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КЕРІВНИЦТВО ІЗ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ 

ВСТУП 

У 2016 році в Україні 44,1 % населення є користувачами Інтернету1, значна 

частка їх – діти та молодь. Ураховуючи півторадесятирічну різницю між 

показниками охоплення Інтернетом, наприклад, населення США (43,1% населення 

користувачі Інтернету в 2000 році, 88,5% – у 2016)2 та України (0,4% населення 

користувачі Інтернету в 2000 році, 44,1% – у 2016), за класифікацією 

М. Пренського3, сучасних українських дітей уже можна називати „цифровими 

аборигенамиˮ, оскільки вони народилися й живуть у той час, коли комп’ютери та 

Інтернет стали поширеними й доступними в Україні, їхньою „рідною мовоюˮ є мова 

цифрових пристроїв, відеоігор та Інтернету. 

За моделлю Міжнародного союзу електрозв’язку, у країнах, 

що розвиваються, до 2018 року кількість молоді у віці 15 – 24 років з п’ятьма або 

більше роками досвіду онлайнової діяльності („цифрових аборигенівˮ) збільшиться 

більш ніж удвічі.4 Інтернет є впливовим чинником 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, онлайнового відвідування музеїв та перегляду кіно, але, разом з тим, містить 

загрози, які можуть мати негативні наслідки для благополуччя дитини та її 

близьких.  

Сьогодні саме соціальний педагог може сприяти успішній соціалізації 

підлітків та формувати компетенції безпечної поведінки в Інтернеті. Для зручності 

в роботі пропонуємо детально розроблену технологію соціально-педагогічного 

супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті та 

інформаційні матеріали для її впровадження у Вашу професійну діяльність. За 

необхідності структурні компоненти технології Ви можете використовувати окремо 

чи адаптувати відповідно до потреб Вашої цільової аудиторії – дітей, педагогів, 

батьків та/чи осіб, що їх замінюють. 
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