та ближніх. 

4. Вправа «Моя сторінка» (20 хв.). Соціальний педагог пропонує написати 

на аркушах, що представлено у кожного на сторінці у соціальній мережі, 

наприклад, Фейсбук або Інстаграм. Доречними будуть запитання: «Чи 

влаштовує вас ваша сторінка?», «Чи хотілося б щось додати, і якщо так, то з 

якою метою?». Обговорення. 

5. Вправа «Почуття у мережі: за та проти»(15 хв.). 

Соціальний педагог пропонує учням замислитись над відповідями на питання, 

чи існує факт встановлення почуттів у мережі, наскільки це реальні почуття, і 

чи є тут ризик. Для цього учасники об’єднуються у підгрупи, кожна з яких 

прописує позитивні та негативні моменти встановлення й розвитку  почуттів 

у мережі.  Обговорення. Захист презентацій. 
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Почуття у мережі 

За Проти 

  

  

  

  

 

6.Гра-розминка «Світолофор» (10 хв.) Підлітки об’єднуються у пари, яким 

роздаються предмети для виконання завдання – швидко світлофор, але підійти 

до цього творчо. Мета вправи – згуртованість групи та корекція невпевненості, 

підкріплення ідеї, що кожен є гідною й унікальною особистістю. Світлофор – 

це реагування на правила. Слід довести, що кожен, хто дотримується їх на 

дорозі, піклується про свою безпеку. Тож варто піклуватися про неї і в мережі. 

Діти можуть використовувати не лише клей, папір, ножиці, тканини, а й те, що 

вони хочуть додати, головне, щоб світлофор утворився вірно.  

7. Вправа «Правда чи брехня?»(20 хв.) 

Соціальний педагог пропонує фрази-висловлювання почуттів, якими можуть 

маніпулювати у мережі, і пропонує підгрупам визначити, чи є на їхній погляд 

ці фрази правдивими. 

 Список фраз (позначте  + або V) Правда Брехня 

«Мені подобається твоє фото, я закохався…»   

«У тебе чудова посмішка,  поспілкуємось»   

«Ти той, хто мені потрібен, чекала на тебе все життя?»   

«Я буду твоїм другом, тільки відправ мені своє фото без одягу» 

 
  

«Нехай це буде нашою таємницею, якщо любиш мене, відправ 

мені фото» 
  

«Я думав ми справжні друзі й будемо любити один одного все 
життя» 

  

 «Довіряй мені, я твій справжній друг, ніхто про це не дізнається»   

 «Нашу переписку ніхто не читає, у мене пароль на ноутбуці, тому 

ніхто не побачить твоє фото, лише я» 
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Обговорення. Закріплення знань та вмінь оцінювати інформацію. 

8. Обговорення. Завершення заняття (10 хв.). Соціальний педагог: «Що ви 

відчували протягом заняття?», «Які знання отримали?», «Що сподобалось?», 

«Чого не вистачало?» 
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 Заняття 4. Тема «Моя гідність та незалежність» 

Мета: формування уявлень про свою гідність, розвиток вмінь бути 

незалежним від думки оточуючих, розкривати свою індивідуальність через 

активну діяльність, зменшення потреби до демонстрації й оновлення власних 

фото у мережах. 

Хід заняття. 

1. Привітання. Повідомлення теми заняття (10 хв.). 

2. Бесіда соціального педагога «Що таке гідна поведінка?» (15 хв.) 

Соціальний педагог пропонує учасникам групи замислитись над тим, яку 

поведінку вони характеризують як гідну. У процесі отримання відповідей, 

рекомендовано зробити уточнення, що говорячи про гідність, ми маємо на 

увазі й повагу, й самоповагу, й пошану, й рівне ставлення, сприйняття інших 

людей та нас самих такими, якими ми є. «Насамперед, ми говоримо про повагу 

до себе та про неможливість бути приниженим у власних очах. Якщо ми 

розуміємо, що ми варті чогось, що ми рівні з іншими, то ми відчуваємо себе 

гідними. Тоді ми поважаємо й себе, й інших». Запитання до учасників: Як себе 

поводить підліток з такою поведінкою? Чи важливо, щоб поведінка була саме 

такою? Що це дає підлітку? Думки учнів фіксуються на ватмані, розбираються 

усією групою. 

3. Руханка «Веселий рахунок» (5 хв.). 

Соціальний педагог пропонує дітям повторювати рухи під слова вірша з 

подальшим прискоренням: 

На один – в долоні поплескаймо, 

А на два пострибаймо разом, 

На три – назад всі повертаймось, 

А на чотири співаймо «А-а-а-а»  гуртом 

А коли почуймо «п’ятий»  – треба все це прискоряти! (збільшення темпу 

виконання вправ) 

Мета руханки – підвищення активності учасників. 

4.Вправа «Ознаки незалежної людини» (15 хв.). 
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Соціальний педагог об’єднує учасників у 4 підгрупи й пропонує кожній з них 

виокремити ознаки людини, яка не залежить від думки оточуючих  «Як вона 

поводить себе з іншими?», «Як вона поводиться у мережі?», «Чи допомогла б 

така поведінка мені розвиватись, бути собою?». Обговорення. Презентація 

роботи у підгрупах. 

5.Вправа «Моя незалежність» (10 хв.). Соціальний педагог пропонує дітям 

продовжити фрази: «Бути незалежним від інших - це…..», «Я незалежний 

(а)….», «Моя незалежність від думки інших допомагає мені….».  Учні 

продовжують фрази, а соціальний педагог записує вислови дітей на ватмані. 

6. Вправа «Квітка індивідуальностей» (15 хв.). Соціальний педагог: «Діти, а 

давайте тепер спробуємо створити квітку своєї індивідуальності. Для цього 

об’єднаємось знову в підгрупи». Соціальний педагог прикріплює пелюстки 

квітки (шаблон Додаток 3), на яких записує те, що діти відзначили у собі і 

охарактеризували як свою індивідуальність, те, що виражає їхню поведінку, і 

допомагає їм бути собою. Перед цим діти обговорюють у групі, те що таке 

індивідуальність, соціальний педагог допомагає дітям називати ознаки своєї 

поведінки, зазначає, що індивідуальні відтінки має усвідомлена діяльність 

людини, зокрема її судження, вчинки, культурні потреби. І хоча вони не дуже 

відрізняються від тих, що притаманні й іншим людям, представникам однієї і 

тієї ж соціальної групи, однак в індивідуальності є щось своє, притаманне 

тільки їй.  

7. Обговорення (10 хв.). Соціальний педагог: «Це дійсно чудова й 

фантастична квітка, оскільки немає схожих на неї інших квіток. Кожна 

пелюстка неповторна, пропонується  проговорити  те, як діти себе відчували 

на заняттях, які нові знання отримали, чи потрібні їм ці знання у житті. 
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Заняття 5. Тема «Бути обачливим – це для мене». 

Мета заняття: корекція залежної поведінки у результаті тривалого 

перебування у мережі, формування відповідального ставлення до себе та 

інших, закріплення вмінь та навичок обачливості й передбачення результатів 

своїх дій. 

Обладнання: магнітофон, фломастери, аркуші А-4, паперова троянда, ватман 

з зображенням кораблю. 

Хід заняття: 

Соціальний педагог: «На наших заняттях ми постійно пересвідчуємось, що 

світ наш сповнений новими подіями, враженнями. Буває часто так, що ми не 

відчуваємо якихось надзвичайних вражень. Мабуть, тоді важливо згадати, 

що життя наше дійсно цікаве, і насичене різними подіями, які потребують 

від нас уважного ставлення до них. Як бути уважними до цих подій, вміти на 

них реагувати і бути обачливим, дізнаємось на цьому занятті».  

1. Привітання, очікування, побажання (10 хв.). 

2. Гра «Чий стілець?»(10 хв.). 

Соціальний педагог повідомляє правила гри. Стільці  стоять по колу, а учні — 

сидять на них. Потрібно всім почати рух по колу так, щоб повернутися 

кожному на свій стілець. Ускладнення — половину стільців прибирають. 

Виконання вправи дозволяє сформувати в учнів гнучкість, винахідливість. 

3. Вправа «Подорож» (10 хв.). 

Дітям пропонується здійснити подорож по різним країнам з різною культурою 

й традиціями. Завдання для підгруп - створити список дій для безпечного і 

комфортного перебування у кожній з них. Учні самі обирають назву країни, 

говорять про особливості поведінки її мешканців. Презентація. Обговорення. 

Висновок: «Коли ми потрапляємо у чужу країну, ми дотримуємося правил 

перебування у ній, і не робимо вільно те, що ми робимо не замислюючись у 

нашій країні. Отож, якщо ми порівняємо країну з мережею Інтернет, ми теж 

маємо обрати певні правила поведінки у ній, так як це - не наш дім чи кімната, 

де ми можемо вести себе так, як звикли. У цьому і проявляється обачливість 
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людини, її вміння передбачати ситуацію, яка може спричинити ризик 

здоров’ю, а можливо й усьому життю людини». 

4. Руханка «З піснею по життю» (10 хв.).  Соціальний педагог: «Ви напевне 

вже знаєте, що таке обачливість, а тепер я пропоную вам заспівати пісню про 

цю якість особистості. Повторюйте за мною не лише слова, а й рухи, а також 

давайте спробуємо заспівати її на різні мотиви ваших пісень, наприклад, з 

мультфільмів: «Фіксики», «Маша та Ведмідь» та інші. 

«На «О» - потягнемось угору (тягнеться угору), 

На «Б» на носочках  піднімусь (піднімається на носочках), 

На «А» - руки в боки (розведення рук у боки), 

На «Ч» - я вправо повернусь (повертається вправо), 

На «Л» - почну свою розмову (імітує розмову), 

На «И» - сусіду посміхнусь (посмішка), 

На «В» - я повертаюсь вліво (повертається вліво), 

На «І» - роблю я жест красивий (робить щось подібне реверансу), 

На «С»- я силу в м’язах покажу (показує руками силу, піднімаючи одну та 

другу) 

На «Т» - приємне щось скажу (з посмішкою на обличчі повертається до сусіда 

і імітує розмову) 

А на м’який знак можу знову заспівати, обачливість важливо обирати! 

Вправа сприяє розвитку уважності, позитивного настрою на роботу в групі, 

активізує знання про обачливість. 

5. Вправа «Як бути обачливим?» (20 хв.). 

Дітям пропонується декілька ситуацій, які провокують ризиковану поведінку 

у мережі. Перша група: Ви отримали листа від незнайомця, який пропонує 

вам додати вас у друзі, пише, що знає ваших батьків. 

Друга група: Одноліток з агресивним аватаром пише, що хоче познайомитися 

з вами, тільки дуже соромиться, оскільки не хоче, щоб хтось знав про його 

вади, просить вас надіслати інтимне фото, щоб якось розвеселити своє життя, 

яке йому набридло, і якщо ви не погодитесь, він вчинить самогубство. 
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Третя група: Дорослий чоловік написав дівчинці 14 років листа з 

компліментами на її адресу й проханням поспілкуватися з ним, оскільки йому 

набридло спілкуватися з жінками його віку, а він начебто побачив у цій 

дівчинці справжню красу й не знаходить собі місця. 

Четверта група: Бізнесмен з іншої країни пише вам листа і додається у друзі, 

видає себе за спонсора дитячих організацій, обіцяє сплатити вам переліт до 

його країни і дуже хоче поспілкуватися навіть з батьками, тільки для початку 

як «бонус» «дуже прохає ваше фото». 

 Соціальний педагог пропонує визначити, наскільки ризикованою чи 

неризикованою на думку учнів є кожна ситуація, і план дій учнів у цій ситуації, 

тобто, як вони відреагують.  

Обговорення з презентаціями.  

6. Вправа «Смайл» (10 хв.). 

Соціальний педагог бере у руку смайлик з папірця, пропонує передати його по 

колу із озвучуванням побажання сусіду й усім, хто працював у колі протягом 

заняття.  

7. Вправа «Корабель дорослого життя» (10 хв.). 

На ватмані зображений корабель (макет у Додатку 4). Діти прикріплюють на 

нього листівки з описом власних сподівань від дорослого життя. Соціальний 

педагог дякує учасникам за роботу, вказує, що корабель став красивішим від 

їх гарних намірів. 

8.Обговорення. Рефлексія (10 хв.). Діти висловлюють свої думки з приводу 

проведеного заняття з обачливості, роблять висновки.  
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Заняття 6. Тема «Створи свій безпечний простір» 

Мета: формування у підлітків знань про безпечне перебування у мережі, 

розвиток вмінь захищати себе та свою інформацію, можливостей аналізувати 

переваги створення власного безпечного простору й ризики за його 

відсутності. 

Обладнання: ватман, скотч, аркуші А-4, фломастери, олівці. 

Хід заняття. 

1. Привітання. Соціальний педагог повідомляє тему заняття, визначає 

очікування (10 хв.). 

 «Ми вже говорили про те, що в кожного з нас є свої межі спілкування і є 

особистий простір. Сьогодні поговоримо про те, як зробити його безпечним. 

Соціальний педагог фіксує на ватмані очікування дітей від заняття, спостерігає 

за дітьми, допомагає їм висловлюватись, мотивує їх до висловлення своїх 

очікувань.  

2. Вправа «Правила безпеки у соціальних мережах» (10 хв.). Соціальний 

педагог: «Чи знаєте, ви, що допомагає нам захищати себе у мережі, і при цьому 

краще розуміти один одного?» Дітям надається можливість висловити свою 

думку щодо цього.  

  

№ з.п. Правила у мережі 

  

  

  

  

  

  

 

(Фахівець допомагає, активізує увагу учнів), а потім повідомляє, що правила у 

мережі допоможуть нам досягнути тих очікувань, про які діти говорили тільки 

що. Соціальний педагог допомагає називати ці правила, пояснюючи кожне з 
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них, наприклад: поважати інших; писати лише те, що хотів би почути сам; 

реагувати лише на повідомлення від знайомих та друзів; бути обережним та 

обачливим; виставляти лише ті світлини, які не завдадуть шкоди репутації. 

Правила записуються на ватмані, за необхідністю група буде звертатися до 

них. 

3. Розвиткова гра «Ноутбук» (10 хв.). Соціальний педагог пропонує дітям 

порахувати, з яких частин  складається ноутбук, а потім стати у одну шеренгу 

для того, щоб розподілитись за рахунком, хто за яку частину буде відповідати. 

Соціальний педагог допомагає учням визначитися з частинами, пропонуючи 

аркуш з описом частин: 

 материнська плата  

 клавіатура 

 миша 

 пластик або метал 

 екран  

 система охолодження 

 повітря 

 радіатор 

 привід DVD 

 карта оперативної пам’яті 

 зарядний пристрій 

Робиться акцент на тому, що якщо якась частина зламається чи почне 

працювати не так, як раніше, нам некомфортно буде також працювати, тому 

всі повинні берегти один одного, допомагати, наприклад, системі, яку заразив 

вірус. Даються команди, які діти разом повторюють: «Ноутбук вмикається!», 

«Починає працювати!», «Строк дії антивірусної програми закінчився», 

«Ноутбук перезавантажується», «Ви не можете «забанити» непроханого гостя 

у мережі Фейсбук, який вже 1 місяць намагається додати вас у друзі…. (Пауза), 

«Фото з відпочинку на морі, яке було на робочому столі вашого ноутбука 

чомусь потрапило до людини з паралельного класу, з яким ви в конфлікті». 
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«Діти, давайте разом налагодимо систему й захистимо особисту інформацію 

власника ноутбука». Запитання: Чи всі частини ноутбука працювали? Якщо не 

всі, то чому? Чи відчували ви відповідальність за роботу усього пристрою? 

Вправа допомагає дітям зорієнтувати зусилля у проблемній ситуації, бути 

дружніми та зосередженими, вміти захищати себе. 

4. Вправа «Створи безпеку навколо себе» (15 хв.). Соціальний педагог 

пропонує дітям поміркувати над тим, що вони вміють робити, щоб створити 

додатково безпеку навколо себе і своєї інформації (5 хв.). Обговорення (10 хв.). 

Фахівець акцентує увагу дітей на тому, що кожен з них вже багато знає про 

ризики у мережі і про те, як допомогти їх уникнути. Група відповідає на 

запитання: «Чи безпечно дівчаткам вставляти свої фото відпочинку на пляжі у 

купальнику?» Вислуховуються думки кожного учасника, усі за та проти. 

Соціальний педагог не нав’язує рішення, діти роблять вибір самі і озвучують 

наявність та відсутність ризику. 

5. Вправа «Малюнок мого простору» (15 хв.) Соціальний педагог: «А тепер 

давайте спробуємо зобразити свій простір  у малюнках . Пропоную вам 

намалювати свою безпеку у мережі». Діти показують малюнки, 

супроводжуючи розповіддю про те, що вони зобразили. Малюнки 

прикріплюються на ватмані з надписом «Малюнок мого простору». 

Соціальний педагог: «Як приємно дивитись на ваші малюнки! Кожен з вас 

попрацював над тим, щоб у нас вийшла така чудова картина безпечного 

простору у мережі». (Діти аплодують собі і групі.).  

6. Розвиткова гра «Хижак у мережі» (10 хв.). Соціальний педагог: «Кожен з 

вас був у лісі, і часто міг чути звуки різних тварин. Давайте спробуємо уявити 

мережу у вигляді лісу, де ми побачили хижака, який полює на вас, 

пропонується кожному за годинниковою стрілкою змоделювати безпечну 

поведінку. Хижак – це той, хто шукає жертву, яка відреагує на оманливу 

пропозицію познайомитися ближче, увійти у довірливі стосунки й надіслати 

фото інтимного характеру. Вправа розвиває спостережливість, гнучкість, 

навички протидії маніпулюванню у соціальних мережах. 
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7. Вправа «Чому ми маємо ще навчитись?» (10 хв.). Соціальний педагог: 

«Ваші вміння протистояти маніпулюванню є добрим початком у створенні 

власного безпечного простору.  Вірю, що в кожного з вас є можливість стати 

обачливою людиною, але для цього, звичайно, потрібно навчитись захищати 

себе. Давайте подумаємо, чому ще ми з вами маємо навчитись, чого кожному 

з вас не вистачає, щоб відчувати себе захищеним, наприклад, під час 

перебування у мережі». Соціальний педагог: «Людина навчається протягом 

усього життя, я також навчаюсь разом з вами». Діти думають над запитанням. 

Обговорення. Соціальний педагог допомагає дітям висловлювати думки,  

фіксує їх на ватмані з надписом «Чому ми маємо ще навчитись?». Обов’язково 

обговорюється для чого це потрібно дитини, як це важливо для неї. 

8. Узагальнення (10 хв.). Дітям пропонується поговорити про те, чому вони 

навчились на занятті. Соціальний педагог задає запитання: «Що для вас було 

цікавим?», «Чому ви навчились?», «Що найбільше запам’яталось», «Чи 

потрібно проводити далі заняття?» , «Чи виправдались очікування?» 

9. Побажання (10 хв.). Я бажаю, щоб …(діти висловлюють свої побажання 

тому, кому б вони хотіли їх висловити). 
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Заняття 7. Тема «Спілкування без меж: прогрес та небезпека» 

Мета: корекція ознак інтернет-залежності, формування вміння усвідомлення 

ризику від тривалого перебування у мережі, розвиток здібності працювати у 

реальному просторі, цінувати свій час. 

Обладнання:  фарби, фломастери, аркуші А-4, ватмани, скотч. 

 

Хід заняття. 

1. Привітання, очікування, повторення правил (10 хв.).  Соціальний 

педагог: «Сьогодні ми поговоримо про мережу Інтернет, соціальні мережі й 

про те, скільки часу ми витрачаємо на них. А чи знаємо сильні і слабкі сторони 

спілкування у мережі? На нашому занятті ми будемо це обговорювати, а також 

ділитись своїми думками з іншими»,  

2. Вправа «Збережи час» (20 хв.). Соціальний педагог пропонує дітям 

поміркувати над своїм часом, проаналізувати, скільки часу кожен витрачає в 

день на навчання, відпочинок, хобі, живе спілкування (в реальному просторі) 

та спілкування у мережі або просто відвідування сайтів. Кожен з дітей за 

допомогою таблиці з переліком справ та розподілом часу можуть поділитися 

з групою за бажанням.  

Вид діяльності Витрати часу 

навчання  

відпочинок  

хобі  

живе спілкування (в реальному 

просторі) 

 

спілкування у мережі  

відвідування сайтів  

  

 

Обговорення. Таблиці залишаються у дітей, бажано розмістити їх вдома на 

видному місці для того, щоб вони могли побачити витрати свого часу. 
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Запитання після виконання вправи: Чи важливо оцінювати витрати свого часу? 

Як ви вважаєте, чи слід вам попрацювати над розподілом часу? 

3. Руханка «Коло» (10 хв.). Учням пропонується дуже швидко зібратися 

разом у коло, накреслене крейдою. Завдання – не виходити за його межі, і 

триматися так, щоб нікого не виштовхувати з нього. Руханка допомагає 

розвивати просторові уявлення, а також згуртованості групи. 

4. Бесіда  соціального педагога  «Які бувають захоплення у мережі?» (10 

хв.). Соціальний педагог пропонує учням подумати, які захоплення бувають у 

мережі. Учні називають їх, і вони записуються на ватмані соціальним 

педагогом. Далі група міркує на тим, яку цінність несуть ці захоплення, що 

вони надають підлітку, і чи може він без них. Обговорення. 

5. Робота у підгрупах «Мода на реальність» (30 хв.). Соціальний педагог: 

«Подивіться, будь ласка, на цей список, який ви створили, пропоную вам 

об’єднатися у підгрупи». Надається завдання кожній підгрупі - створити 

малюнок реклами, в якій буде пропаганда реального спілкування один з 

одним. Кожна підгрупа показує свою рекламу. Виконання вправи сприяє 

згуртуванню дітей, навіть, якщо в кожного з них різні погляди на спілкування. 

Соціальний педагог підтримує й мотивує учасників, щоб кожен брав участь у 

створенні  малюнку, презентації реклами. Обговорення.  

6.Обговорення (10 хв.). «Що ви отримали на занятті?», «Що ви відчували, 

коли працювали самі?», «Що відчували, коли працювали групою?», «Як вам 

працювати краще?», «Що бажаєте сказати ще?». 
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Заняття 8.Тема:«Безпека у мережі» 

Мета: узагальнення уявлень про особисту безпеку у мережі, розвиток вмінь 

протидії тиску у мережі від знайомих та незнайомих людей. 

Обладнання: аркуші А-4, ватмани, скотч, фломастери, маркер, олівці. 

 

Хід заняття. 

1. Привітання учасників. Повідомлення теми заняття. Соціальний педагог: 

«Сьогодні ми поговоримо про особисту безпеку у мережі, узагальнимо все, що 

знаємо з цієї теми, те, що проходили на інших заняттях» (10 хв.). 

2. Бесіда соціального педагога  «Мої персональні дані» (10 хв.). Соціальний 

педагог говорить про важливість захисту своїх персональних даних, створення 

надійного паролю на пристроях, можливість скопіювати інформацію на 

додатковий носій. Захист персональних даних – це важливе вміння сьогодні, 

оскільки сучасні технології рухаються вперед, і людині слід вміти реагувати 

на такий рух, але й слід при цьому не забувати про власну унікальність та 

право на захист інформації. 

3. Розвиткова вправа «Мій портрет у соцмережах» (20 хв.). Діти створюють 

портрети із зображенням себе. Дається завдання – створити такий портрет, 

який би ви змогли розмістити у соціальній мережі, якою ви найчастіше 

користуєтесь. Обговорення. «Про що говорить цей портрет?», «Які якості 

характеру він відтворює?», «Вам би хотілося б його змінити?», «Що можуть 

відчувати інші, дивлячись на нього?» 

4. Руханка «Альпіністи» (10 хв.). 

Дітям пропонується уявити, що вони намагаються піднятися вгору. 

Пропонується показувати рухами ситуації: набираєте висоту, намагаєтесь 

знайти безпечне місце, щоб поставити ногу, слухаєте уважно інструктора. 

«Давайте уявимо, що мотузка це той, хто поруч з вами, давайте триматися за 

мотузку міцно, і відпустимо її, коли будемо на землі. А тепер поділимось один 

з одним почуттями, які ми пережили і не забувайте подякувати один одного. 

Чи можна сказати, що в цей час ви піклувалися не лише про себе, а і один про 
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одного?» 

5. Вправа «Система захисту даних» (20 хв.). «Пропоную вам поділитися 

списком дій, які сприятимуть захисту даних у мережі. Групи, в які ви зараз 

об’єднаєтесь  будуть працювати над створенням власної системи захисту 

даних у мережі. У системи має бути назва, призначення, користувачі, реклама,  

чим саме ця система краще для захисту (слід чітко обґрунтувати). 

6. Закріплення вправи (10 хв.). Соціальний педагог: «Отже, давайте з вами 

ще раз відмітимо ті сильні якості захисту своїх систем, що допомагають нам 

зберігати конфіденційність. Як ви вважаєте, чи потрібні такі системи людям?», 

«Чи бажаєте ви шукати щось нове у системах захисту, щоб ми розбиратись з 

цього питання краще?» 

7. Бесіда про відчуття, які виникали у ході заняття (10 хв.). 
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Заняття 9.Тема«Турбота про себе та інших» 

Мета: формування навичок турботи про друзів під час написання коментарів 

у мережах та публікації фото з ними, почуття відповідальності за публікації на 

своїй сторінці, актуалізація потреби у повазі та гідності до себе та інших. 

Обладнання: фломастери, олівці, аркуші, ватмани, скотч. 

Хід заняття. 

1. Привітання учасників. Повідомлення теми заняття. Визначення настрою 

дітей на заняття. (10 хв.) 

2. Вправа «Друзі у мережі» (10 хв.). Дітям пропонується по черзі назвати, 

скільки людей приблизно на сьогоднішній день у кожного з них в мережі 

додано у друзі, а потім визначити лише тих, кого насправді можна назвати 

другом. Соціальний педагог записує на ватмані, поділеному навпіл кількість 

друзів у мережі/справжні друзі. 

Загальна кількість друзів у 

мережі» 

Справжні друзі 

  

 

3. Бесіда соціального педагога «Що таке турбота?» (10 хв.). Пропонується 

назвати асоціації слова «турбота» та як воно проявляється по відношенню до 

друзів. 

4. Обговорення (10 хв.) «Давайте поміркуємо над тим, що дають нам друзі у 

нашому житті?», «Для чого нам потрібно дружити?», «Хто такий «справжній 

друг ?», «А чи може кожен з нас бути справжнім другом?», «Чи дійсно дружба 

в мережі є справжньою?» 

5. Руханка «Кулька з компліментом» (10 хв.). Діти об’єднуються у 2 

підгрупи – завдання говорити якомога більше компліментів людині, в яку 

попала кулька. Виграє та група, яка назвала найбільше компліментів і зробила 

при цьому менше пауз.  Гра сприяє розвитку почуття поваги до інших, дружби 

між дітьми.  

6. Казка «Друг дитинства» (10 хв.). Соціальний педагог: «Діти, уявіть собі 
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друга свого дитинства. Пропоную вам написати казку про своє дитинство та 

відвести у ній місце для свого друга. Опишіть його повністю – зовнішність, 

поведінка, чим він займається, що любить робити, як навчається. Пропоную 

вам продовжити казку, в якій вам треба уявити, що ви зустріли свого друга 

дитинства у соціальній мережі.  Опишіть, будь-ласка, що ви при цьому будете 

робити, як напишете листа, які слова використаєте? Обговорення: «Які у вас 

були відчуття, коли ви писали казку?», «Чи хотілося вам щось змінити з того, 

що написано у вашій казці?», «Чи намагалися ви бути ввічливими?». Отже, 

важливо проявляти уважність, турботу та ввічливість. 

7. Вправа «Турбота допомагає мені …» (10хв.). : «Ми побачили, що для того, 

щоб мати друзів не лише у мережі, а й у реальному просторі варто вміти 

турбуватися про них, а саме: про те, як ми подаємо інформацію, як звертаємось 

до них, з якими емоціями пишемо листа або про щось прохаємо. Все це 

культура спілкування. Давайте поміркуємо, як може допомогти турбота про 

себе самих та друзів у житті, що ми при цьому отримуємо?»  (Діти 

продовжують речення, соціальний педагог акцентує увагу на те, що 

помилкових речень тут немає). 

8. Висновки (10 хв.). Обговорення та аналіз  почуттів та емоцій, що виникали 

протягом заняття. Визначення настою дітей наприкінці заняття.  
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Заняття 10. Тема «Країна відповідальності» (спільне заняття з батьками) 

Мета: закріплення навичок відповідального відношення учнів до перебування 

у мережі, формування довірливих стосунків з батьками, позитивного 

відношення до спілкування у реальному просторі, зниження негативних 

відчуттів, пов’язаних із обмеженнями з боку батьків щодо перебування у 

мережі. 

Обладнання: фломастери, олівці, аркуші, ватмани, скотч. 

Хід заняття.  

1.Привітання учасників. Повідомлення теми заняття, визначення 

очікувань, правила роботи у групі з батьками (10 хв.).  Соціальний педагог: 

«Кожен з вас після навчання та роботи знаходиться у родині. Це ваше спільне 

місце, як би ви не ставились один до одного, як би не розходилися ваші думки, 

бо ви по-різному дивитеся на деякі речі у житті. Сьогодні спробуємо з вами 

створити спільну для вас країну відповідальності». 

2. Вправа «Малюнок моєї родини» (20 хв.).  Соціальний педагог пропонує 

підгрупам батьків та дітей намалювати свою родину, слідкує за тим, як діти та 

батьки працюють, які відчувають труднощі під час малюнку. Обговорення. 

Дітям та батькам пропонується розповісти якомога більше про свій малюнок, 

порівняти їх, що є спільного, а що різне. Соціальний педагог прикріплює 

малюнки під надпис «Малюнок моєї родини». «Які у вас були відчуття, коли 

ви малювали цей малюнок», «Чи подобається вам цей малюнок?» . 

3. Руханка «Веселе коло» (10 хв.). Соціальний педагог говорить першій парі 

батьків та дітей, щоб вони стали обличчям до обличчя і узялися за руки, так 

щоб утворити коло. Завдання - спіймати в коло кожного з учасників, 

спійманий стає ще одним сектором кола, наступного вони ловлять вже втрьох 

і т.д.». 

4. Вправа «Моя родина»  (10 хв.). Соціальний педагог пропонує дітям та 

батькам поділитись почуттями щодо своєї родини за допомогою речення: «Для 

мене моя родина – це….». Обговорення. «Чи були у вас спільні думки? Що 

допомагало вам характеризувати свою родину? Що заважало? Які сильні 
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сторони вашої родини ви можете назвати? А над чим ще слід попрацювати?» 

важливо фіксувати думки на ватмані, де  відведено місце для висловів батьків 

та дітей.  

5. Вправа «Модель країни відповідальності» (20 хв.). Соціальний педагог 

формує змішані підгрупи батьків та дітей і пропонує кожній з них створити 

модель Країни Відповідальності, де буде Президент, Парламент, ресурси, вид 

діяльності, а також подумати над тим, чи будуть там соціальні мережі, і якщо 

так, то які, і яке місце буде відведено такій ознаці країни як відповідальність 

(кожна група вкладає в назву свій зміст). Пропонується  намалювати модель 

на ватмані, презентувати її і довести й переконати учасників, що саме ця країна 

відрізняється відповідальністю.  

Обговорення. «Що ви відчуваєте, дивлячись на ці моделі?». Малюнки 

прикріплюються на дошку. 

6. Завершення заняття, обговорення, рефлексія (10 хв.). Запитання: «Чому 

ви навчилися?», «Чого вам не вистачало?». Соціальний педагог пропонує 

подивитись на записані очікування, запитує  у кожного з дітей: «Чи 

виправдались ваші очікування?» «Наші заняття на цьому не завершуються, а 

будуть продовжуватись, попереду нас чекають інші цікаві теми, а зараз 

давайте побажаємо один одному те, що вам хотілося б», після чого пропонує 

стати у коло та взятись за руки і промовити слова: «Ми веселі та щасливі,  

справи в нас були важливі, на заняттях розвивались, по-новому розкривались. 

Всі приєднуйтесь до нас, справи нам творити час!» 

Запропоновані заняття сприяють розвитку важливої соціальної навички 

свідомої поведінки у мережі, відповідального відношення до свого життя й 

збереження почуття власної гідності, вмінь протидіяти такому поширеному 

явищу в мережі як секстинг.  Проведення «руханок» та розвиткових вправ 

позитивно вплинуло на настрій учнів, дозволило отримати більш ефективний 

результат у роботі у вигляді згуртованості учнів, вмінні працювати над 

завданнями разом. 
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      2.4. Результативність впровадження програми у ліцеї 

Як було зазначено раніше, серед підлітків ліцею було проведено 

анкетування щодо визначення їхньої обізнаності з питань явища секстингу та 

їхньої відповідальності за публікацію фото у мережі. В цілому рівень 

відповідальності виявився задовільним. Поряд з цим в учнів не було 

системного уявлення щодо явища секстингу та його наслідків, що може в 

подальшому спричинити невміння протидіяти оманливим пропозиціям у 

мережі. Тим більше учні відмітили, що вони спілкуються у мережі з 

незнайомими людьми. Після проведення програми занять нами отримано такі 

результати: 

1)визначено, що у групі підлітків 15 чоловік, які пройшли повністю 

програму сформоване чітко уявлення про явище секстингу та знижено час  

перебування у мережі майже вполовину (Рис.2.1.) 

 

Рис.2.1.Виявлення Інтернет-залежності в учнів, які пройшли 

програму «Турбота та обачливість- помічники мого життя» 

 

2) усі учні володіють інформацією щодо захисту своїх даних й відмітили, 

що у них відсутня потреба ділитися  фото інтимного характеру в мережі; 
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3) підлітки, які у першому анкетуванні відмітили, що спілкуються з 

незнайомими людьми в мережі відмічено підвищення рівня усвідомлення  

небезпеки такого спілкування; 

4) заняття, присвячені безпеці у мережі та побудові особистісного 

простору, а також заняття з батьками сприяли розвитку здібностей учнів щодо 

протидії маніпулюванню, більшість учнів відмітили, що переваг у реальному 

спілкуванні набагато більше, ніж у мережі Інтернет. Соціальні мережі хоча й 

надають можливість спілкуватися з тими, хто не поруч, але  не задовольняє 

потребу в спілкуванні повністю; 

5) вправа «Хижак у мережі» сприяла активізації вмінь учнів прогнозувати 

ситуації, бачити ризик у нав’язливих пропозиціях; 

6) руханки та розвиткові вправи сприяли згуртованості й актуалізації 

питання турботи та обачливості, які дійсно стали помічниками життя 

підлітків, які працювали на заняттях. 

Отже, впровадження програми занять сприяло підвищенню позитивного 

відношення до живого спілкування у реальному просторі, усвідомлення 

підлітками власної унікальності (фотоматеріали Додаток 5).  

Звичайно, залишаються труднощі з подоланням стереотипів багатьох учнів 

стосовно використання Інтернету. Під час роботи з батьками, визначено, що у 

їхній взаємодії робиться акцент на слабкі сторони підлітка. Поряд з цим, 

помічено переспективність  у поведінці більшості учнів у адекватному 

відношенні до використання соціальних мереж для спілкування (половина 

підлітків, які пройшли програму зменшили час перебування у мережі). 

(Рис.2.1.).  

Впровадження програми допомогло подолати труднощі під час взаємодії з 

підлітками, в яких виявлено досить високу інтернет-залежність.  Результати 

проведення занять показали  те, що більшість  учнів готові змінювати свою 

позицію щодо публікації особистих фото, вони висловлюють думку про те, що 

без цього можна прожити. 
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Отже, програма розвитку навчок протидії скстингу «Обережність та 

обачливість - помічники мого життя» довела свою ефективність та 

необхідність її впровадження у роботі соціального педагога закладу загальної 

середньої освіти. 
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ВИСНОВКИ 

Розвиток соціальних навичок учнів, особливо підлітків - це нелегка 

справа. Плануючи свою діяльність у цьому напрямі соціальний педагог 

звичайно враховує вікові, психофізичні особливості учнів, їхній емоційний 

стан, рівень сформованості комунікативних навичок. Розвиткова робота, яка 

проводиться у формі тренінгу сприяє налагодженню відносин у колективі 

через можливість учнів працювати у різних підгрупах, створювати свої творчі 

розробки, презентувати їх, брати участь у розминках, висловлювати  думки. 

Враховуючи особливості учнів підліткового віку, їхнього інтересу до 

спілкування у соціальних мережах розроблена програма розвиткових занять, 

метою проведення яких  є розвиток навичок протидії такому явищу як 

секстинг. Отже, злагоджена робота соціального педагога батьків та учнів 

допомогла досягти результативності під час апробації програми. Усі 

розроблені заняття виявилися цікавими та корисними для учнів, підвищили 

рівень їхньої відповідальності під час перебування у мережі Інтернет, 

посилили почуття власної гідності, допомогли визначити межі власного «Я», 

відчути переваги реального спілкування. Звичайно, не усі вправи викликали 

лише позитивні емоції. Деяким учням було дуже складно розкриватися, 

висловлювати власну думку. Тим більше що до програми залучено учнів, які 

більшість свого вільного часу витрачали на спілкування саме у соціальних 

мережах, публікацію селфі та т.ін. 

Поряд з цим, однієї програми протидії секстингу замало, щоб навчити учнів 

адекватно оцінювати можливості соціальних мереж та свої власні інтереси та 

здібності. Тому перспективою подальшої роботи щодо розробки та апробації 

програм у закладі загальної середньої освіти буде створення програми 

формування соціальної активності підлітків, що сприятиме усуненню не лише 

проблем інтернет-залежності, а й розвитку таких соціальних навичок, які б 

допомогли знайти альтернативу частому спілкуванню у соціальних мережах.  
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ТЕЗАУРУС 

    Вішинг - це телефонне шахрайство, при якому злочинець зв’язується з 

жертвою по телефону (у вигляді дзвінка або смс) і вмовляє надати дані її 

банківської карти під певним переконливим приводом (наприклад, 

представляючись співробітником банку чи якогось з державних органів).   

 Вербальне третирування - прояви вербальної агресії, а саме: у 

образливих прізвиськах, насміханні над виглядом, видом діяльності, 

поведінкою дітей, які вирізняються серед однолітків, погрозах, приниженнях; 

примусу до «служіння» сильному – нести портфель, бути на підхваті, 

чергувати тощо. 

 Гаджет-адикція - пристрасть до заволодіння конкретним мобільним 

обладнанням, приладом, що має вихід у Інтернет: стільниковим телефоном, 

смартфоном, комунікатором, міні-комп’ютером, КПК і залежність від його 

використання).   

 Гемблінг – яскраво виражений хворобливий стан, який уже 

характеризується певними клінічними ознаками й потребує лікування. Люди, 

які страждають на гемблінг, уже не контролюють свої дії і дуже часто чинять 

кримінальні протиправні дії, нерідко пов'язані з продажем наркотиків. 

 Інтернет-залежність - аддикція, тобто відхилення у поведінці, за якого 

в людини порушується відчуття реальності, втрачається відчуття часу і 

критичне мислення, обмежується управління своїми вчинками. Дитина стає 

менш активною, порушується цикл сну і неспання. Настає психічна та фізична 

залежність. 

 Кібероніоманія - неконтрольовані покупки в Інтернет-магазинах, без 

необхідності їх придбання та урахування власних фінансових можливостей, 

постійна участь в онлайн-аукціонах. 

 Кіберсоціалізація - це нова складова процесу соціалізації людини, 

притаманна саме інформаційному суспільству, яка через Інтернет-простір 

впливає на якісні зміни структури самосвідомості особистості. 
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 Кіберкомунікативна залежність - надмірне спілкування у чатах, участь 

у телеконференціях. 

 Кіберсексуальна залежність - нездоланний потяг до обговорення 

сексуальних тем на еротичних чатах і телеконференціях, відвідування 

порнографічних сайтів і заняття кіберсексом.   

 Кібербулінг - форма переслідування дітей і підлітків з використанням 

цифрових технологій. 

 Кібергрумінг  - входження в довіру дитини з метою використання її у 

сексуальних цілях. 

 Кібертретирування - залякування через розсилання погрозливих 

повідомлень за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій.  

 Лудоманія - це невротичний стан, коли за бажанням людина може 

контролювати себе й відірватися від гри.  

 Секстинг - це інтимне спілкування за допомогою листування або 

телефонних розмов. Це не тільки так званий «секс по телефону», але й обмін 

інтимними фотографіями та будь-який прояв сексуальності за допомогою 

засобів зв’язку. 

 Соціальне третирування - створення напруженої атмосфери для 

навчання з метою формування зверхнього ставлення групи, навіть вчителів чи 

персоналу школи, до ізгоя, жертви, найчастіше, фізично слабкішої дитини або 

з бідної чи неблагополучної родини. Третирування цього виду об’єднує форми 

непрямої фізичної та вербальної агресії (бойкот, ігнорування успішної 

підготовки до занять зі сторони вчителів, ворожа міміка чи жестикуляція).  

 Соціалізація - процес освоєння ролей та очікуваної поведінки в 

стосунках з сім’єю та суспільством і розвитком задовільних зв’язків з іншими 

людьми. 

 Фішинг - це схема, за якої хакери змушують користувачів передавати 

конфіденційну інформацію, наприклад паролі та номери соціального 

страхування. Вона зазвичай передбачає надсилання повідомлення спаму, яке 
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справляє враження, ніби походить із довіреного джерела, наприклад із банку 

(це наживка). 

 Фармінг - це процедура таємного перенаправлення жертви на хибну IP-

адресу. Для цього може використовуватися навігаційна структура. 

 Web-браузер - програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів. 

Призначений для запиту веб-сторінок, їх обробки, виведення і переходу від 

однієї сторінки до іншої.  

  Web-сайт - сукупність вебсторінок, доступних у мережі Інтернет, які 

об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям. 

  ІМ - миттєвий обмін повідомленнями. 

 IRC - технологія багатокористувацьких конференцій в текстовому 

режимі через мережу Інтернет. 
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