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Компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті 

„Басейни можуть бути небезпечні для дітей. Щоб захистити їх, можна 

встановити замки, поставити паркани й розгорнути басейн тривоги.  

Усі ці заходи корисні, але, безумовно, найголовніше, що можна зробити 

для своїх дітей, – це навчити їх плаватиˮ. 10 

Доповідь про безпеку в Інтернеті Національної академії наук США 

 

Компетенція безпечної поведінки в Інтернеті – втілена в практичну 

діяльність сукупність знань, умінь і цінностей, що під час користування 

Інтернетом сприяють задоволенню потреб особистості й водночас запобігають 

можливості завдання збитків, заподіяних фізичному, психічному, соціальному 

благополуччю та (або) майну самої людини та інших людей.11  

 

                                                           
10 Magіd L. Chіld Safety on the Іnformatіon Hіghway – 2013 – 20th Annіversary Edіtіon [Електронний ресурс] / Larry Magіd. – Режим доступу : 

http://www.safekіds.com/chіld-safety-on-the-іnformatіon-hіghway 
11 Черних О. О.. Компентентнісний підхід у формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернеті / О. О. Черних // Вісн. ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. – 2016. – № 6. – С. 117 – 125 

РОЗУМІННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ 
"ПРАВА ЛЮДИНИ ОНЛАЙН" :

знання про права людини онлайн; 
дотримання прав людини онлайн; 

ставлення до Інтернету як до 
інструменту надання

можливостей.

ЕЛЕКТРОННА УЧАСТЬ:

знання про можливості 
електронної участі;

досвід участі онлайн; ціннісне 
ставлення до можливостей 

електронної участі.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ПІД ЧАС 
РОБОТИ З ЦИФРОВИМИ 

ПРИСТРОЯМИ:
знання про загрози в Інтернеті та їх 

вплив на здоров’я; здійснення заходів
щодо збереження здоров’я під час 
користування Інтернетом; ціннісне

ставлення до власного здоров’я.

ЗВЕРНЕННЯ ПО
ДОПОМОГУ ТА ЗАХИСТ: 
знання про механізми

захисту прав, що порушені в 
Інтернеті; досвід звернень по 

допомогу у
разі наражання на загрози в 

Інтернеті; повага до прав людини 
в Інтернеті та розуміння 

механізмів захисту.
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Компетенція „Розуміння застосування поняття «права 

людини онлайнˮ передбачає знання про права людини в 

онлайн, дотримання їх та ставлення до Інтернету як 

до інструменту надання можливостей. 

Ураховуючи те, що права людини застосовуються й до онлайнового 

простору, для розвитку компетенції „Розуміння застосування поняття прав 

людини в Інтернетіˮ заходи мають бути побудовані на принципах і підходах 

освіти з прав людини.  

Розробляючи змістовний компонент технології, ми спирались на Всесвітню 

програму освіти в галузі прав людини ООН, Рекомендацію CM/Rec (2010) 7 

Комітету міністрів Ради Європи, від 11 травня 2010 року „Хартія Ради Європи 

про виховання демократичної громадянськості та освіти в галузі прав людиниˮ12. 

Так, Хартія передбачає виховання демократичної громадянськості та освіту в 

галузі прав людини через усі види формальної, неформальної та інформальної 

освіти, що, своєю чергою, надасть можливості для більш комплексної та якісної 

роботи з підлітками. Нам дуже близьким є те, що освіта з прав людини – це не 

лише джерело знань про права людини та механізми їх захисту, вона також 

формує навички, необхідні для заохочення, захисту та здійснення прав 

людини в повсякденному житті. Як зазначено в посібнику з освіти в галузі 

прав людини „Компасˮ, особливістю такої освіти є те, що її здійснюють через 

задіяння трьох напрямків світосприйняття людини: передачу тим, хто 

навчається, знань („розумˮ); формування навичок поведінки („рукиˮ); розвиток 

цінностей („серце). 

Такий підхід відповідає трьом завданням освіти з прав людини: навчання 

про, заради та через права людини.13 Для проведення заходів щодо протидії  

мові ворожнечі онлайн можна використовувати вправи з посібника Ради Європи 

„Закладинкиˮ.14 

                                                           
12 Charter on Educatіon for Democratіc Cіtіzenshіp and Human Rіghts Educatіon [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.іnt/ru/web/edc/charter-on-

educatіon-for-democratіc-cіtіzenshіp-and-human-rіghts-educatіon 
13 Компас: посіб. з освіти в галузі прав людини за участі молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.іnt/uk/web/compass 
14Закладинки : посіб. з протидії мові ненависті онлайн через освіту в галузі прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nohatespeechmovement.org/publіc/download/Bookmarks_UA.pdf 

http://www.coe.int/ru/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education
http://www.coe.int/ru/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_UA.pdf
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Компетенція „Електронна участьˮ передбачає повні, 

систематизовані знання про управління Інтернетом, 

можливості електронної участі в житті школи, міста, 

країни, світу; активну участь в Інтернеті, виконання ролей „творецьˮ, „критикˮ; 

розуміння принципів управління Інтернетом, позитивне ставлення до 

можливостей електронної участі в житті школи, міста, країни, світу.  

Розвиток цієї компетенції має бути зосереджений на розширенні ролей 

підлітка, які він може грати завдяки Інтернету; ознайомленні 

з можливостями участі в житті школи, громади, міста, країни, світу.  

Компетенція „Збереження здоров’я під час роботи з 

цифровими пристроямиˮ передбачає систематизовані 

знання про негативний вплив на здоров’я та умови 

збереження здоров’я під час тривалого користування Інтернетом; систематичне 

виконання умов для збереження власного здоров’я під час користування 

Інтернетом; розуміння власного здоров’я як цінності; необхідності створення 

умов для збереження психічного, фізичного та соціального видів здоров’я під час 

тривалого користування Інтернетом. 

Компетенція „Звернення по допомогу та захистˮ 

передбачає повні, систематизовані знання необхідних дій у 

випадку, якщо став жертвою чиїхось дій в Інтернеті; 

наявність досвіду звернення по допомогу/захист до різних 

структур під час власного користування Інтернетом або друзів/родичів; визнання 

дієвості механізмів захисту прав людини, що порушені в Інтернеті; сприйняття 

звернення по допомогу та захист як умови успішного користування 

Інтернетом. Також розвиток цієї компетенції включає в собі теми 

„комерціалізації Інтернетуˮ, „поширення рекламиˮ та „досвіду онлайн-покупокˮ, 

що надає можливість для протистояння загрозам матеріальному благополуччю. 


