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Заняття 4. Збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями 

Тема збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроями є надзвичайно актуальною. Під час дискусій 

і роботи в малих групах підлітки розробляють умови та 

щоденні правила збереження психічного, фізичного й соціального видів 

здоров’я під час тривалого користування Інтернетом.  

Деякі підлітки під час апробації вправ для цього заняття говорили: „Ми 

звикли говорити те, що від нас очікують, і це ніяк не пов’язано з тим, що ми 

цього дотримуємось в життіˮ. Тому необхідно під час обговорення в дружній 

манері додатково приділяти увагу тому, що визначених ними правил вони 

мають самі дотримуватись у подальшому. 

  

ВПРАВА „ЗДОРОВ’Я ОНЛАЙН?ˮ 

Короткий опис: під час групової роботи учасники 

обговорюють інтернет-загрози та розробляють топ-5 

порад для збереження власного здоров’я під час 

користування цифровими пристроями.  

Розмір групи: до 35 осіб. 

Тривалість: 45 хвилин для учнів / 90 хвилин для студентів.  

Завдання:  

 ознайомити учасників з правилами поведінки в Інтернеті; 

 обговорити загрози в Інтернеті, які можуть завдати шкоду здоров’ю; 

  визначити шляхи попередження негативного впливу Інтернету 

на рівні учасників.  

Матеріали: фліпчат/дошка або аркуші паперу формату А1, маркери, 

папір формату А-4. 

 

 

 



 

63 
 

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

Хід вправи 

1. Повідомте учасників про те, що під час вправи ви обговорите загрози в 

Інтернеті, які можуть завдати шкоду здоров’ю, та можливі шляхи убезпечити 

себе від негативного впливу в Інтернеті. 

Зробіть вступне слово про Інтернет, його можливий позитивний 

і негативний вплив. Зауважте, що з початку нашої ери для подвоєння знань 

було потрібно 1750 років, друге подвоєння відбулося в 1900 році, а третє – 

у 1950. Сьогодні світовий обсяг даних збільшується більш ніж удвічі кожні два 

роки. Інтернет дає величезні можливості: спілкування, бібліотеки, музика, 

кіно, але разом з тим містить загрози, які можуть мати негативні наслідки для 

здоров’я. 

2. Опитування 

Проведіть усне опитування учасників щодо того, що вони роблять 

в Інтернеті.  

Запропонуйте учасникам називати види діяльності, відповіді записуйте на 

дошці/ватмані та просіть піднімати руки інших учасників, хто робить те саме 

в Інтернеті. Кількість відповідей зазначайте навпроти виду діяльності. Після 

опитування наголосіть на різноманітності діяльності кожної людини 

в Інтернеті та важливості урахування всіх цих видів діяльності під час оцінки 

впливів на здоров’я користування Інтернетом та цифровими пристроями.  

3. Мозковий штурм „Загрозиˮ 

Проведіть мозковий штурм і попросіть учасників назвати ті загрози 

в Інтернеті, які, як вони вважають, можуть нашкодити їхньому здоров’ю. 

Відповіді фіксуйте на фліпчаті. 

Після цього запропонуйте учасникам об’єднати загрози в групи 

за якимось принципом. Як приклад, загрози можуть нашкодити: фізичному 

благополуччю (зміна постави, погіршення зору, насильство, переслідування, 

зґвалтування тощо), психічному благополуччю (порнографія, мова 

ворожнечі), соціальному благополуччю (інтернет-залежність, агресія) тощо.  

 



 

64 
 

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

 

Може вийти так, що учасники сформують і назвуть нові групи 

чи класифікацію. Після цього об’єднайте учасників в три – чотири групи 

відповідно до створеної ними класифікації. 

 

4. Робота в групах „ТОП-5 порад, як зберегти своє здоров’яˮ. 

Кожній мікрогрупі необхідно створити ТОП-5 порад, зазначивши власні 

конкретні дії для того, щоб загрози в Інтернеті певної групи з визначеної ними 

класифікації не завдали шкоду здоров’ю. 

Наприклад, перша група розглядає протидію загрозам фізичному 

благополуччю, друга – психічному, третя – соціальному та ін. 

Важливо, щоб дії були максимально реалістичними й учасники хотіли 

та могли їх здійснювати самостійно. 

Після групової роботи переходьте до презентації напрацювань. 

Представники груп по черзі у вільній формі презентують їхні напрацювання. 

Педагог і учасники можуть ставити питання для уточнення й ефективного 

обговорення. 

 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Що нового ви дізналися про загрози в Інтернеті? 

 Що було найважче під час вправи – визначити загрози в Інтернеті 

чи розробляти шляхи збереження власного здоров’я? 

 Які з запропонованих вами протидій загрозам можна застосувати вже 

зараз? Що готові зробити особисто ви? 

 Підсумок 

Разом з учасниками пригадайте послідовно все, про що говорилось під 

час заняття. Підведіть підсумок і запропонуйте всім учасникам по колу 

продовжити фразу „Тепер я буду…ˮ. 

 

  


