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Над проєктом «Дослідження ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому 
середовищі» від команди #stop_sexтинг працювали: 
Анастасія Дьякова, Поліна Кликова, Ірина Пущик, Аліна Касілова, Дар’я Павленко.  
 
Дослідження було проведене задля оцінки ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в 
цифровому середовищі, що була запущена проєктом #stop_sexтинг у 2018 р. з метою захисту 
українських дітей від сексуального насильства в інтернеті. Дослідження виконане на базі 
Міжнародної громадської організації «Міжнародний центр розвитку і лідерства», у партнерстві з 
факультетом психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та за 
підтримки фонду World Childhood Foundation.  
 
Авторки щиро вдячні всім учасникам та учасницям інтерв’ю та опитування, які знайшли час і 
відповіли на наші питання. За всі помилки та неточності, якщо вони є у фінальній версії, несуть 
відповідальність лише авторки. Будь-яке використання матеріалів, які містить дане дослідження, 
дозволено за умови згадки першоджерела. 
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Інтернет є впливовим фактором соціалізації сучасної дитини, який може як позитивно, так і негативно 
впливати на її розвиток. Цифровий простір поглинає усе більше людських практик, надаючи, з одного боку, нові 
можливості, з іншого – створюючи нові ризики. Рада Європи в Посібнику з прав людини для інтернет-користувачів 
наголошує, що діти та молодь мають право на особливий захист і допомогу під час роботи в інтернеті. Вони мають 
право на освіту, щоб захистити себе від інтернет-загроз, і повинні бути під особливим захистом від шкоди для їхнього 
фізичного, психічного й морального благополуччя, зокрема від сексуальної експлуатації та наруги в інтернеті й інших 
форм кіберзлочинності (Черних, 2020). 

В умовах пандемії COVID-19 інтернет став провідним каналом доступу до зовнішнього світу через депривацію 
інших способів комунікації. У березні 2020 року понад 1,5 мільярда дітей та молодих людей у світі постраждали від 
закриття шкіл та змогли продовжити навчання лише завдяки цифровим технологіям. На початку 2022 року кількість 
користувачів інтернету у світі зросла до 4,95 мільярда, а рівень проникнення інтернету становить 62,5 % населення 
світу (Kemp, 2022а). Дані показують, що за останній рік кількість користувачів інтернету зросла на 192 мільйони 
(+4,0 %), але постійні обмеження на дослідження та звітність через COVID-19 означають, що фактичні тенденції 
зростання можуть бути значно вищими, ніж припускають ці цифри. В Україні цей показник ще вищий: користувачами 
інтернету є 71,8 % (31,1 млн осіб) від загальної кількості населення, з них майже чверть (18,9 %) – це діти (Kemp, 
2022b).  

Вивчення цифрових ризиків для дітей в Україні традиційно пов’язане із дослідженням форм активності в 
дитинстві, залежностей від соціальних мереж, комп’ютерних та азартних ігор (Балакірєва та ін., 2019a; Балакірєва та 
ін., 2019b). Ці дослідження підтверджують стійке зростання часу використання дітьми інтернету з допомогою різних 
електронних пристроїв (комп’ютера, планшета, смартфона) від двох до семи годин на день, і цей показник залежить 
від віку дитини (із віком зростає час перебування в інтернет-просторі). Дослідження, проведене МБО «Служба 
безпеки дітей» у партнерстві з Уповноваженим Президента України з прав дитини, засвідчило, що у 2020 році 96% 
українських дітей у віці 10–17 років постійно користувалися інтернетом, з них третина проводила в мережі до 5 годин 
щодня (Proinsight Lab, 2020).  

Зростання рівня проникнення інтернету, використання мобільних телефонів та соціальних медіа відкрило нові 
можливості для насильства в інтернеті. Правопорушення, вчинені з використанням комп’ютерних систем чи 
телекомунікаційних мереж, являють собою істотну небезпеку для дітей. Закордонні дослідники визнають такі 
онлайн-ризики, як кібербулінг, контакт з невідповідними матеріалами, грумінг, сексуальні зловживання та 
сексуальну експлуатацію (Davidson et al., 2016) повсякденними ризиками для сучасних дітей.  

Збільшення часу перебування дитини в інтернеті через введення карантинних обмежень та послаблення 
контролю з боку дорослих підвищує ризики для дітей. Регулярні звіти досліджень у Великобританії, присвячені 
вивченню змін у використанні медіа дітьми, змін у їхніх у ставленнях, поведінці та когнітивних навичках, а також 
турботі і посередництву батьків у контакті дітей з цифровим середовищем, засвідчують перехід дітей та молоді через 
пандемію COVID-19 у залежність від інтернету та пристроїв, необхідних для домашнього навчання, розваг і підтримки 
зв’язку з родиною і друзями (Ofcom, 2014; Ofcom, 2021). Під час пандемії COVID-19 зросли показники часу, 
витраченого дітьми на перегляд контенту (програм, відео та коротких кліпів) на платформах для обміну відео (VSP), 
прямих трансляцій, прямого телебачення та контенту на вимогу, що підвищує ймовірність для дитини опинитися у 
потенційно небезпечній ситуації. Згідно дослідженням 2014 року, кожен шостий користувач інтернету у віці 12–15 
років мав досвід потенційно ризикованої поведінки в інтернеті за останній рік. Дослідження 2021 року засвідчує, що 
вже трохи більше половини з підлітків цього віку мали певну форму негативного досвіду в інтернеті. 

«Омолодження» використання інтернету має своїм наслідком тенденцію зменшення віку дітей, коли вони 
вперше зустрічаються з сексуальним контентом в онлайн-просторі. Існують докази, що кожна четверта українська 
дитина зазнала одного з видів сексуального насильства за останній рік. І половина дітей нікому не розповіла про те, 
що з ними трапилось (Proinsight Lab, 2020). Національне дослідження засвідчує, що більшість батьків (46,8 %) не 
контролюють користування дітьми особистими гаджетами під час карантину, а 71,1 % опитаних дітей оцінюють свою 
свободу користування пристроями та інтернетом на локдауні як високу (Полек, Саніна & Соболь, 2022, с. 48). 
Л. А. Найдьонова (Найдьонова, 2021), порівнюючи результати масових всеукраїнських опитувань підлітків, 
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проведених 2018 і 2020 роках, відзначає суттєве зростання особливо небезпечних цифрових ризиків, що створюють 
загрозу життю та здоров’ю дитини і до пандемії були досить рідкісними. До прикладу, спілкування із незнайомими 
людьми з небажаними наслідками (небезпечні зустрічі з ними в реальності) зросли більше, ніж у два рази (13%). 
Крім того, у 2020 році вперше перелік традиційних цифрових ризиків було розширено тими, що мають сексуальне 
забарвлення. Виявлено, що принаймні кожен шостий підліток перебуває під тиском потенційних злочинців-
звабників. На відміну від погроз, які лишаються в кіберпросторі, переслідування може призвести до реальних 
ризикованих зустрічей.  

Підвищена вразливість дітей до активних спроб віртуального знайомства і залицяння через інтернет, 
поширення практик обміну дітьми власними зображеннями сексуального характеру, примусу до сексуальних 
контактів онлайн та ін. (Лубенець, 2021; Сосніна, 2021) вимагає рішучих та обґрунтованих рішень і дій, спрямованих 
на запобігання та ліквідацію сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Поза тим, що захист дітей в цифровому 
середовищі визнано одним із пріоритетних завдань держави, в Україні бракує відповідних наукових досліджень 
(Міністерство цифрової трансформації України, 2020). Зусилля щодо запобігання проблемному користуванню 
інтернетом (Problematic Internet use) повинні бути ретельно спланованими та теоретично обґрунтованими, 
використовувати засновані на доказах і численні стратегії для усунення виявлених факторів ризику та захисту, а також 
залучати відповідних зацікавлених сторін до реалізації, дотримуючись керівних принципів профілактики (Romero 
Saletti, Van den Broucke & Chau, 2021).  

Дослідження ризиків, пов’язаних із використанням дітьми інтернету, покликані допомогти у формуванні 
політики запобігання ризиків, яка може як підтримувати надмірно захисну культуру, що обмежує свободу пошуково-
дослідницьку активність в інтернеті, так і бути орієнтованою на формування стратегій подолання (Staksrud & 
Livingstone, 2009). Порівняння репрезентативних опитувань, проведених серед дітей у трьох країнах з відносно 
«високим ризиком» (Норвегія, Ірландія та Велика Британія), показало, що, хоча частота ризиків в інтернеті, особливо 
ризиків вмісту, є досить високою, більшість дітей використовують позитивні (наприклад, звернення за допомогою 
до друзів) або, що частіше, нейтральні (наприклад, ігнорування досвіду) стратегії подолання, хоча меншість посилює 
ризики (наприклад, передає ризикований вміст друзям). Більшість стратегій, як правило, виключають участь 
дорослих. Значні відмінності як у ризику, так і в подоланні ризику виявлені за статтю та віком у цих країнах, що вказує 
на різні стилі управління ризиками для молоді. Враховуючи ці дані, розробникам політик запобігання ризиків, 
пов’язаних із використанням дітьми інтернету, слід приділяти достатню увагу як вивченню стратегій подолання, що 
використовуються дітьми у їхніх щоденних практиках активності в інтернеті, так і залученню дорослих – батьків, 
вчителів – до здійснення профілактичної роботи. 

Малодослідженість теми сексуального насильства над дітьми в інтернеті негативно позначається на рішеннях, 
які розробляються владою для протидії злочинам і забезпечення прав дитини в цифровому середовищі, а також 
впровадженні заходів превентивного характеру, широкому інформуванні та спеціалізованому навчанні груп ризику 
– такі профілактичні програми залишаються ініціативою громадського сектору. Дослідження сексуального 
насильства та сексуальної експлуатації в інтернеті пов’язані із численними труднощами як через чутливість самої 
теми, так і через латентність онлайн-насильства, фактор анонімності в інтернеті, велику кількість незафіксованих 
випадків, зв’язок цифрового насильства та злочинних дій у реальному житті, відмінності у законодавстві різних країн 
(Wachs, Wolf, & Pan, 2012; Babchishin, Hanson, & Hermann, 2011). В Україні проведення таких досліджень гальмується 
додатково через бар’єри на шляху впровадження комплексної сексуальної освіти, спротив батьків і збереження 
культурних табу на секс, загальну низьку готовність вчителів обговорювати з учнівством теми, що зачіпають питання 
сексуальності, брак у них відповідної підготовки, супровідних матеріалів та підтримки з боку профільного 
міністерства й інших учасників/ць освітнього процесу (UNFPA-CEDOS, 2020).  

Логічним наслідком вищезазначеного є брак спеціальних досліджень, спрямованих на вивчення досвіду 
впровадження профілактичних освітніх програм з підвищення цифрової компетентності дітей та зниження рівня 
ризику зазнати сексуального насильства та експлуатації, адже такі дослідження можливі лише за умови наявності 
відповідної розвиненої практики. До прикладу, є докази ефективності комплексних багатогодинних програм, як то 
іспанська програма Safety.net, що складається з 16 сесій і 4 модулів і запобігає восьми ризикам в інтернеті 
(кіберзалякування, секс-розсилка, онлайн-грумінг, зловживання під час кібер-побачень, проблемне користування 
інтернетом, гомофобія, розлади, пов’язані з іграми в інтернеті, і розлади, пов’язані з азартними іграми онлайн) 
(Ortega-Barón et al., 2021). Такі дослідження не можуть бути відтворені в Україні як через незначний досвід 



 

 

6 
 

впровадження профілактичних програм, так і через відсутність україномовних стандартизованих методик для 
вивчення різних видів проблемного користування інтернетом (Problematic Internet use).  

Приклади досліджень ефективності профілактичних програм у європейських країнах, що будуються за 
експериментальним чи квазі-експериментальним дизайном (Romero Saletti, Van den Broucke & Chau, 2021), 
засвідчують значні виклики для дослідників організаційного та етичного характеру. Вирішальне значення для 
забезпечення валідності і надійності таких досліджень є концентрація на конкретній проблемній поведінці, а не 
загалом на проблемному користуванні інтернетом, що дозволить розробляти нові інструменти вимірювання, які 
враховують унікальну природу поведінки. Практикам бракує науково-обґрунтованих знань щодо найбільш 
вразливих цільових груп для здійснення доцільних втручань, оцінки ефектів таких втручань – розуміння впливу 
навчання на зміну рівня обізнаності, установок та реальну поведінку дітей в інтернеті.  

У цьому звіті представлено результати дослідження ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в 
цифровому середовищі» щодо реалізації проєкту #stop_sexтинг, проведеного у серпні 2021 – лютому 2022 року в 
Україні на базі Міжнародної громадської організації «Міжнародний центр розвитку і лідерства», у партнерстві з 
факультетом психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та за підтримки фонду World 
Childhood Foundation. Практична значущість дослідження полягає у виявленні впливу уроків, що проводилися в 
рамках освітньої кампанії проєкту #stop_sexтинг, на знання та навички дітей, його стійкості, а також визначенні 
ключових факторів, які потребують урахування під час розробки превентивних програм з онлайн безпеки для дітей 
шкільного віку.  

ПРО ПРОЄКТ складові ефективності освітньої кампанії – значення для інших плануючи кампанії своїх уроків 
(користуйтесь) – в гіпотези 

Результати дослідження можуть зацікавити широке коло суб’єктів захисту дітей: представників органів влади, 
відповідальних за протидію злочинам і забезпечення прав дитини в цифровому середовищі; працівників закладів 
освіти; працівників неурядових організацій у сфері захисту прав дітей; батьків. 
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Короткий опис основних результатів дослідження 

Ключові фактори, що визначають якість освітньої програми #stop_sexтинг 

§ На ефективність уроків за освітньою програмою #stop_sexтинг впливають наступні фактори: 

1) зміст навчальної програми – якість методичних матеріалів до проведення уроку, які лягають 
в основу розробки навчального заняття, а також ступінь їх дотримання; актуальність теми 
безпеки в інтернеті для дітей різного віку та їх відповідність особливостям особистісно-вікового 
розвитку дітей; 

2) поточний рівень компетентності учня з безпеки в інтернеті – знання та джерела знань про 
безпечну поведінку при користуванні інтернетом, попередній досвід користування інтернетом, 
сприйняття подій в інтернеті як ситуацій ризику, установки та захисні навички у небезпечних 
ситуаціях; 

3) рівень експертності вчителя у темі – здатність застосувати педагогічні знання і навички у 
роботі з дітьми з теми безпечної поведінки в інтернеті, попередня підготовка, зокрема, 
проходження навчально-методичного вебінару в рамках проєкту; 

4) умови організації або проведення уроку або навчання – наявність необхідної матеріальної 
бази; час та місце проведення уроку; попередня поінформованість учнів про проведення уроку; 
залучення інших фахівців, батьків до навчання.  

Визначені в рамках дослідження фактори та їх складові впливають на ефективність освітньої 
програми і можуть бути враховані при розробці нових освітніх програм, спрямованих на 
розвиток життєвих компетенцій дітей.  

Зміст освітніх матеріалів #stop_sexтинг, їх відповідність меті й особливостям особистісно-вікового розвитку дітей 

§ Оцінка учасниками проєкту #stop_sexтинг освітньої програми, спрямованої на розвиток 
компетентності дітей з безпеки у цифровому середовищі – як дітьми, так і вчителями – є 
позитивною.  

§ Питання безпеки в інтернеті є актуальними для дітей різного віку в межах цільової групи і 
розроблені уроки відповідають потребам та уразливості кожної з вікових груп. Діти активно 
використовують інтернет як для дистанційного навчання і підготовки домашніх завдань, так 
і для спілкування з друзями, знайомими в соціальних мережах чи приватних чатах.  Опитані 
вчителі наголошували, що теми, які стосуються розвитку сексуальності дітей та 
сексуального виховання, є дуже важливими, і нестача обізнаності дітей у цих питаннях 
виступає додатковим чинником ризику зазнати насильства в інтернет-середовищі. 

§ Освітня програма враховує вікові психологічні особливості дітей цільової групи, для якої 
вона розроблена. Диференційовані методичні матеріали дозволяють опрацьовувати 
питання безпечної поведінки в цифровому середовищі з поступовим заглибленням у тему 
дітьми від молодших класів до старших.  

§ Подальшого вивчення потребують питання відповідності уроків, розроблених в рамках 
компанії, запитам дітей з особливими освітніми потребами. 
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§ Розроблені методичні матеріали підвищують компетентність вчителя щодо проведення 
уроків з безпеки дітей у цифровому середовищі. Ефективним є взаємодія з вчителями-
«предметниками» для спільного проведення уроку або ж проведення тематичних уроків 
вчителями-«предметниками» з дітьми, за запитами учнів після уроку в рамках освітньої 
кампанії.  

§ Рекомендовано посилити пакет методичних матеріалів за освітньою програмою 
#stop_sexтинг розробкою для дітей додаткових інформаційних матеріалів (пам’яток, 
рекомендацій щодо дій в ризикованих ситуаціях). 

Активність дітей в інтернеті та їх компетентність з цифрової безпеки й установки щодо поведінки в ситуаціях 
ризику 

§ Підтверджено тенденцію зростання онлайн-часу дітей із віком, учні 6–8 класів (діти віком 
11–14 років) проводять 3 та більше годин на день. Не спостерігається суттєвої відмінності у 
часі проведення в інтернеті між дітьми різної статі та дітьми, які проживають у містах і селах.  

§ Інтернет діти використовують переважно для: спілкування з друзями, знайомими в 
соціальних мережах чи приватних чатах; дистанційного навчання і підготовки домашніх 
завдань. Оцінка безпечності дітьми інтернету середня та вища середнього – 5-8 балів з 10-
ти. Більшість дітей (63%) знають своїх друзів у соціальних мережах особисто і кожен 
четвертий переконаний (32% учнів 5–6 класів та 22% учнів 7–8 класів), що ніяких 
небезпечних ситуацій в інтернеті з ними не може трапитися. Серед тих, до кого можна 
звернутися за допомогою у випадку небезпечної ситуації в інтернеті, батьки є ключовими 
фігурами для переважної більшості дітей (86% виборів). 

§ Неприємні або образливі повідомлення – один із найбільш імовірних ризиків онлайн-
спілкування, що хвилює дітей. Небезпеку респонденти схильні вбачати передусім в тих 
подіях, що відбуваються в інтернеті, які пов’язані з налагодженням контактів з 
незнайомими людьми. Діти меншою мірою зауважують непрямі ризики, такі як 
розміщення особистих даних чи публікація особистих фото. Наймовірнішими ризиками в 
інтернеті учні 5–6 класів вважають можливість отримати неприємні/образливі коментарі 
(48%), отримати запит на особисту інформацію (44%) та пропозицію дружби від 
незнайомців (43%)*. Наймовірнішими ризиками в інтернеті учні 7–8 класів вважають 
пропозицію дружби від незнайомців (50%), можливість отримати неприємні/образливі 
коментарі (38%), пропозицію від онлайн друга/подруги зустрітися онлайн, прохання про 
надання приватної інформації від когось в інтернеті та пропозиція завантажити файл за 
покликанням (лінком) (по 31%). 

§ Дітям притаманна демонстрація «показної компетентності» – вони схильні стверджувати, 
що знають про безпечну поведінку в інтернеті (95% респондентів), і оцінювати власну 
поведінку як безпечну (82% респондентів). При цьому: тільки чверть респондентів 
вважають небезпечним реєстрацію в соціальних мережах до досягнення ними 13-річного 
віку (поза тим, що такими є вимоги більшості соціальних мереж), а трохи більше половини 
опитаних – що публікувати фото, які б вони не показали нікому, крім найближчого 
оточення, є прикладом небезпечної поведінки; 37% респондентів не знають своїх друзів в 

 
 
* Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей. 
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соціальних мережах особисто; у більш як чверті респондентів персональні сторінки відкриті 
для всіх користувачів мережі інтернет, а кожен десятий не може відповісти на питання про 
налаштування приватності власних сторінок у соціальних мережах. Дві третини учнів 7–8 
класів (66%) не знайомі з поняттями, що описують різновиди сексуального насильства в 
інтернеті.  

§ Діти визнають ймовірність потрапити в небезпечну ситуацію в інтернеті (73%) і важливість 
безпечної та свідомої поведінки (69%). Однак більше третини виборів (35%) отримала теза, 
яка засвідчує, що респонденти готові засуджувати «жертву», а деякі діти навіть готові 
жартувати з людини, яка зазнала небезпеки в інтернеті. У поєднанні з недостатнім рівнем 
довіри до працівників закладу освіти (на можливість звернення по допомогу до шкільного 
психолога/соціального педагога вказало 39% дітей, вчителя – 29%), ці дані свідчать про 
існування високих ризиків приховування дитиною факту потрапляння в небезпечну 
ситуацію. В ситуації пропозиції від незнайомої особисто людини обмінятись фото/відео 
оголеного тіла діти схильні обмежити взаємодію з співрозмовником (37% – заблокували б 
людину; 21% – припинили б спілкуватися з людиною) і рідше розглядають можливість 
звернутися за допомогою до дорослих (17% дітей розповіли б батькам, вчителям, 
психологу, у поліцію звернулися б 5%). Трохи більше половини (56%) учнів 7–8 класів 
вказали, що не розміщували б фотографію зі значним оголенням в тимчасове сторіс у 
своєму акаунті, а 14% вірять, що це безпечно, адже сторіс зникає за добу. 

Зміни в установках, рівні обізнаності, розумінні та застосуванні знань, здобутих учнями-учасниками освітньої 
кампанії 

§ Уроки розширюють розуміння можливих небезпек в інтернеті. Хоча загальна оцінка дітьми 
безпечності інтернету після уроку в цілому залишалась вище середньої (5–7 балів), 
зменшилася кількість респондентів, що оцінюють інтернет, як безпечний (з 21% до 12%). В 
респондентів після проходження уроку помітна значна динаміка в збільшенні кількості 
виборів потенційних ситуацій, що можуть відбутися з ними в інтернеті, а також зменшення 
респондентів (з 24% до 10%), які  допускають, що жодної з вище перерахованих ситуацій не 
може з ними трапитися.  

§ Найтиповішими ризиками після проходження уроку респонденти називають: учні 5–6 
класів – можливість отримати запит на особисту інформацію (71%), намагання когось 
отримати доступ до їхніх особистих сторінок/акаунтів (67%), можливість отримати 
неприємні/образливі повідомлення (64%), пропозицію завантажити файл (62%), а також  
пропозицію дружби від незнайомців (57%); учні 7–8 класів – можливість запиту на дружбу 
від незнайомців (57%), пропозиції зустрічі онлайн (40%) чи наживо (31%) з раніше 
незнайомими їм людьми, отримання запитань про оголені частини тіла (31%) та публікація 
їх особистих фото без попередньої згоди (36%)*. 

§ Уроки впливають на уявлення дітей про суб’єктів допомоги та їхню роль. Спостерігається 
позитивна динаміка в розширенні уявлень про коло суб'єктів, до яких можна звернутися у 
випадку виникнення небезпечної ситуації в інтернеті. Найбільша різниця помітна в 
сприйнятті респондентами вчителя, як можливого джерела допомоги (з 35% до 56%). 

 
 
* Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей. 
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Майже незмінною залишилась готовність респондентів звернутися до шкільного 
психолога/соціального педагога у випадку небезпеки (51% до уроку та 49% після уроку). 

§ Уроки змінюють установки щодо відповідальності людини за власну безпеку в інтернеті, 
можливості кожного опинитися в ситуації ризику: збільшується кількість дітей, які готові 
висловити підтримку людині, яка опинилась в небезпечній ситуації в інтернеті (прояв більш 
толерантного ставлення до особи, що стала «жертвою»), а також засуджувати її (прояв 
більш критичного ставлення). Виявлено мінімальні зміни в оцінці дітьми власних знань про 
безпечну поведінку в інтернеті та самої поведінки. 

§ Після уроків, як і до них, діти в цілому схильні вбачати небезпеку в тих подіях, що 
відбуваються в інтернеті, які пов’язані переважно з налагодженням контактів з 
незнайомими людьми, однак кількість таких виборів після навчання дещо знизилася. 
Найбільш суттєві зміни помітні серед учнів 7–8, які зрозуміли небезпечність публікації 
інтимних фото в сторіс (90% після уроку проти 76% до уроку). 

§ Уроки підвищують рівень обізнаності щодо понять, що описують різновиди сексуального 
насильства в інтернеті, про що свідчить статистично значущий зсув за критерієм рангових 
знаків Вілкоксона для пов’язаних вибірок (Z = -3,257, р = 0,001). 

§ Уроки впливають на зміну уявлень про поведінку в ситуаціях ризику в інтернеті. 
Респонденти  демонструють зміну установок, вони орієнтовані на уникання ризикованих 
ситуацій, хоча обирають найпростіші безпечні моделі поведінки, пов’язані з відмовою від 
спілкування: блокування людини (74% після уроку проти 70%), налаштування приватності 
власної сторінки в соціальних мережах (64% проти 56%), скарги на образливий коментар 
(33% проти 25%). В порівнянні з відповідями до участі в уроці, збільшилася кількість 
респондентів, які розуміють, що інформація, розміщена в інтернеті, не зникає (з 48% до 
57%); що є ризики обміну текстовою інформацією (65% респондентів проти 55% до уроку 
вказали, що не писатимуть секрет онлайн, почекають зустрічі наживо). 

Вплив умов організації навчання з використанням методичних матеріалів #stop_sexтинг на його 
результативність 

§ На проведення уроків та їх якість не вливає форма організації навчання (онлайн чи наживо). 
Виконання запропонованих у рамках уроку вправ може вимагати збільшення тривалості 
заняття – вона може бути більшою, ніж 45 хвилин. Наявних шкільних ресурсів достатньо 
для проведення уроку.    

§ Для уникнення ризику незгоди батьків щодо проведення з учнями старших класів 
навчальних занять з теми сексуальних ризиків в інтернеті доцільним є попереднє 
обговорення з батьками та надання їм базової інформації з даного питання. Це також 
сприятиме розвитку їх батьківського потенціалу і готовності батьків підтримати дитину в 
небезпечній ситуації.  

§ Для досягнення стабільних результатів впровадження освітньої програми #stop_sexтинг 
рекомендоване проведення занять регулярно, щонайменше – 1–2 рази на рік. 
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Методологія 

Дослідження проводилось протягом серпня 2021 – лютого 2022 року. Метою дослідження було визначення 
ефективності навчання в межах освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому середовищі» проєкту #stop_sexтинг. 

Завдання: 

1. Дослідити оцінку учасниками освітньої кампанії #stop_sexтинг якості освітніх матеріалів та відповідності їх 
меті й особливостям особистісно-вікового розвитку дітей. 

2. Дослідити активність дітей в інтернеті та їх компетентність з цифрової безпеки й установки щодо поведінки 
в ситуаціях ризику. 

3. Визначити зміни в установках, рівні обізнаності, розумінні та застосуванні знань, здобутих учнями-
учасниками освітньої кампанії.  

4. З’ясувати вплив умов організації навчання з використанням розроблених методичних матеріалів на його 
результативність. 

Дизайн та учасники дослідження  

Дослідження мало пошуковий характер, будувалось за змішаним дизайном та передбачало використання як 
якісних, так і кількісних методів. Процес дослідження включав наступні кроки (див. рис. 1): 

1. Кабінетне дослідження як підготовчий етап перед польовим дослідженням. Використовувався метод 

аналізу документів (методичних матеріалів з навчальної програми, анкет зворотного зв’язку) з метою 
кращого розуміння особливостей навчальної програми з цифрової безпеки дітей. 

2. Інтерв’ювання дітей. З дітьми проводились глибинні інтерв’ю, з метою окреслити фактори ефективності 
уроків та виявити вплив навчальних занять на установки та поведінку дітей в інтернеті.   

3. Фокусовані групові інтерв'ю вчителів, з метою отримати зворотній зв'язок щодо особливостей організації 
та проведення навчального заняття, відповідно до запропонованих методичних рекомендацій, їх 
експертної оцінки ефективності та відповідності запропонованих навчально-методичних  матеріалів 
визначеній меті.  

4. Анкетне опитування дітей з метою оцінки їх компетентності з цифрової безпеки та установок щодо 
поведінки в ситуаціях ризику. 

5. Анкетне опитування дітей після навчання задля визначення впливу уроків на компетентність дітей з 
питань безпеки в інтернеті та установок щодо поведінки в ситуаціях ризику. 

Умови та обмеження проведення дослідження 

На програму та хід дослідження суттєво вплинули контекстуальні умови. Першопочатково програма 
дослідження, задля підвищення надійності висновків щодо впливу уроків, розроблених в рамках освітньої кампанії 
#stop_sexтинг, передбачала порівняння результатів оцінки компетентності дітей з цифрової безпеки та їх установок 
щодо поведінки в ситуаціях ризику у основній і контрольній групах за трьома зрізами – до уроку, після уроку та не 
менше як через два місяці після навчання. Однак впровадження карантинних обмежень (зокрема, перехід у жовтні–
листопаді 2021 року у червону зону адаптивного карантину території проєкту та переведення навчання у школах у 
дистанційний формат) створило ускладнення в організації дослідження і вплинуло на можливості залучення учнів 
до участі в дослідженні. Повномасштабне воєнне вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року 
призвело до неможливості подальшого проведення дослідження, зокрема досягнення бажаної кількості вибіркової 
сукупності, а також проведення анкетування дітей у основній та контрольній вибірках щонайменше через два місяці 
після проходження уроків для вивчення довгострокових ефектів навчання. 
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З огляду на умови, дослідники були вимушені корегувати програму дослідження таким чином, аби досягти 
поставлених завдань з урахуванням наявних можливостей. 

Територія, час і спосіб залучення 

Кабінетне дослідження було проведене у вересні 2021 року і передбачало аналіз анкет зворотного зв’язку 
вчителів, які проводили уроки у межах освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі.  

З огляду на епідеміологічну ситуацію в регіоні проведення дослідження, що склалася у зв’язку з поширенням 
захворювання на COVID-19, основною формою дослідження для забезпечення досяжності респондентів було обрано 
інтернет-опитування, а саме: проведення фокусованих групових інтерв’ю онлайн з допомогою платформи ZOOM та 
анкетування з допомогою Google-форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові дослідження ефективності навчання в межах освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому 
середовищі проєкту #stop_sexтинг  

До участі в інтерв’ю та фокус-групах запрошувались учасники освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому 
середовищі» проєкту #stop_sexтинг – діти, які проходили уроки у 2020-2021 навчальному році, та вчителі, які їх 
проводили, з усієї України. Відбір учасників здійснювався за допомогою неімовірнісної зручної вибірки. 
Інтерв’ювання дітей відбувалось з 10 по 21 жовтня 2021 року, фокус-групи вчителів були проведені 18–20 жовтня 
2021 року. 

І. Кабінетне дослідження 
Оцінка якості освітніх матеріалів та 

відповідність їх меті й особливостям 
особистісно-вікового розвитку дітей 

 

ІІ. Інтерв’ювання дітей 
1. Визначення факторів ефективності уроків 

2. Виявлення довгострокового впливу 
навчання на установки і поведінку дітей 

ІІІ. Анкетне опитування дітей 
(вибірка 314 осіб) 

Визначення базового рівня 
знань дітей з безпеки в 
інтернеті та їх установок 

щодо поведінки в ситуаціях 
ризику 

IV. Повторне анкетне опитування дітей  
(вибірка 84 особи) 

Оцінка первинного впливу уроків на 
компетенції безпечної поведінки дітей 

в інтернеті 

V. Інтерв’ювання вчителів 
Визначення особливостей 
організації та проведення 
уроків з використанням 
методичних матеріалів 

#stop_sexтинг та оцінка їх 
ефективності 
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За результатами інтерв’ювання дітей та проведення фокус-груп з вчителями було уточнено вік дітей, які є 
найуразливіші до загроз в інтернеті: вікова група 10–14 років, що відповідає 5–8 класам загальноосвітніх шкіл. 
Подальше кількісне дослідження методом анкетного опитування здійснювалось із залученням дітей цього віку. 

До участі у анкетному опитуванні запрошувались діти зі шкіл м. Київ та Київської області. Відбір шкіл 
здійснювався за допомогою двоступеневої кластерної вибірки. 

Залучення учасників до дослідження з метою оцінки компетенцій дітей з безпеки в цифровому середовищі та 
впливу уроків освітньої програми #stop_sexтинг на них відбувалося у співпраці з представниками Державної служби 
якості освіти у м. Києві та Київські області. Вони контактували безпосередньо зі школами та розсилали їм лист із 
запрошенням до участі. Загалом було залучено 25 закладів освіти (див. табл. 1). 

Табл. 1. Кількість закладів освіти, які було залучено до дослідження 

Місце розташування 
закладу освіти 

Заклади освіти, які взяли участь в 
дослідженні n (%) 

З них: заклади освіти, в яких проводились 
уроки, n (%) 

Київ 10 (40) 6 (60) 

Київська область 15 (60) 8 (54) 

Всього 25 (100) 14 (56) 

Відбір закладів освіти, які погодились на участь в дослідженні, у підгрупу шкіл, яким було запропоновано 
провести навчання дітям з цифрової безпеки за наданими методичними матеріалами, здійснювався випадковим 
чином, з дотриманням принципу залучення рівної кількості шкіл у сільській та міській місцевості. У цих школах учням 
було запропоновано заповнити анкету електронного опитування для виявлення їх знань та установок щодо 
безпечної поведінки в інтернеті. В частині шкіл учням після звершення уроку пропонували заповнити анкету 
електронного опитування для виявлення первинних ефектів проходження такого навчання. Участь в опитуванні була 
добровільною, а анкета передбачала підтвердження поінформованої згоди. 

До участі в опитуванні були залучені учні чотирьох класів: 
• 5 клас - діти віком 10–11 років;  
• 6 клас - діти віком 11–12 років;  
• 7 клас - діти віком 12–13 років;  
• 8 клас - діти віком 13–14 років. 
 

Табл. 2. Розподіл дітей-учасників опитування за класами і вибірковими підгрупами 

Підгрупи дітей Серія анкетування 

 До уроку Після уроку 
Учні 5-6 класів 
Учні 7-8 класів 

114 
200 

42 
42 

Всього 314 84 
 

Формування вибірки для участі в опитуванні здійснювалось з розрахунку, що станом на 2021 рік кількість 
дитячого населення віком 10–14 років в Київській області становила 104 440, у м. Києві – 151 005. Для досягнення 
бажаного рівня репрезентативності вибірки обсяг вибіркової сукупності планувався у кількості 400 осіб. 

Всього у опитуванні до уроку взяли участь 314 осіб. Довірчий інтервал (похибка вибіркової сукупності) на 
даному констатувальному етапі дослідження становить 5,53%. Анкетування до уроку було проведено в період з 3 
грудня 2021 по 2 лютого 2022 року. У грудні 2021 для вчителів, які погодились на участь в дослідженні та навчанні 
дітей за освітньою програмою #stop_sexтинг, було проведено серію вебінарів з метою підготовки їх до проведення 
уроків. 
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Із дітей, які взяли участь в опитуванні до та після уроку, було сформовано вибірку для порівняння змін у 
обізнаності в питаннях безпеки в інтернеті та установок щодо поведінки в ситуаціях ризику у кількості 84 
респонденти. Повторне анкетування (після уроку) проводилось в період з 16 грудня 2021 року по 18 лютого 2022 
року. 

Етичні аспекти дослідження 

Процедурами дослідження було передбачено дотримання таких ключових етичних принципів: 
добровільність, конфіденційність, участь дитини, врахування вікових особливостей респондента при проведенні 
інтерв'ю, сприяння реалізації прав дитини, захисту дитини від насильства та захисту її персональних даних. Прагнучи 
не завдати шкоди запитаннями на чутливу тему, яка стосується приватного цифрового життя дітей та може бути ще 
малознайома дітям молодшої досліджуваної групи (5–6 класи), дослідники задавали запитання, які прямо 
стосувались ризиків секстингу та інших видів сексуального насильства в інтернеті, лише дітям старшої вікової групи 
досліджуваних (7–8 класи). 

Інтерв’ю 

З метою дотримання етичних стандартів для інтерв'юерів були розроблені «Правила поведінки дослідника» 
(Додаток А), які покликані сформувати чіткі очікування до дослідника під час проведення опитувань дітей в рамках 
проєкту.  

Отримання дозволу батьків залучати дітей до дослідження здійснювалося шляхом підписання «Інформованої 
згоди на участь дитини в інтерв’ю» (Додаток Б). Даний документ включав інформацію про: тему та мету дослідження; 
реалізаторів дослідження; хід проведення дослідження.  

Тривалість інтерв’ю: 25–45 хвилин (залежно від віку дитини). Інтерв’ю проводилися з дитиною індивідуально, 
без присутності інших дітей, але з присутністю довіреного дорослого (вчителя). З метою уникнення впливу на процес 
опитування респондента, присутній дорослий був проінформований про недопустимість втручання у розмову. 
Оскільки інтерв’ювання відбувалося онлайн, з використання відео-конференції в ZOOM, здійснювався аудіо-запис 
(про що респонденти також були поінформовані), який використовувався для транскрипції інтерв’ю з метою його 
подальшого опрацювання, що включає аналіз та узагальнення відповідей всіх респондентів. 

Фокусоване групове інтерв’ю  

Оскільки зустрічі відбувалися онлайн, з використання відео-конференції в ZOOM, здійснювався аудіо-запис 
(про що респонденти були поінформовані і надали згоду), який використовувався для транскрипції інтерв’ю з метою 
його подальшого опрацювання, що включає аналіз та узагальнення відповідей всіх респондентів. 

Анкетування 

Опитування проводилось із використанням електронної анкети (Google-форми), яка у вступній частині містила 
роз’яснення щодо цілей дослідження, орієнтовного часу, необхідного для її заповнення (15 хвилин), наголос на 
анонімності опитування, а також заохочення респондента до максимально відвертих відповідей. У анкету було 
включено обов’язкове питання щодо згоди на участь в опитуванні. Дозволи від батьків на участь дітей в дослідженні 
збирались з допомогою працівників шкіл, які погодились на співпрацю. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, встановлення контакту з закладами освіти, учнями та їх законними 
представниками відбувалося із дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів. 
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Розділ І. Кабінетне дослідження оцінки якості освітніх матеріалів та відповідності їх меті 
й особливостям особистісно-вікового розвитку дітей 

Перший етап дослідження мав характер кабінетного і передбачав аналіз уроків у межах освітньої кампанії 
#stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі та анкет зворотного зв'язку вчителів, котрі проводили дані 
уроки.  

Всього в межах освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі було розроблено 
методичні матеріали до шести уроків, призначених для використання під час занять з дітьми різних вікових груп. 
Після проведення заняття вчителям пропонувалось заповнити анкету зворотного зв’язку щодо якості методичних 
матеріалів та власного досвіду їх використання. 

Анкети зворотного зв’язку вчителів містили запитання щодо основних моніторингових показників: типу 
закладу освіти; назви та місця його розташування; посади працівника закладу освіти і того, який предмет чи гурток 
веде працівник; назви, часу і формату проведення уроку; класу та кількості дітей, присутніх на уроках. Також анкета 
включала два відкритих запитання: «Поділіться, будь ласка, коментарями та враженнями учнів від уроку» і  
«Поділіться, будь ласка, Вашими особистими коментарями та враженнями від уроку». Контент відповідей на ці 
запитання підлягав аналізу за наступними категоріями:  

• Зміст навчання; 
• Організація навчання; 
• Готовність застосувати зміст навчання після проведення уроку. 

Загальна кількість анкет зворотного зв'язку, заповнених вчителями, котрі проводили дані уроки, становила 
близько 20 тис, з них були відібрані ті, що містили у відповідях на відкриті запитання не просто одне-два слова на 
кшталт «чудово», «все добре», «дякую» і т.п., а змістовні висловлювання. Застосування фільтрів до кількості слів 
дозволило відібрати анкети зі змістовним зворотнім зв’язком – їх кількість склала 9 731. В рамках дослідження було 
проаналізовано кожну 4–5 анкету по кожному з уроків, що дало можливість узагальнити інформацію та відгуки 
вчителів. Загалом було проаналізовано – 1200 анкет зворотного зв'язку вчителів. 

Табл. 3. Кількість проаналізованих анкет зворотного зв’язку вчителя відповідно до теми уроку та класу 

№ Тип анкети зворотного зв’язку вчителя Клас Кількість 
1 На урок «Моя суперсила – безпека в Інтернеті» 1–2 200 
2 На урок «#Не_ведусь: ми – герої безпеки в Інтернеті» 3–4 200 
3 На урок «Інтимне селфі в інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» 7–11 200 
4 На урок «Я знаю, як спілкуватись в Інтернеті  #НЕ_ВЕДУСЬ» 5–6 200 
5 На урок «Тест Білборда та кохання в Інтернеті» 7–8 200 
6 На урок «Тест Білборда та кохання в Інтернеті» 9–11 200 

Всього 1200 
  
Результати аналізу анкет зворотного зв'язку лягли в основу гіпотез, перевірка яких здійснювалась на 

наступному кроці якісного етапу дослідження – опитуванні учасників освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей 
в цифровому середовищі.  

Генеральна гіпотеза: навчання, здійснюване в межах освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в 
цифровому середовищі, ефективне. Генеральна гіпотеза передбачала перевірку низки конкретних гіпотез щодо 
впливу уроків, проведених в рамках освітньої кампанії #stop_sexтинг на знання та навички дітей. 

На ефективність уроків впливають фактори, які можуть бути згруповані таким чином: 

1) Зміст навчальної програми; 
2) Поточний рівень компетентності учня з безпеки в інтернеті; 
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3) Рівень експертності вчителя у темі; 
4) Умови проведення навчання. 

До першої групи факторів відносимо якість самої навчальної програми, тих методичних матеріалів до 
проведення уроку, які лягають в основу розробки уроку, а також ступінь їх дотримання, актуальність теми безпеки в 
інтернеті для дітей різного віку та їх відповідність особливостям особистісно-вікового розвитку дітей, їх уразливість, 
що визначає те, з якого віку доцільно проводити подібне навчання. 

Друга група факторів об’єднує те, що формує та визначає поточний рівень компетентності учня – обізнаність 
у темі, наявність конкретних знань, навичок, сприйняття цифрового середовища та установки щодо поведінки у 
ньому. Сюди ввійшли дані про попередній досвід користування інтернетом, те, якими є джерела знань дітей про 
інтернет і безпечну поведінку при користуванні інтернетом, а також здатність розрізняти небезпечні ситуація і діяти 
певним чином, аби захистити себе.  

У третю групу факторів входить те, що характеризує самого вчителя, адже саме він/вона, спираючись на свої 
педагогічні здібності, проводить уроки та постійно перебуває поруч з дітьми, може надати підтримку і допомогу у 
випадку інтернет насильства над ними. З огляду на те, що більшість вчителів у своїх анкетах зазначили, що до 
залучення у освітню кампанію #stop_sexтинг вони не проходили спеціального навчання з питань зловживання в 
інтернеті, вони не мають достатньої експертності у даній темі. Тому припускаємо, що вчителі можуть переживати 
певні труднощі під час проведення навчання для дітей. Вивчення потребує те, наскільки вчитель здатний застосувати 
свої педагогічні знання і навички у роботі з дітьми з теми безпечної поведінки в інтернеті, якою є його/її попередня 
підготовка (передусім, проходження навчально-методичного вебінару в рамках проєкту, а також наявність іншої 
підготовки, загальний професійний бекграунд) та готовність в цілому працювати з цією темою. 

Четверту групу факторів становить організація навчання: формат проведення заняття (онлайн чи наживо); 
наявність необхідної матеріальної бази; час та місце проведення уроку; попередня поінформованість учнів про урок; 
залучення інших фахівців, батьків до навчання. 

Результати аналізу первинної оцінки уроків тими, хто брав участь у освітній кампанії #stop_sexтинг, та 
ознайомлення зі змістом і структурою навчальних матеріалів були використані для розробки інструментарію 
наступного етапу дослідження – глибинних інтерв'ю учнів та фокусованих групових інтерв'ю вчителів.  
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ІІ. Глибинні інтерв'ю дітей, які пройшли навчання в рамках освітньої кампанії освітньої 
кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі 
  

До інтерв'ювання були залучені учні різних класів (відповідно до розроблених уроків) та з різного типу 
місцевості (міська та сільська – щоб з’ясувати, чи впливає на ефективність навчання місце проживання дитини).   

Загалом учасниками глибинного інтерв'ювання стало 9 учнів різних класів, які пройшли навчання в рамках 
освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі.   

Нижче представлено розподіл респондентів за класами і темами пройдених уроків. 

Табл. 4. Кількість дітей, залучених до інтерв’ювання, відповідно до теми уроку та класу 

№ Назва уроку Клас Кількість  Кодування 
1 «Моя суперсила – безпека в Інтернеті» 1–2  2  Сh1А, Сh1B 
2 «#Не_ведусь: ми – герої безпеки в Інтернеті» 3–4 1  Сh3 
3 «Інтимне селфі в інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» 7–11 2  ChІS1, ChІS2 
4 «Я знаю, як спілкуватись в Інтернеті  #НЕ_ВЕДУСЬ» 5–6 1  Ch5 
5 «Тест Білборда та кохання в Інтернеті» 7–8 2  Ch7А, Ch7В 
6 «Тест Білборда та кохання в Інтернеті» 9–11 1 Ch9 

Всього 9  
 

Всі інтерв'ю проходили в форматі онлайн. Гайд інтерв’ю дітей включав запитання, згруповані у такі змістові 
блоки (Додаток В): 

1. Вступ. Знайомство; 
2. Навчальна програма; 
3. Організація навчання; 
4. Власна участь. 

 
Результати інтерв’ювання дітей 

a. Попередній досвід і актуальність навчання 

У досвіді користування інтернетом респондентів до проходження уроку були присутні ситуації ризику, 
випадки, коли вони потребували знань і умінь щодо власного захисту. Актуальність навчання з теми безпеки в 
інтернеті підтвердили діти усіх вікових груп, при цьому, найбільше необхідне таке навчання, на думку респондентів, 
дітям раннього підліткового віку. 

Переважно діти стверджували, що нічого з уроку їм не було незрозумілим або надзвичайно новим. Лише діти, 
яких знайомили зі спеціальними термінами, котрі позначають форми і види сексуального насильства над дітьми в 
інтернеті, зауважили, що не знали раніше цих назв, але вони розуміли, про що йдеться. 

Основні стратегії захисту, які діти використовували до участі в навчанні – пасивно-нейтральні (уникнення, 
ігнорування, блокування). 

«Реклама нав’язана була. Акаунти випрошували: “Будь-ласка, дай, скажи пароль від аккаунта!” Я 

не відповідав, ігнорував. Були знайомі, були й незнайомі. Знайомий був, він жартував. Коли 

цькування було, я не знав як повестися – чи дати відповідь, чи просто проігнорувати. Сказали – 

краще ігнорувати, або розповісти своїм батькам. Батьки реагують, як батьки – захищають. 

Пораду давали (не зважай, або просто ігноруй і заблокуй).» (Ch7В) 
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b.  Джерела знань про ризики в інтернеті та безпечну поведінку 

Респонденти засвідчували наявність у них певних знань з питань безпеки в цифровому середовищі ще до 
участі в освітній програмі #stop_sexтинг. Діти дізнаються про ризики в інтернеті та безпечну поведінку в школі, від 
батьків та безпосередньо із самого інтернету.  

 
c. Оцінка дітьми змісту та форми занять 

Дітям сподобались уроки, їх зміст вони описували як «цікавий», «потрібний», «корисний». Вони 
висловлювали позитивні враження від форми подачі інформації, зокрема застосування ігрових та інтерактивних 
методів навчання, надання конкретних рекомендацій щодо безпечної поведінки. Діти проявляли активність на 
уроках, не відчували дискомфорту, сприймали матеріал, навіть той, що стосувався поширення інтимної інформації, 
легко і спокійно. 

На думку респондентів, для проведення таких занять підходить як онлайн формат, так і традиційний формат 
уроку (наживо). 

«В нас був урок інформатики, нас забрала вчителька і сказала, що сьогодні у нас тема «Люди, які 

можуть бути небезпечні для вашого життя». І загалом, я відразу зрозуміла, що потрібно слухати 

і потім це тобі дуже згодиться в житті.» (Сh1А) 

«Зараз всі в інтернеті і таких ситуацій багато.» «На мою думку, це [про безпеку в інтернеті] треба 

розказувати з початкових класів, так як учні початкових, середніх класів вже є в інтернеті і вони 

можуть піддатися цій небезпеці. 5 клас, мені здається, найбільш вразливий вік». «Було багато 

нової інформації. “Онлайн грумінг”, “секстинг” – це були для мене нові визначення.» (Ch9) 

«[Таке навчання варто проводити дітям] у віці з 11 до 15 років. Якраз такий вік, коли хочеться 

отримувати увагу і наслідувати своїх однолітків, реєструватися в соціальних мережах.» (Ch7А) 

«Не все було зрозуміло. Найважче для розуміння були слова «грумінг».» (Ch5) 

«Інформація була знайома, нам про неї раніше розказували в школі та батьки.» (Ch7A) 

«Мені було цікаво. Половину знав. Було відомо як не вестися на обман, як не скачати вірус, як щоб 

не було булінгу. Мама розповідала, почала розповідати, як почав користуватися телефоном, 

років  3–4 тому, клас 4–5.» (Ch7В) 

«В школі часто проводяться уроки, пов’язані з цим. Також батьки розповідали [про безпечну 
поведінку в інтернеті].» (Ch7А) 

«Психолог говорив про це.» (Ch9) 

«Я про це іноді чула, бачила в інтернеті.» (ChIS2) 

«До того, як провели заняття, я знав, що коли тобі пишуть у вайбері і ти їх не знаєш, то не 

можна відповідати, краще сказати батькам. Сайти різні, не можна їх цей, [клікати] ті посилання, 

які тобі викидає типу “скачать цю гру”. Звідки дізнався? Розповідали на уроці інформатики.» 

(Ch5) 
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d. Залучення дітей 

Діти розповіли, що вчителі, які проводили уроки, діяли по-різному: в одних випадках, проводили урок під час 
основних навчальних занять без можливості вибору дітьми рішення щодо участі і не повідомляли заздалегідь про 
тему уроку, в інших – проводили заняття поза межами основних навчальних занять, оголошували запрошення і 
участь в занятті робили добровільною. Різні підходи вчителів формували різне ставлення дітей до таких уроків – або 
як до цікавої і корисної розваги, або як до класичного навчального заняття, яке передбачає оцінювання рівня знань 
дитини. 

е. Рекомендації щодо вдосконалення програми 

Респонденти не висловили якихось особливих зауважень щодо змісту самої програми, вважають її цікавою і 
доступною, але пропонують вчителям під час таких уроків збільшити можливості для обговорення в класі, наводити 
більше життєвих випадків та конкретних прикладів виходу із ризикованої чи небезпечної ситуації. Важливим є 
комбінування і чергування різних форм активності. 

Деякі респонденти заявляли про необхідність проведення подібних занять регулярно, щонайменше – 1–2 
рази на рік. 

Були висловленні ідеї щодо розробки для дітей додаткових інформаційних матеріалів (пам’яток, 
рекомендацій щодо дій в ризикованих ситуаціях). 

 
«На канікулах нам вчитель запропонувала прийти до школи для проходження квесту. Мене 

зацікавила сама ідея цього квесту, тому ми з друзями вирішили, чому б не прийти і буде дуже цікаво 

взяти участь в цьому.» (Ch7A) 

«Хороші враження, спілкувалися про інтернет, небезпечний і безпечний. Запам’яталося як на 

стікерах писали, спілкування, багато нового дізнався про небезпеку, що не можна довіряти чужим 

людям. Що можуть бути різні комп'ютерні програми небезпечні. Що друг може бути не друг.» (Ch5) 

«Це було цікаво. Чути це все і подивитися, як воно з боку виглядає, як поводитися в інтернеті. Бо, 

на мою думку, кожен може потрапити в таку ситуацію». «Я не відчувала, що мені не зручно, 

соромно і т. д. Мені було нормально.»  (Ch9) 

«Коли був “тест білборда”, коли почали писати на стікерах, почали обговорювати. Діти люблять 

обговорювати.» (Ch5) 

«Була презентація, де було ясно все записано, нам розповіли, ми прочитали, продивилися відео, 

обговорили. Там було дуже зрозуміло все. […] Я вважаю, що всі зрозуміли цю тему, цю презентацію, 

яку хотіли до нас донести. Всі спокійно відреагували на це. Ніхто не сміявся, не говорив, які вони 

погані, що відправляють ці фотографії, як так можна на це повестися.» (ChІS2) 

 
«Заохочування [з боку вчителя] було, те, що буде квест і т.д., цікавий матеріал, відео буде. І стало 

цікаво. І ми заохотилися піти.» (Сh9) 

«[Чи треба було заздалегідь повідомляти, що буде такий урок?] - Так, треба. Хоча б за день, найкраще 

– за тиждень. Я б готувався, шукав би відповіді.» (Ch5) 
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Таким чином, можна зробити загальні висновки за результатами даного етапу дослідження: 

• Виявлено, що розроблена навчальна програма відповідає актуальному досвіду дітей користування 
інтернетом. На думку респондентів, вона сприяє розвитку в учнів вже наявних знань щодо безпечної 
поведінки в інтернеті, підкріплює формування у них установок щодо важливості безпечного поводження в 
інтернеті та здобуття ними практичних навичок для захисту себе в мережі, допомагає у розумінні необхідних 
захисних дій у випадку виникнення небезпечної ситуації. 

• Програма враховує вікові особливості учнів, є доступною, а проведення за програмою можливе як у форматі 
онлайн, так і наживо. 

• Визначено, що найуразливішим віком для небезпечної поведінки в інтернеті є учні 5–8 класів (10–14 років). 
В даний період, на думку респондентів, починається активний пошук друзів, референтних груп та самостійне 
користування інтернетом. У результаті, дитина, не володіючи компетенціями щодо безпечної поведінки в 
інтернеті, може стати жертвою інтернет шахрайства чи насильства.  

• На основі результатів якісного етапу дослідження розроблено анкету для опитування учнів визначеної 
вікової групи та анкету для опитування вчителів. 

  

 
«[Як змінити урок?] Я б розповідав свої історії з життя, як цього уникнути. [Як краще подавати 
матеріал?] Розповідати в ігровому форматі.» (Ch7В) 

«Щоб [діти] не галасували, спокійно ходили, або бігали без крику. Щоб півуроку побігали, щоб більше 

активності було, рухатися. Менше завдань – менше писать. Більше спілкуватися, разом усе 

вирішувати.» «Гру якусь додав би, щоб, коли заморився, можна було б у неї пограти. Більше 

спілкуватися, менше писати. Проводити такі заняття кожен рік, або в році два рази.» (Ch5) 

«Щоб зробити такий урок краще – можна, наприклад, зробити роздруківку як спілкуватися з 

людьми в ситуації, коли до тебе хтось пристає [чіпляється]. Якщо ви щось не засвоїли чи не 

запам’ятали (на уроці), то можна запитати в батьків або ж наступного уроку спитати у 

вчителя.» (Сh1А) 
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Розділ ІІІ. Анкетне опитування дітей з метою оцінки їх компетентності з безпеки в 
інтернеті 

Для досягнення мети дослідження та виконання визначених завдань в період з листопада  2021 року по 
лютий 2022 року було організовано анкетне опитування дітей щодо безпечної поведінки в цифровому середовищі. 

Цілі анкетування: 

1) визначити особливості активності дітей в цифровому середовищі; 
2) з’ясувати базовий рівень знань дітей з цифрової безпеки; 
3) визначити обізнаність учнів про ризики спілкування в інтернеті; 
4) визначити установки дітей щодо безпеки в інтернеті та поведінки в ситуаціях ризику. 

Анкета містила запитання щодо згоди на участь в опитуванні та 3 блоки дослідницьких запитань: соціально-
демографічні характеристики респондентів; користування інтернетом і його ризики; навички безпечного спілкування 
в інтернеті. Анкета була розроблена на основі результатів глибинного інтерв’ю з учнями, які раніше проходили 
навчання в рамках даної освітньої програми.   

Соціально-демографічні характеристики респондентів 

Опитуванням було охоплено 314 учнів 5–8 класів, серед 
них 150 респондентів ідентифікували себе представником 
чоловічої статі та 164 – жіночої статі. Таким чином, розподіл 
респондентів за статтю є рівномірним – дівчат незначно більше, 
ніж хлопців (52,2% проти 47,8%). 

 
Найменша кількість респондентів навчаються в 5 класі 

(36 учнів), найбільше – у 8 класі (112 учнів). Загальні соціально-
демографічні характеристики респондентів представлено в 
табл. 2. 

 
Найбільшу кількість респондентів склали учні віком 13 

років, що навчаються у 7 та 8 класі, та учнів 12 років (91 дитина), 
що навчаються в 6 та 7 класах. 

Розподіл респондентів за типом населеного пункту 
відповідає розподілу всіх дітей України за типами населених 
пунктів: питома вага міського населення серед учасників 
дослідження становить 72,1. Дев’ять респондентів не вказали 
місця проживання, більшість з них – учні 7 класу. 

 

Табл. 5. Загальна соціально-демографічна 
характеристика респондентів 

 

Всього Параметр 314 
   
Стать  хлопці  150  

дівчата  164 
Вік 10 31  

11 52  
12 93  
13 106  
14 32 

Клас  5 36  
6 78  
7 88  
8 112 

Населений 
пункт  

місто  218 

 
село  87  
невідомо 9 

Проведення часу в інтернеті не залежить від типу населеного пункту – статистично достовірних (значущих) 
відмінностей між ними не виявлено. 

 
Час в інтернеті і клас 

Середня тривалість часу, який діти проводять в інтернеті, становить від 3 до 5 годин (X-squared = 10.829, df = 
5, p-value = 0.05489). 

Результати опитування демонструють відмінності між класом респондентів та часом проведення в інтернеті. 
Учні 5 класів проводять 1–5 годин в інтернеті; учні 6–8 класів проводять 3 години та більше.  
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Статистично достовірні відмінності на рівні р < 0,05 виявлені між учнями, які користуються інтернетом до 5 
годин на день. Зокрема, із 39% (123 особи) учнів, які користуються інтернетом від 3 до 5 годин, більшість становлять 
учні 8 та 7 класів (X-squared = 20.826, df = 3, p-value = 0.0001144). Від 1 до 2 годин проводять в інтернеті 21% (65 осіб), 
серед них учнів 6 класу вдвічі більше. Лише 2% (5 респондентів) зазначили, що проводять в інтернеті менше 1 години 
на день, серед них також найбільше учнів 6 класу. 

 
Рис 2. Час перебування в інтернеті дітей 

 
Час в інтернеті і стать 

Дівчата та хлопці проводять однакову кількість часу в інтернеті – статистично достовірних відмінностей між 
ними не виявлено. 

Користування інтернетом і його ризики 

Цілі використання інтернету 

Респондентам було запропоновано вибрати з переліку ті цілі, які відображають їх мету використання 
інтернету, а саме: для участі в навчальних заняттях (уроках), якщо вони проводяться дистанційно; для підготовки 
домашніх завдань; для скачування ігор; для онлайн-ігор; для спілкування з друзями, знайомими у соціальних 
мережах (наприклад, Youtube, TikTok, Instagram, Likee, Facebook тощо); для спілкування з друзями, знайомими в 
чатах або приватних повідомленнях (наприклад, Viber, Messenger, Telegram тощо); для знайомства з новими 
людьми, пошуку нових друзів. 

Інтернет респонденти використовують переважно для: 
➢ спілкування з друзями, знайомими в чатах або приватних повідомленнях; 
➢ спілкування з друзями, знайомими у соціальних мережах; 
➢ участі в навчальних заняттях (уроках), якщо вони проводяться дистанційно; 
➢ підготовки домашніх завдань. 

Менше години 
на день

Від 1 до 2 
годин

Від 3 до 5 
годин

Від 5 до 7 
годин Більше 7 годин Важко 

відповісти
8  клас 1 12 47 20 20 12
7  клас 14 42 11 12 9
6  клас 4 26 20 11 8 9
5 клас 13 14 1 1 7

13 14
1 1 74

26 20
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9
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Розподіл відповідей представлено в діаграмі (рис. 3). Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки 
респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей. Найбільшу кількість становлять варіанти відповідей, що 
дають можливість спілкування з друзями, знайомими в соціальних мережах чи приватних чатах. Однак 23% 
респондентів вказали також на використання інтернету з метою пошуку нових знайомств чи друзів. 

 

 
 

Рис. 3. Цілі використання дітьми інтернету 
 
Статистично достовірних відмінностей за статтю у цілях використання інтернету не виявлено, за єдиним 

винятком: хлопці частіше використовують інтернет для онлайн-ігор, ніж дівчата (X-squared = 6.1157, df = 1, p-value = 
0.0134). 

 
Оцінка безпечності інтернету  

Респондентам було запропоновано оцінити у 10-бальній шкалі, наскільки безпечним, на їхню думку, є 
інтернет, де 1 – дуже небезпечний, 10 – цілком безпечний. Розподіл відповідей представлено в діаграмі (рис.4).  
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Рис. 4. Оцінка дітьми безпечності інтернету 

 
26% респондентів обрали середню оцінку безпечності інтернету. Розподіл відповідей демонструє схильність 

респондентів до сприйняття інтернету, як більш безпечного простору – переважають оцінки 6-8 балів з 10-ти (X-
squared = 18.339, df = 8, p-value = 0.01883). Відмінностей у оцінці безпечності простору між учнями різних класів та 
учнями міських і сільських шкіл не виявлено. 

Відповідаючи на 
запитання щодо особистого 
знайомства в реальному житті з 
друзями в соціальних мережах, 
37% респондентів вказують, що 
не знають своїх друзів особисто.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Реальне знайомство дітей з «друзями» в соціальних мережах 
 
Оцінка можливих ризиків  

Респондентам було запропоновано обрати ймовірні події, що можуть трапитися з ними в інтернеті. Для учнів 
5-6 та 7-8 класів були запропоновані різні переліки можливих подій, тому розподіл відповідей буде представлено 
окремо для цих двох підгруп. Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати 
декілька варіантів відповідей. 
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Рис. 6. Події в інтернеті, пов’язані з онлайн-ризиками, характерні для учнів 5–6 класів 

 
Наймовірнішим ризиком в інтернеті учні 5-6 класів вважають можливість отримати неприємні/образливі 

коментарі (48%),  отримати запит на особисту  інформацію (44%) та  пропозицію дружби від незнайомців (43%). 32% 
респондентів вважають, що нічого з вище перерахованого не може з ними відбутися. Діти віком 10-12 років 
припускають високу ймовірність (28% з усіх виборів) запитань в інтернеті про їхнє тіло. Як бачимо, ненавмисний 
контакт з неприємним образливим змістом – один із інтернет-ризиків, що вивчають як складову зустрічі дитини з 
невідповідним контентом в інтернеті – найменше турбує дітей цього віку, та все ж є досить поширеним (25%). 
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Хтось задає питання про моє тіло

Хтось раніше мені незнайомий пропонує зустрітись онлайн

Хтось публікує без мого дозволу мої фото або відео

Нічого з вище перерахованого

Хтось надсилає мені свої фото чи відео

Хтось просить доступ до моїх особистих сторінок чи акаунтів

Хтось просить мене надіслати мої фото чи відео

Хтось пропонує мені завантажити файл, надіславши посилання 
(лінк)

Хтось раніше мені незнайомий пропонує мені дружбу

Хтось запитує мене про те, де я живу, навчаюсь

Хтось надсилає мені неприємні або образливі повідомлення
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Рис. 7. Події в інтернеті, пов’язані з онлайн-ризиками, характерні для учнів 7–8 класів 

 
Наймовірнішим ризиком в інтернеті учні 7–8 класів вважають пропозицію дружби від незнайомців (50% 

респондентів). На другому місці – можливість отримати неприємні/образливі коментарі (38%). Ймовірність отримати 
пропозицію інтимного побачення виділяють тільки 8 % респондентів.  Те, що нічого з вище перерахованого не може 
з ними відбутися, виділяють 22% респондентів.  

 
Установки щодо тих, хто опинився в ситуації небезпеки в інтернеті  

 
Аби з’ясувати, які установки переважають у дітей по відношенню то тих, хто опинився в ситуації небезпеки в 

інтернеті, дітям було запропоновано відповісти на питання: «Якби ти дізнався/дізналася, що з кимось в інтернеті 
трапилася неприємна ситуація (одна з тих, що згадувалася вище), щоб ти подумав/ла?». Запропоновані варіанти 
відповідей відображають різні ставлення до людини, яка зазнала онлайн-ризику і, відтак, дозволять краще зрозуміти 
поведінку дітей в реальному житті, коли вони самі або хтось із їхніх знайомих стикається з подібним. Сума відповідей 
може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей. 
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Рис. 8. Установки дітей щодо тих, хто опинився в ситуації небезпеки в інтернеті 

 
Найчастіше респонденти обирали відповіді, котрі підтверджують визнання ними ймовірності кожного стати 

«жертвою» в інтернеті (73%), закликають до безпечної та свідомої поведінки (69%). Однак більше третини виборів 
(35%) отримала теза, яка засвідчує, що респонденти готові засуджувати «жертву», а деякі діти навіть готові жартувати 
з людини, яка зазнала небезпеки в інтернеті (2%).  

 
Джерела допомоги  

 

Респондентам було запропоновано вибрати з переліку суб'єктів тих, до кого можна звернутися у випадку 
ситуації небезпеки. Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька 
варіантів відповідей. 

 

 
 

Рис. 9. Уявлення дітей про те, до кого можна звернутися за допомогою у випадку небезпечної ситуації в 
інтернеті 

Більшість респондентів вказало батьків як тих, до кого можна звернутися за допомогою у випадку небезпечної 
ситуації в інтернеті (86%). Майже половина респондентів обізнана про можливість звернутися до правоохоронних 
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органів. Можливість звернення по допомогу до працівників закладів освіти була обрана незначною кількістю 
респондентів (шкільний психолог/соціальний педагог – 39%; вчитель – 29%). 

 
Навички безпечного спілкування в інтернеті 
 
Оцінка дітьми власних знань про безпечну поведінку в інтернеті та самої поведінки 

 

95% респондентів вказали, що володіють 
знаннями щодо безпечної поведінки в інтернеті, 
5% респондентів, відповідно зазначили, що не 
мають знань з даного питання. Значущих 
відмінностей за статтю та класом за цим 
параметром не виявлено. 

Розподіл відповідей респондентів на 
наступне питання «Як би ти визначив/визначила 
свою поведінку в інтернеті?» дозволяє краще 
зрозуміти обґрунтування таких переконань.  

 
Рис. 10. Переконання дітей щодо власної обізнаності про 

безпечну поведінку в інтернеті 

Більше половина опитаних учнів (53%), оцінили власну поведінку в інтернеті, як безпечну, та вказали, що 
знають як себе захистити. Тільки 13% респондентів висловили бажання здобути знання щодо захисту в інтернеті; 1% 
респондентів вказав, що не знає як безпечно поводитися.  

 
Рис. 11. Оцінка дітьми власної поведінки в інтернеті 

Значущих відмінностей у оцінці власної поведінки в інтернеті з точки зору безпечності між тими, хто 
стверджує, що має достатні знання щодо цього, і тими, хто визначає, що не знає яка поведінка в інтернеті є 
безпечною, не виявлено. Це свідчить про те, що діти, незалежно від глибини своїх знань та умінь захистити себе в 
цифровому середовищі, схильні оцінювати себе як 

Приклади небезпечної поведінки в інтернеті  

Респондентам було запропоновано обрати приклади можливої небезпечної поведінки в інтернет. Сума 
відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей. 
Найпоширенішими прикладами небезпечної поведінки в інтернеті, що їх обрали респонденти є: спілкування з 
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незнайомцями (75%) та зустріч з людьми, з якими познайомилися онлайн. Таким чином, бачимо, що діти схильні 
вбачати небезпеку лише в тих подіях, що відбуваються в інтернеті, які пов’язані з налагодженням контактів з 
незнайомими людьми.  

 
Рис. 12. Оцінка дітьми різних видів поведінки в інтернеті як небезпечної  

Однак тільки 58% респондентів вважають, що публікувати фото, які б не показав нікому, крім найближчого 
оточення є прикладом небезпечної поведінки та 25% вважають небезпечним реєстрацію в соціальних мережах, до 
досягнення ними 13 річного віку (поза тим, що такими є вимоги більшості соціальних мереж).  

Респондентам, що навчаються в 7–8 класі, було надано додаткові приклади небезпечної поведінки, що 
стосується розміщення інтимних фото в сторіс (74% обрали даний варіант) та пересилання власних інтимних фото в 
приватній переписці (71% обрали даний варіант).  

Учням 7–8 класів було запропоновано визначити, які з понять, що описують різновиди сексуального 
насильства в інтернеті, їх відомі. 
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років
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Рис. 13. Обізнаність дітей з поняттями, що описують різновиди сексуального насильства в інтернеті 

Респонденти мали можливість обрати знайомі їм поняття, або ж вказати, що жодне з названих понять не є 
їм невідоме. Результати опитування свідчать, що 66% учнів 7–8 класів не знають про жодне з запропонованих 
термінів. Тільки 26% респондентів 7–8 класів вказали, що знають термін «секстинг»; 21% – «онлайн-грумінг»; 12% – 
«сексторшен».  

 

Джерела знань про безпечну поведінку в інтернеті 

Респондентам було запропоновано обрати одне або декілька джерел, звідки вони дізналися про правила 
безпечної поведінки в інтернеті. Найчастішим діти вказувати на батьків або членів родини (67%), а також на вчителів, 
які проводили з ними тематичні шкільні уроки (57%). 1% респондентів вказав, що не володіє знаннями щодо 
безпечної поведінки. Рідше були обрані такі варіанти джерел інформації про безпеку в інтернеті як телебачення або 
інтернет (42%); самостійний пошук інформації (36%) та друзі/знайомі (30%).  

 
Рис. 14. Джерела знань про безпечну поведінку в інтернеті 

Дії для захисту в інтернеті 

Респондентам було запропоновано вибрати з переліку поведінки, дії, що ними вживалися, щоб уберегти 
себе від неприємних ситуацій в інтернеті. Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли 
обирати декілька варіантів відповідей. 

"Секстинг" "Онлайн-
грумінг" "Сексторшен" Невідоме 

жодне поняття
Series1 26% 21% 12% 66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1%

30%

36%

42%

57%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Не знаю про безпечну поведінку в інтернеті

Друзі/знайомі

Самостійно пошук інформації

Телевізор або інтернет

Тематичні уроки в школі  

Батьки або члени родини



 

 

31 
 

 
Рис. 15. Дії дітей для захисту в інтернеті  

Переважна більшість респондентів (72%) вказали, що з метою захисту від неприємних ситуацій в інтернеті 
блокували людину; 58% респондентів – закрили  власну сторінку від інших людей; скаржилися на іншого користувача 
в службу підтримку – 34%; на образливий коментар – 25% та 19% респондентів зверталися за допомогою до служби 
підтримки мережі. Однак 10% опитаних відзначили, що не вживали жодних дій, оскільки вважали це за непотрібне, 
а 4% респондентів вказали, що не робили нічого через незнання.  

 

 
Рис. 16. Доступ до сторінок дітей в соціальних мережах 

Описуючи доступ до сторінок в соціальних мережах, 40% респондентів вказали, що їх сторінка закрита для 
інших користувачів мережі інтернет, та її бачать тільки друзі та підписники, в свою чергу, 28% респондентів 
відзначили, що їх сторінки відкриті для всіх користувачів мережі інтернет. Однакова кількість опитаних вказали, що 
не мають сторінки в соціальних мережах (11%) або ж їм важко відповісти (11%).  10% респондентів зазначили, що їх 
сторінки в соціальних мережах мають часткові обмеження доступу.  

Установки дітей щодо поведінки в ситуаціях ризику в інтернеті 

Для визначення установок дітей щодо поведінки в ситуаціях ризику в інтернеті, їм було запропоновано 
обрати найбільш вірогідний для них варіант дій у кількох ситуаціях: 
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a) пропозиція від знайомого поділитися секретом в інтернеті; 

b) пропозиція обмінятись своїми фото, відео оголеного тіла від людини, з якою познайомилась/ився в 
інтернеті; 

c) публікація фотографії майже оголеного тіла в тимчасове сторіс (для учнів 7-8 класу);  

Нижче представлено розподіл відповідей щодо поведінки в заданих ситуаціях. 

(а) Респондентам було запропоновано уявити ситуацію «Уяви, що твій друг/подруга просить тебе поділитися 
секретом, який ти не готовий/готова розказати іншим. Ти запропонував/ла поговорити про це під час особистої 
зустрічі. Але зустрінетесь ви ще не скоро, то ж друг/подруга просить написати свій секрет онлайн. Що ти 
робитимеш?» 65% респондентів вказали, що не писатимуть секрет онлайн, почекають зустрічі наживо. 9% 
респондентів готові поділитися секретом по телефону, або за допомогою відеозв’язку (9%). 6% респондентів 
виразили готовність написати секрет. 

 
Рис. 17. Розподіл відповідей дітей щодо дій в ситуації «Секрет» 

(b) Наступною ситуацією для аналізу була «Уяви, що тобі запропонувала дружбу людина, з якою ти раніше 
випадково познайомилась в інтернеті і ви обмінялись кількома повідомленнями. Ця людина тобі сподобалась, тож 
ви спілкуєтесь в особистому чаті. Тепер вона написала тобі повідомлення з пропозицією обмінятись своїми фото, 
відео оголеного тіла. Якби з тобою сталась така ситуація, що б ти зробив/ла? Обери варіант дій, який ти б 
найімовірніше обрав/ла?».  

 
Рис. 18. Розподіл відповідей дітей щодо дій в ситуації «Інтимне фото/відео» 

Більше половини респондентів висловили готовність обмежити взаємодію з співрозмовником, що пропонує 
обмінятися фото із зображенням оголеного тіла (37% – заблокували б людину; 21% – припинили б спілкуватися з 
людиною). Можливість звернутися за допомогою в такій ситуації розглянуло менше чверті респондентів – розповіли 
б дорослим 17% дітей, у поліцію звернулися б 5%. 12% респондентів продовжили б спілкування без прийняття  
пропозиції обміну фото. 2% респондентів висловили готовність обмінятися оголеними фото.  
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(c) Учням 7-8 класів було запропоновано до аналізу наступну ситуацію «Уяви, що ти під час літнього 
відпочинку на пляжі зробив/зробила кілька дуже гарних селфі, майже без одягу, на фоні чудового краєвиду. Чи 
запостиш ти таку фотографію в тимчасове сторіс у своєму акаунті?» та вибрати один з запропонованих варіантів 
поведінки, або запропонувати власний. 56% респондентів вказали, що не розміщували б фото, оскільки з інтернету 
нічого не зникає. 16% респондентів готові розмістити  фото, створивши налаштування «тільки для друзів» та 14% 
акцентують, що сторіс зникає за добу. 11% готові вислати фото в особисті повідомлення друзям.  

 
Рис. 19. Розподіл відповідей дітей щодо дій в ситуації «Сторіс із фото на пляжі» 

Таким чином, можна зробити загальні висновки за результатами даного етапу дослідження: 

Підтверджено тенденцію зростання онлайн-часу дітей із віком, учні 6–8 класів (діти віком 11–14 років) 
проводять 3 години та більше годин на день. Не спостерігається суттєвої відмінності у часі проведення в інтернеті 
між дітьми різної статі та дітьми, які проживають у містах і селах.  

Інтернет діти використовують переважно для: спілкування з друзями, знайомими в соціальних мережах чи 
приватних чатах; дистанційного навчання і підготовки домашніх завдань. Майже чверть респондентів 
використовують інтернет для пошуку нових друзів та знайомств та майже половина респондентів для онлайн ігор. 
Обидва види діяльності підвищують можливість користувача зіштовхнутися з ризиками інтернету. Ризик зустрічі 
дитини з невідповідним контентом в інтернеті або ж пропозиції до спілкування інтимного характеру найменше 
турбує респондентів обох вікових груп. Учні 5–6 класів більше схильні не допускати потенційних ризиків 
використання інтернету – 32% респондентів проти 22% респондентів 7–8 класу.  

Переважна більшість учнів висловлюють розуміння того, що кожен може стати жертвою в інтернеті (71%) та 
демонструють готовність підтримати таку людину (54%). Однак 35% респондентів схильні до звинувачення жертви у 
нерозважливості її поведінки або ж жартувати з даної ситуації.  

Джерелами допомоги  у випадку небезпечної ситуації виступають батьки та правоохоронні органи (поліція 
та кіберполіція). Менше 40% респондентів сприймають педагогів чи соціально-психологічну службу школи як 
суб’єктів допомоги в небезпечній ситуації в інтернеті.  

Оцінка безпечності дітьми інтернету середня або вища середнього – 5–8 балів з 10-ти. Більшість дітей (63%) 
знають своїх друзів у соціальних мережах особисто. Більше половини респондентів оцінюються власну поведінку як 
безпечну та вказують на володіння знаннями щодо власного захисту в інтернеті. Ключовими джерелами отримання 
інформації щодо правил безпечної поведінки в інтернеті є батьки або члени родини та тематичні уроки в 
навчальному закладі. Більше половини учнів 7–8 класів не знайомі з поняттями, що описують різновиди 
сексуального насильства в інтернеті.  

Респонденти схильні вбачати небезпеку передусім в тих подіях, що відбуваються в інтернеті, які пов’язані з 
налагодженням контактів з незнайомими людьми. Діти рідше зауважують непрямі ризики, такі як розміщення 
особистих даних чи публікація особистих фото. Користування соціальними мережами до досягнення 
рекомендованого розробниками віку небезпечним вважають тільки 25% учнів.  
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Менше половини респондентів обмежують доступ до власної сторінки в соціальних мережах. 
Спостерігається обмеженість знань щодо способів захисту в ризикованих ситуаціях в інтернеті. Основною захисною 
дією респонденти вважають блокування небезпечного користувача, що може бути недостатнім у випадку 
поширення небажаної інформації за межі приватної переписки.  

Характерними установками дітей щодо поведінки в ситуаціях ризику в інтернеті є уникнення або 
припинення небезпечного спілкування чи діяльності в інтернеті. Незначна частина учнів  (12%) готові проводжувати 
небезпечне спілкування чи поведінку, що може призвести до небажаних наслідків, а деякі навіть готові пристати на 
пропозицією обмінятись своїми фото, відео оголеного тіла (5%). 
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IV. Порівняння результатів опитування дітей до та після проходження уроку з безпечної 
поведінки в інтернеті 

Задля визначення впливу уроків на компетентність 
дітей з питань безпеки в інтернеті та установок щодо 
поведінки в ситуаціях ризику дітей із усіх дітей-учасників 
освітньої кампанії було сформовано вибірку тих, хто пройшли 
опитування до та після проходження уроку з безпечної 
поведінки в інтернеті. 

Табл. 3. Соціально-демографічні характеристики дітей, 
які проходили опитування до та після проходження 

уроку з безпечної поведінки в інтернеті 

Параметр Градація Кількість (%, n) 
Стать хлопці 36%  30 

дівчата 64% 54 
Вік 
 
 
 
 

10 4% 3 
11 25% 21 
12 38% 32 
13 24% 20 
14 10% 8 

Клас 5 4% 3 
6 46% 39 
7 25% 21 
8 25% 21 

Населений 
пункт 

місто 71% 60 
село 26% 22 
невідомо 1% 2 

Всього  100% 84 
 

 
 

Зміна уявлень дітей про ризики користування інтернетом та безпечну поведінку 
Дані засвідчують, що проведення уроків впливає на розширення уявлень дітей про ризики в інтернеті та 

безпечну поведінку. Зокрема, під час повторного опитування діти обирали більше варіантів відповідей, щоб 
позначити небезпечні події, які можуть трапитися з ними в інтернеті, імовірні потенційно небезпечні ситуації, людей, 
до яких вони можуть звернутися по допомогу в небезпечній ситуації, захисні дії, до яких вони можуть вдатися у разі 
необхідності (табл. 4). 

Табл. 4. Уявлення дітей про ризик и в інтернеті та безпечну поведінку (середнє та стандартне відхилення 
кількості виборів) 

Параметр 
1 зріз 2 зріз 

Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Події, що можуть трапитися в інтернеті 3,98 3,71 5,57 4,62 

Джерела допомоги 4,85 2,45 5,60 3,17 

Небезпечні ситуації (5–6 клас) 5,24 2,08 5,31 2,07 

Небезпечні ситуації (7–8 клас) 6,12 2,24 6,45 2,41 

Дії для захисту 2,23 1,20 2,52 1,38 

 

Оцінка безпечності інтернету  

Респондентам було запропоновано оцінити по 10-бальній шкалі, наскільки безпечним, на їхню думку, є 
інтернет, де 1 – дуже небезпечний, 10 – цілком безпечний. Розподіл відповідей представлено в діаграмі.  
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Рис. 20. Оцінка дітьми безпечності інтернету (до та після уроку) 

Діти переважно оцінювали безпечність інтернету в межах 5–7 балів, найчастіше зустрічалась оцінка у 5 балів 
– для 30%  респондентів в обох групах. Перевірка з допомого критерія знакових рангів Вілкоксона для пов’язаних 
вибірок статично значущого зсуву не виявила. Як засвідчує діаграма (рис. 20), спостерігаються деякі відмінності в 
крайніх оцінках та їх зміна після участі в уроці: зменшилася кількість респондентів, що оцінюють інтернет, як 
безпечний (8–10 балів) – з 21% до 12%;  водночас, збільшення кількості тих, хто вважає інтернет небезпечним (1–3 
бали) є незначним – з 6% до 8%. 

 

Події в інтернеті 

Респондентам було запропоновано обрати ймовірні події, що можуть трапитися з ними в інтернеті. Для учнів 
5–6 та 7–8 класів були запропоновані різні варіанти подій, тому розподіл відповідей буде представлено окремо 
кожної вікової групи. Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька 
варіантів відповідей. 
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Рис. 21. Події в інтернеті, пов’язані з онлайн-ризиками, характерні для учнів 5–6 класів (до та після уроку) 
 

В респондентів, що навчаються в 5–6 класах, після проходження уроку помітна значна динаміка в збільшенні 
кількості виборів потенційних ситуацій, що можуть відбутися з ними в інтернеті (табл. 4), а також зменшення 
респондентів, які  допускають, що жодної з вище перерахованих ситуацій не може з ними трапитися Уявленні дітей 
про ризики в інтернеті та безпечну поведінку (середнє та стандартне відхилення кількості виборів) (табл. 4). 
Наймовірнішим ризиком в інтернеті учні 5–6 класів вважають можливість отримати запит на особисту інформацію 
(71%), намагання когось отримати доступ до їхніх особистих сторінок/акаунтів (67%), можливість отримати 
неприємні/образливі повідомлення (64%), пропозицію завантажити файл (62%), а також  пропозицію дружби від 
незнайомців (57%). З 24% до 10% зменшується кількість респондентів, які вважають, що нічого з вище 
перерахованого не може з ними відбутися. Суттєво збільшується кількість респондентів, які допускають можливість 
контакту з невідповідним контентом в інтернеті через завантаження файлів чи автоматично спливаючими вікнами 
сайтів (з 33% до 52%) та надсилання особистих фото/відео матеріалів (з 36% до 55%). 
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Рис. 22. Події в інтернеті, пов’язані з онлайн-ризиками, характерні для учнів 7–8 класів (до та після уроку) 
 

В респондентів 7–8 класу, після проходження уроку також спостерігається зміна у усвідомленні ймовірних 
ризиків, що можуть відбутися з ними при користуванні інтернетом (табл. 4), та скорочується кількість відповідей, що 
нічого з перерахованого в запитаннях не може відбутися. Найтиповішими ризиками після проходження уроку 
респонденти називають можливість запиту на дружбу з незнайомцями (57%), пропозиції зустрічі онлайн (40%) чи 
наживо з раніше незнайомими їм людьми (31%), отримання запитань про оголені частини тіла (31%) та публікація їх 
особистих фото без попередньої згоди (36%). 

Порівняльні результати демонструють підвищення рівня усвідомлення дітьми ймовірних ризиків та 
розширення розуміння небезпечних подій в  інтернеті.  

 

Установки щодо тих, хто опинився в ситуації небезпеки в інтернеті 

Спостерігається зміна установок респондентів після проходження уроку щодо можливої «жертви» інтернету 
– збільшується кількість дітей, які готові висловити підтримку жертві (з 56% до 63%). Також помітне збільшення 
кількості респондентів, що звинувачують людину, що стала жертвою інтернету (з 25% до 32%). Можливо, таким 
чином діти дають критичну оцінку діям користувача інтернету, адже він проігнорував базові правила безпечної 
поведінки, що їм вже відомі, що й спричинило небажані наслідки. Іншими словами, після уроку діти більшою мірою 
співчувають тому, хто потрапив в небезпечну ситуацію в інтернеті, і, водночас, більше підкреслюють відповідальність 
людини за свої дії – паралельно зменшилась кількість тих, хто допускає ризики в інтернеті передусім через погані 
наміри інших (з 80% до 69%). Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати 
декілька варіантів відповідей. 
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Рис. 22. Установки щодо тих, хто опинився в ситуації небезпеки в інтернеті (до та після уроку) 
 

Джерела допомоги  
 
Порівнюючи відповіді респондентів щодо можливості зверненням за допомогою, спостерігається динаміка в 

розширенні кола суб'єктів, до кого можна звернутися у випадку виникнення небезпечної ситуації в інтернеті. 
Найбільша різниця спостерігається в сприйнятті респондентами вчителя, як можливого джерела допомоги (з 35% до 
56%). Це може бути зумовлено тим, що самим проведенням уроків вчителі продемонстрували дітям власну 
обізнаність з даного питання. Збільшився відсоток відповідей, які стосуються поліції та інших представників 
правоохоронних органів, що може бути зумовлено усвідомленням дітьми сфери повноважень даних суб'єктів та 
можливості їх втручання в ситуації, коли виявлено факт насильства чи шахрайства в інтернеті. В цілому діти дещо 
більше готові у разі ситуації небезпеки в інтернеті звертатися на гарячу лінію допомоги дітям, до старших 
братів/сестер, друзів/подруг, у службу підтримки інтернет-ресурсу. Після проходження уроку фактично незмінною 
залишилась готовність респондентів звернутися до шкільного психолога/соціального педагога у випадку небезпеки 
(51% до уроку та 49% після уроку); це може бути зумовлено недостатнім рівнем довіри до представників 
психологічної служби навчального закладу, а також підвищенням рівня обізнаності щодо діяльності і можливої 
допомоги з боку інших суб'єктів.   
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шахраїв і недобрих 

людей"

"Слід поводитися 
обережно і думати 

про можливі 
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їй потрібна 
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робить"
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вже посміємося!"

1 зріз 80% 74% 56% 26% 1%
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Рис. 23. Уявлення дітей про те, до кого можна звернутися за допомогою у випадку небезпечної ситуації в інтернеті 

(до та після уроку) 
 

Навички безпечного спілкування в інтернеті 
 

Оцінка дітьми власних знань про безпечну поведінку в інтернеті та самої поведінки 

 

Респондентам було запропоновано визначити власну поведінку в інтернеті. Співставляючи відповіді до та 
після уроку, можна відзначити збільшення після проходження уроку впевненості дітей у власній безпечній поведінці 
та наявності знань для самозахисту в інтернеті (+4 вибори, всього 52% респондентів після уроку). Стійким є 
визначення власної поведінки як безпечної поведінки та усвідомлення можливості все одно зазнати негативного 
впливу (33% респондентів). Після проходження уроку зменшилася кількість респондентів, які висловлюють потребу 
в отриманні додаткових знань в сфері безпечної поведінки в інтернеті (-7 виборів, з 17% до уроку до 8% після уроку). 
Дана динаміка може бути пояснена наступним: інформація, яку діти отримали під час уроку, відповідала їхнім 
актуальним потребам в розвитку компетенцій з безпечної поведінки в інтернеті, що в результаті сформувало відчуття 
власної компетентності. Водночас, ці дані насторожують, оскільки можуть вказувати на присутність небезпечного 
ефекту «я все знаю». Зсуви є незначними, статистично не значущими, згідно перевірки за критерієм рангових знаків 
Вілкоксона для пов’язаних вибірок (Z = -1,014, р = 0,310). 
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Рис. 24. Самооцінка дітьми власної поведінки в інтернеті (до та після уроку) 

 
Приклади небезпечної поведінки в інтернеті  

Респондентам було запропоновано обрати приклади можливої небезпечної поведінки в інтернет. Сума 
відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей. 

Діти, які пройшли навчання за уроками #stop_sexтинг, до переліку прикладів небезпечної поведінки в 
інтернеті віднесли передусім: 

- дії, пов’язані із публікуванням особистих, інтимних фото; 

- дії, що розкривають особисту інформацію про дитину; 

- дії, що пов’язані із налагодженням контактів з незнайомими людьми.  

Порівняння відповідей дітей до уроку та після дозволяє виявити певні тенденції. У даній вибірці, як і у 
загальній вибірці констатуючого етапу дослідження, діти найчастіше у якості прикладів небезпечної поведінки в 
інтернеті обирали спілкування з незнайомцями (86% до уроку та 75% після уроку) та зустріч з людьми, з якими 
познайомилися онлайн (82% до уроку та 76% після уроку), але, як бачимо, кількість таких виборів після навчання 
дещо знизилася. Водночас, серед учнів 7–8 такі дії як «розміщати власні інтимні фото в сторіс» після уроку найчастіше 
визначались як небезпечні (90% після уроку проти 76% до уроку). Стійким є переконання дітей також у тому, що 
висилати власні інтимні фото в приватній переписці є небезпечною дією (81%). Думка дітей щодо інших прикладів 
небезпечної поведінки в інтернеті суттєво не змінилась. Це свідчить про те, що діти в цілому схильні вбачати 
небезпеку в тих подіях, що відбуваються в інтернеті, які пов’язані з налагодженням контактів з незнайомими 
людьми, однак можна припустити, що після навчання за уроками #stop_sexтинг діти більше усвідомлюють ризики 
не просто самого факту спілкування з кимось незнайомим в інтернеті, а й обміну контентом (файлами). Проте це 
припущення потребує додаткової перевірки. 

"Вона безпечна і я 
знаю як себе 
захистити"

"Я поводжуся 
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1 зріз 48% 32% 17% 2% 1%
2 зріз 52% 33% 8% 5% 1%
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 Рис. 25. Оцінка дітьми різних видів поведінки в інтернеті як небезпечної (до та після уроку) 

Учням 7–8 класів було запропоновано визначити, які з понять, що описують різновиди сексуального 
насильства в інтернеті, їх відомі.   

 
Рис. 26. Обізнаність дітей з поняттями, що описують різновиди сексуального насильства в інтернеті (до та 

після уроку) 
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Респонденти мали можливість обрати знайомі їм поняття, або ж вказати, що жодне з названих понять не є 
їм невідоме. Результати опитування до та після уроку свідчать, діти підвищили рівень обізнаності щодо понять, що 
описують різновиди сексуального насильства в інтернеті, про що свідчить статистично значущий зсув за критерієм 
рангових знаків Вілкоксона для пов’язаних вибірок (Z = -3,257, р = 0,001). Результати опитування свідчать, що лише 
38% учнів 7–8 класів не знають про жодне з запропонованих термінів (проти 67% до уроку). Найбільше зросла 
кількість респондентів, які вказали, що знають термін «сестинг» (60%). 

Дії для захисту в інтернеті 

Респондентам було запропоновано вибрати з переліку прикладів поведінки дії, до яких вони вдавалися, щоб 
уберегти себе від неприємних ситуацій в інтернеті. Сума відповідей може перевищувати 100%, оскільки респонденти 
могли обирати декілька варіантів відповідей. 

 

 
Рис. 27. Дії дітей для захисту в інтернеті (до та після уроку) 

Порівнюючи відповіді респондентів на запитання, які дії ними вживалися, щоб уберегти себе від неприємних 
ситуацій в інтернеті, можна відмітити збільшення після уроку кількості відповідей щодо: блокування людини (74% 
проти 70%), налаштування приватності власної сторінки в соціальних мережах (64% проти 56%) та скарги на 
образливий коментар (33% проти 26%).  Незмінними залишаються варіанти відповідей, що дитина нічого не робила, 
оскільки не знала як, однак, враховуючи, що опитування проводилося одразу після проходження уроку, респонденти 
не мали можливості вжити певних дій. 

 
Установки дітей щодо поведінки в ситуаціях ризику в інтернеті 

Для порівняння зміни установок дітей щодо поведінки в ситуаціях ризику в інтернеті до та після уроку, їм 
було запропоновано обрати найбільш вірогідний для них варіант дій у кількох ситуаціях: 

a) пропозиція від знайомого поділитися секретом в інтернеті; 

b) пропозиція обмінятись своїми фото, відео оголеного тіла від людини, з якою познайомилась/ився в 
інтернеті; 

c) публікація фотографії майже оголеного тіла в тимчасове сторіс (для учнів 7–8 класу).  

Нижче представлено розподіл відповідей щодо поведінки в заданих ситуаціях. 
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1 зріз 70% 56% 33% 29% 25% 6% 4%
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(а) Респондентам було запропоновано уявити ситуацію «Уяви, що твій друг/подруга просить тебе поділитися 
секретом, який ти не готовий/готова розказати іншим. Ти запропонував/ла поговорити про це під час особистої 
зустрічі. Але зустрінетесь ви ще не скоро, то ж друг/подруга просить написати свій секрет онлайн. Що ти 
робитимеш?» Після проходження уроку спостерігається тенденція до зростання установки на безпечну модель 
поведінки, у випадку можливої небезпечної ситуації в інтернеті.  65% респондентів  (проти 55% до уроку) вказали, 
що не писатимуть секрет онлайн, почекають зустрічі наживо. 6% респондентів  (проти 7% до уроку) готові поділитися 
секретом по телефону, або за допомогою відеозв’язку 7% (проти 14% до уроку). Збільшення кількості респондентів, 
що готові написати секрет, може бути зумовлено тим, що вони переоцінили критерії довіри до друзів та впевнені, 
що вони не використають отриману у інформацію проти них (на користь такого припущення свідчить зменшення 
кількості респондентів, які під час першого опитування взагалі не готові були ділитись своїми секретами з іншими – 
з 18% до 12%).  

 

 
Рис. 28. Розподіл відповідей дітей щодо дій в ситуації «Секрет» (до та після уроку) 

(b) Наступною ситуацією для аналізу була «Уяви, що тобі запропонувала дружбу людина, з якою ти раніше 
випадково познайомилась в інтернеті і ви обмінялись кількома повідомленнями. Ця людина тобі сподобалась, тож 
ви спілкуєтесь в особистому чаті. Тепер вона написала тобі повідомлення з пропозицією обмінятись своїми фото, 
відео оголеного тіла. Якби з тобою сталась така ситуація, що б ти зробив/ла? Обери варіант дій, який ти б 
найімовірніше обрав/ла?».  
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Рис. 29. Розподіл відповідей дітей щодо дій в ситуації «Інтимне фото/відео» (до та після уроку) 

Після проходження уроку респонденти схильні до вибору більш безпечних моделей поведінки у ситуації 
можливої небезпеки: збільшилася кількість респондентів, які готові заблокувати людину (з 39% до 44%), перестати з 
нею спілкуватися (з14% до 23%) та тих, хто проявляє готовність поскаржитися в службу підтримки (з 4% до 6%). 
Натомість зменшується кількість респондентів, які готові продовжити спілкування (з 12% до 4%), прийняти 
пропозицію або ж обговорювати це з друзями. Зменшення кількості респондентів, які готові розповісти про це 
вчителю, може бути зумовлено формуванням завдяки урокам у них переконання щодо можливості вжиття ними 
заходів самостійно, таких як блокування або припинення спілкування.  

(c) Учням 7–8 класів було запропоновано до аналізу наступну ситуацію «Уяви, що ти під час літнього 
відпочинку на пляжі зробив/зробила кілька дуже гарних селфі, майже без одягу, на фоні чудового краєвиду. Чи 
запостиш ти таку фотографію в тимчасове сторіс у своєму акаунті?» та вибрати один із запропонованих варіантів 
поведінки, або запропонувати власний. 57% респондентів (проти 48% до уроку) вказали, що не розміщували б фото, 
оскільки з інтернету нічого не зникає. 12% (проти 17% до уроку) готові вислати фото в особисті повідомлення друзям. 
Респонденти  демонструють зміну установок після проходження уроку щодо ймовірної поведінки у випадку 
виникнення небезпечної ситуації онлайн, вони готові уникати ризикованих ситуацій. В порівнянні з відповідями до 
участі в уроці, збільшилася кількість респондентів, які розуміють, що інформація, розміщена в інтернеті, не зникає (з 
48% до 57%).  
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Рис. 30. Розподіл відповідей дітей щодо дій в ситуації «Сторіс із фото на пляжі» (до та після уроку) 

Таким чином, можна зробити загальні висновки за результатами даного етапу дослідження: 

Після проходження уроку змінилися уявлення дітей щодо безпечності інтернету та можливих подій, 
пов’язаних з онлайн ризиками. Окрім найімовірніших, на думку респондентів, подій, що пов’язані з контактами з 
незнайомцями чи запитами на особисту інформацію, суттєво збільшилася кількість респондентів, які допускають 
можливість контакту з невідповідним контентом в інтернеті через завантаження файлів чи автоматичне відкриття 
вікон різних сайтів. Діти більше остерігаються намагання отримати доступ до їх особистих сторінок чи обміну 
особистими фото/відео матеріалами. Учні 7–8 класів після проходження уроків також вказують на можливість запиту 
на дружбу з незнайомцями, пропозиції зустрічі онлайн чи наживо з досі незнайомими їм людьми, отримання 
запитань про оголені частини тіла та публікація їх особистих фото без попередньої згоди.  

Після проходження уроку: 

Ø Відслідковується зміна установок щодо ставлення до людини, що зазнала небезпечного впливу 
інтернету. Також спостерігається динаміка підвищення вимог до користувача та його відповідальності за 
потрапляння в ситуації небезпеки.  

Ø Значно розширюється розуміння дітьми суб’єктів, до кого можна звернутися за допомогу у випадку 
небезпечної ситуації в інтернеті. Найбільші зміни під впливом уроку спостерігається в сприйнятті 
респондентами вчителя, як можливого джерела допомоги. Збільшується також розуміння дітьми вибору 
ймовірних дій для захисту у ситуаціях небезпеки.    

Ø Респонденти схильні оцінювати власну поведінку в інтернеті як безпечну та вказують на володіння 
знаннями щодо власного захисту. Учні 7–8 класів підвищили рівень обізнаності щодо ключових понять, 
які описують різновиди сексуального насильства в інтернеті.   

Ø Відслідковується зміна установок дітей щодо ймовірних дій у небезпечних ситуаціях. Респонденти 
демонструють готовність припиняти спілкування в ризикованих ситуаціях, не поширювати особисту 
інформацію, що може їм зашкодити та усвідомлюють ризики, що може спричинити необдумана 
поведінка в інтернеті. 
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Розділ V. Фокусовані групові інтерв’ю вчителів, які долучитися до освітньої кампанії 
«стоп_секстинг» (stop_sexting) з безпеки дітей в цифровому середовищі 

До участі в фокусованому груповому опитуванні були відібрані вчителі, які проводили урок в учнів різних 
класів та є фахівцями різної спеціалізації (вчитель-«предметник», вчитель початкових класів, вчитель-класний 
керівник). Респонденти були з різного типу місцевості (міська та сільська) та володіли досвідом проведення уроків 
різного формату (наживо та онлайн).   

Загалом було проведено 3 фокусовані групові інтерв’ю, в яких взяли участь 12 вчителів. Середня тривалість 
зустрічі – 1,5 години. Всі опитування проходили в форматі онлайн. 

Гайд фокусованого групового інтерв’ю для вчителів включав наступні смислові блоки та відповідні питання: 

1. Вступ. Знайомство; 
2. Зміст навчальної програми; 
3. Вплив навчальної програми на учнів; 
4. Організація навчання. 

Всього у фокус-групах взяло участь 12 вчителів. Нижче представлено розподіл респондентів залежно від 
того, у яких класах вони проводили навчання. 

Таблиця 1. Кількість вчителів, залучених до інтерв’ювання 

Клас Посада Кількість Кодування 
1–4 вчитель початкової школи 

вчитель інформатики 
психолог 

1 
2 
1 

A1–А4  

5–8 вчитель інформатики  
психолог 

3 
2 

B1–В5  

7–11 класний керівник-вчитель англійської мови 
вчитель інформатики 

1 
2 

C1–С3  

Всього 12  
 

Результати фокусованих групових інтерв’ю вчителів 

а. Зміст навчальної програми 

 Респонденти високо оцінили якість освітніх матеріалів та відповідність їх меті. Усі опитані вчителі для 
проведення уроку з дітьми з теми безпеки в цифровому середовищі спиралися на надані матеріали, мінімально 
відхилялись від них в ході уроку, оскільки вважають їх добре структурованими, змістовними і такими, що дозволяють 
у найкращий і найбільш відповідний спосіб донести до дітей необхідну інформацію та сприяють формуванню 
відповідних навичок безпечної поведінки. Вчителі також відзначили, що іноді не достатньо часу одного уроку для 
проведення повного заняття, запропонованого в методичних матеріалах, особливо це стосувалося проведення 
квестів для старших класів. 

«Дуже корисний та цінний ресурс для кожного вчителя… Я ставлю програмі 12 балів з 12-ти.» 

«Мені сподобалась структура, послідовність викладення матеріалу, все логічно, все пов'язане 

одне з одним.» (С1) 

«Чітка структура та підбір форм та методів. Інформації достатньо в програмі.» (С3) 

«Матеріали підготовлені на високому рівні. Було дуже комфортно та зручно ними 

користуватися. Можна доповнювати, але треба дотримуватися меж». «Увесь матеріал 

систематизовано та логічно пов’язано, були переходи від одного питання що іншого, що дає 

цілісну систему. Вчитель супроводжує, додає по ходу інформацію, роз'яснює. Матеріал націлений 

на розвиток критичного мислення [дитини].» (А1) 
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Вчителі підтвердили актуальність теми для всіх вікових підгруп дітей та відповідність особливостям 
нормативного особистісно-вікового розвитку дітей. Вчителі відзначили, що проведення навчальних занять з 
використанням розроблених методичних матеріалів викликало зацікавленість в учнів, оскільки таке навчання має 
реальну практичну значущість для дітей. 

Респонденти наголошували, що теми, які стосуються розвитку сексуальності дітей та сексуального 
виховання, є дуже важливими, і нестача обізнаності дітей у цих питаннях виступає додатковим чинником ризику 
зазнати насильства в інтернет-середовищі. 

«Сподобалась структура урока. Діти добре асоціюють себе з тими героями, які там 

запропоновані… Діти “проникають” у героїв.» (А2) 

«У матеріалах були гарно і доступно визначені основні поняття (секстинг, грумінг, сексторшен 

тощо).» «Структура заняття була продумала до найменших дрібниць. Помічним для організації 

був план уроку, який допоміг зорієнтуватися у часі та організації всього заняття.» (В2) 

«Матеріали незвичайні, спеціальні, що потрібно трішки подумати. Текст такий, що стимулював 

задумуватися.» (С3) 

«Можна додати більше відео / наглядних презентацій, мультиків.»  (А3) 

«Учні сприймали матеріал з інтересом, зацікавленістю. […] Діти активно задавали питання і 

відповідали, аналізували. […] Діти зможуть потім практично себе відстояти, захистити, 

правильно вести себе у небезпечних ситуаціях.» (А1) 

«Матеріали сучасні, не перенасичені. Дітям було цікаво. Матеріали відповідно віку дітей.» (С2) 

«Гарно продумана відповідність матеріалів віковій категорії учнів.» «Серйозна тема через ігрову 

форму (діти запам'ятовують інформацію досить непогано завдяки гарно продуманому 

матеріалу).» (В5) 

«З мого досвіду – наче рік різниці між учнями, але бачення кардинально різняться, тому матеріали 

розроблено чітко у відповідності до їх віку.» (В3) 

«Деякі діти почали ділитися схожими ситуаціями. Діти зрозуміли, що в такі ситуації може 

потрапити кожен з нас, навіть діти, які не говорили про схожі випадки з життя. Жодна дитина 

не написала, що мені не потрібна чи не важлива тема.» (С2) 

«У матеріалах були враховані усі вікові особливості дітей (було відчутно, що матеріали 

розроблялися експертами, психологами)». «Було чудовим рішенням донести дітям інформацію у 

формі гри (квесту) – це цікавий формат.» (В2) 

«Діти прагнули постійно доповнювати інформацію своїми історіями, були відкриті до 

комунікації.» (В3) 

«Все, про що йшлося на уроках – відповідає досвіду учнів. Потрібно розповідати дітям, 

попереджувати (небезпеки).» (С3) 

«Треба починати проводити уроки якомога з ранніх років в школі». «Дітей дуже мало знайомлять 

з сексуальною темою саме в сім'ї. Батьки бояться говорити з дітьми на сексуальну тему.» (А3) 

«Чим раніше почати розповідати [дітям] на теми сексуальності – тим краще, оскільки діти 

мають доступ до шкідливого контенту в соцмережах.» (А2) 
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Даних, отриманих в ході дослідження, недостатньо, аби зробити надійні висновки щодо можливостей 
використання методичних матеріалів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, оскільки лише два 
респондента зазначили, що на їхніх уроках були такі учні. При цьому, їхня оцінка відповідності матеріалів 
особливостям розвитку цих дітей була неоднозначною: з одного боку, респонденти підтвердили, що діти з ОПП, так 
само, як і інші діти, потребують навчання з безпеки в інтернеті; з іншого боку, вчителька, яка працює у спеціалізованій 
школі для дітей з порушеннями мовлення, поділилися історією про те, як урок отримав своє продовження: 

 

Отже, є підстави звернути увагу на питання більш ретельної підготовки і проведення навчання за даними 
методичними матеріалами у дитячих аудиторіях, які, в силу особливостей розвитку, можуть мати обмежений 
соціальний досвід та потребують додаткової підтримки в розвитку здатності до критичного сприйняття й аналізу 
інформації. 

Загалом, вчителі переконані, що навчання з тем безпечної поведінки в інтернеті потрібно проводити для 
дітей, починаючи з першого класу, але найбільш уразливими щодо сексуального насильства в інтернеті є саме діти 
віку початку статевого дозрівання.  

«Питання про навчання з теми безпеки в інтернеті раніше підіймалось [в школі], але не було уроків 

з приводу безпеки щодо сексуального насильства над дітьми в інтернеті.» «Не було раніше 

жодного уроку, спрямованого на попередження явища секстингу (та інших небезпек). Уроки по 

стоп_секстингу розпочалась саме з вашої інфокампанії та проєкту.» (А1) 

«Діти рідко звертаються до батьків на деякі теми, не довіряють те чи інше питання – бо бояться 

покарання. Під час заняття виникало багато проблем та питань (ще тиждень після заняття 

діти підходити з питаннями).» (В2) 

«Коли діти читали “вона оголила плече”, “вона виставила ніжку” – то хлопці задавали питання: “ 

[...] , скажіть, а що це таке?” А потім хлопці розповідали, що дівчата надсилали такі селфі. Ми їх 

тоді зібрали – і з ними говорили, з хлопцями окремо та дівчатами окремо – поговорили з кожним, 

що ми проводили таке заняття, ми ж обговорювали, що такі речі не треба робити – все було в 

хорошій обстановці. Ми справилися з цією ситуацією благополучно, більше такого не 

траплялось.» (С3)  

«Важливо працювати з дітьми, починаючи з початкової школи, але більшої уваги приділяти 

середній школі – 5-6 класи (перехідний період, дорослішання).» (А3) 

«У початкових та молодших класах варто починати інформування про онлайн-ризики, бо діти вже 

у молодшому віці мають доступ до інтернету, а отже – до його небезпек. Треба проводити для 

такої категорії дітей тренінгові заняття / виховні години. 5–8 класи – найбільш вразлива 

категорія.» (В2) 

«У 5 класі діти відчувають себе дорослими і починають дуже багато часу проводити в інтернеті. 

5–6 клас – найвразливіша група, оскільки діти інтенсивно використовують інтернет та технічні 

засоби і не зовсім розуміють небезпек, які можуть на них чекати в інтернеті.» (В4) 

«Найбільш вразливий вік до небезпек в інтернеті – початкова школа, а що стосується 

стопсекстингу – то 7–8 класи (діти хочуть бути дорослими, вони себе вважають такими) – це 

самий складний перехідний вік дитини.» (С1) 

«Варто починати з 5–6 класу. Найбільш вразливі діти 7 класу. Це те саме, що дитину посадили за 

кермо, а не навчили їздити – діти взяли в руки смартфони, але не обізнані у тому, як правильно 

ними користуватися, як використовувати інформацію тощо – у цьому й проблема.» (С2) 



 

 

50 
 

 

b.   Готовність вчителів до проведення уроків 

Вчителі переважно визнали недостатню власну обізнаність та компетентність в питаннях безпеки дітей в 
інтернеті у контексті ризиків сексуального насильства. Однак в ході підготовки до уроку, опрацювання методичних 
матеріалів вони посилювали особисту готовність до проведення уроків з даної тематики і почувалися більш 
упевнено. Додатковим фактором підвищення готовності до проведення уроків було проходження вчителями 
спеціального навчання – вебінарів. 

Шкільні психологи частіше повідомляли про вищий ступінь обізнаності в темі та готовності проводити 
подібне навчання, однак при цьому вони стикаються з обмеженнями, пов'язаними з негативними реакціями батьків 
та адміністрації, обумовленими опором до обговорення тем, що стосуються сексуального розвитку дітей та їх 
виховання, особливо вчителі учнів молодшої школи. 

«Коли виникає закоханість – тоді діти починають фотографуватися, десь щось приховувати, 

десь якісь селфі [робити], а закоханість може виникати і у 5-му класі, і у 7-му, і у 10-му.» (С3) 

«Я раніше з явищем таким не зіштовхувалась і не знаю, що це таке. Щоб мені навчити дітей, 

треба і самій ознайомитися. Я говорила дітям: “Я вчусь разом з вами”.» «Вже після того, як 

ознайомилась з матеріалом заняття – особливих побоювань з приводу проведення уроку не 

виникало.» (С1) 

«Про безпеку в інтернеті кожен вчитель інформатики обізнаний, але у темі стопсекстингу – це 

був перший досвід. Для мене був цінний методичний аспект.» (А2) 

«Все залежить від того, наскільки вчитель компетентний у цих питаннях. Після заняття я 

проводила педраду на цю тему – і багато вчителів бути некомпетентні та необізнані у цій темі.» 

«Якби не було б цих матеріалів – мені було б некомфортно говорити з дітьми на ці теми, тому 

що треба вміти правильно підібрати що сказати, як сказати. Матеріали дуже гарно розроблені, 

якось воно все сприяє – і фотографії, й інформація, якось воно так подається усе – що просто і 

комфортно доносити.» (С2) 

«Обізнаність у темі я розвинула після отримання конспекту уроку та під час підготовки до 

проведення уроку.» (В2) 

«Попередньо перед проведенням уроку я була на вебінарі від проєкту та зберегла і роздрукувала 

пам'ятки для дітей щодо безпечної поведінки в інтернеті.» (В3) 

«Підготовчий етап обов'язково має бути – кожен вчитель має мати підготовку. Так [він/вона] 
готується якнайкраще передати дітям інформацію. У програмі є особливості (“родзинки”), які 

необхідно знати, як подати дітям.» (А1) 

«При підготовці я провела пре-урок вдома зі своїм сином, який навчається у 6 класі – він був 

вражений. Син просив провести цей урок і у його 6 класі.» (А2) 

«Розроблені уроки чудово! Бери, прочитай та проводь з дітьми. Кожен урок я роздрукувала у 

кольорі, прошила так, як книжку та поклала у кабінеті для колег – хто хоче – користуйтесь та 

проводьте для дітей.» (С3) 

«Я обізнана в темі, стикалась з цією темою, як психолог в школі. З дітьми початкової школи 

раніше не працювала – більше зі старшими класами проводилися заняття на тему сексуального 

виховання. До проєкту була спроба провести урок з сексуального виховання (подібний урок) – однак 

отримала багато негативних відгуків від батьків щодо того, яке я маю право говорити на такі 

теми з їхніми дітьми.» (А3) 
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Виходом з цієї ситуації може бути попередня робота з батьками та обґрунтування їм важливості даної 
тематики, ознайомлення з контентом уроків (про що йтиме мова на уроці з дітьми). 

Для більшої ефективності уроків важливе залучення дітей, налагодження достатньо довірливої, сприятливої 
для відкритої розмови з дітьми атмосфери. На це, в свою чергу, вливає якість взаємостосунків між дітьми та вчителем 
загалом. 

с. Залучення дітей 

Вчителі залучали дітей до уроків з цифрової безпеки у різний спосіб: онлайн та наживо, із завчасним 
інформуванням дітей про тему, планований зміст уроків та без, в межах виховної роботи (варіативна складова освіти) 
та в межах основних навчальних занять. Усі ці умови позначались на ході і результатах уроків, однак єдина стійка 
тенденція, яку було помічено – те, що попереднє інформування дітей про тематичний урок з безпеки в інтернеті 
спонукає їх  до пошукової активності з відповідного питання і підготовки до заняття з метою засвідчити на уроці 
власну обізнаність. 

«Я не знала, у якій мірі правильно сказати про сексуальний момент в уроці, тому що усі діти різні 

(я не хотіла, щоб потім мені батьки говорили, що я щось зайве сказала).» (А4) 

«До розсилки [до проєкту] була обізнаність на побутовому рівні, а вже після того, як дізналися про 

можливість участі в проєкті – розуміння почало формуватися на науковому рівні. Спочатку була 

робота з батьками щодо цієї теми! – зустріч була дистанційною, потім надіслали підкріплюючі 

матеріали щодо небезпек, які можуть оточувати дитину в інтернеті. Потім вже почали 

працювати з дітьми.» (А1) 

«Мені здається, дуже важливо налаштувати сприятливу атмосферу – від цього багато що 

залежить. Багато що залежить від дітей та від класу. Не можу сказати, що у всіх класах однаково 

на “ура” пройшло, деякі діти (менші) – треба було більше часу, щоб їх налаштувати, для деяких 

треба приділити більше часу на те, щоб донести, що люди, які з ними поруч – вони їм допоможуть, 

щоб вони не боялися звертатися з проблемою. По-різному було, мені здається, тут важливо, яку 

атмосферу створить вчитель на уроці, і взагалі які стосунки з дітьми, бо діти не всім вчителям 

довіряють.» (С2) 

«Проводила на уроці з інформатикі в офлайн-форматі (як частина роботи по інформатиці – 

“користування комп'ютером, інтернетом = безпека в інтернеті”). Інші вчителі теж хотіли 

провести цей урок у рамках програми “Я досліджую світ”. Можливо, доцільно проводити такі 

уроки у рамках класної години / виховної роботи.» (А4) 

«Уроки зі стопсекстингу проводились в межах виховної роботи (варіативна складова)». «Під час 

онлайн-роботи ми завчасно інформували дітей за допомогою розсилки, що буде такий онлайн-

урок. Коли офлайн-урок був у школі –  це було неочікувано для дітей, не попереджали про такий 

урок. Коли діти проходили на онлайн-урок – вони були завчасно попереджені та прийшли 

підготовленими-налаштованими на урок, та/або попередньо з батьками обговорили цю тему. 

Коли без повідомлення теми уроку (офлайн) – діти   були непідготовлені, працювали більш 

зосереджено і чекали від вчителя інформації. Тобто попередження та не попередження про 

проведення уроку знайшло відображення у рівні обізнаності дітей на цю тему.» (А1) 
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d. Матеріальні та людські ресурси  

Для організації навчання вчителі використовували ресурси, наявні у школі (технічні засоби для презентації – 
ноутбук, проєктор, екран, – комп’ютери, роздруковані матеріали тощо). В окремих випадках, вивчення теми 
підкріплювалось застосуванням додаткового діагностичного інструментарію, що не входить до матеріалів освітньої 
прогами #stop_sexтинг – опитувальників для вивчення присутності в досвіді дітей булінгу. 

До проведення самих уроків вчителі не залучали інших фахівців. Залучення інших фахівців до роботи з 
профілактики сексуального насильства в інтернеті почалося відбуватися вже після проведення уроків для дітей за 
навчальною програмою. 

Вчителі також наголошують на важливості розвитку міжвідомчої взаємодії та формування спільного бачення 
у всіх залучених суб’єктів.  

 

 

 

 

Виходячи з цих даних, можемо зробити такі висновки: 

• Якість освітніх матеріалів #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі, на думку вчителів, є 
високою, вони відповідність їх меті та особистісно-віковим особливостям розвитку дітей, їх актуальному 
життєвому досвіду. Настача обізнаності дітей у питаннях розвитку сексуальності дітей та сексуального 
виховання, виступає для них додатковим чинником ризику зазнати насильства в інтернет-середовищі. 

• Самі вчителі також визнали недостатню обізнаність та компетентність в питаннях безпеки дітей в 
інтернеті у контексті ризиків сексуального насильства. Основними шляхами підвищення готовності 

«Ми проводили під час канікул (дві переваги – і план роботи на канікули, весь клас прийшов, і нікому 

не потрібно ні у кого випрошувати проводити урок).» (В1) 

«Я прямо не говорила [дітям] про тему уроку, але сказала, що це буде розмова про інтернет і що 

це буде заняття, яке їм буде цікаво.» (В2) 

«Після проведення уроку для дітей було проведено анонімне опитування “Чи було цькування в 

інтернеті?” (чи були такі ситуації, про які нікому не ділилися?)» (В2) 

«Ми залучали служби у справах дітей – вони приходять до нас та проходять заходи. Представники 

поліції теж приходять та проводять заняття. Ми говорили їм, що ми проводили дітям заняття 

зі стопсекстингу та після цього фахівці теж розповідали дітям про безпеку в інтернеті – що діти 

повинні знати, як реагувати, до кого звертатися.» (С3). 

«Я залучала старшокласників до проведення уроку-квесту (самоврядування) – тому що школа 

велика, три класи бігають по трьох поверхах, треба були додаткові помічники, щоб 

контролювати процес.» (В1) 

«Раніше не було піднятого питання безпеки в інтернеті, це лише недавно – ось «Стопсекстинг» 

розробили і воно все пішло. Ми визначаємо фахівцям тематику та запрошуємо проводити заходи 

(це з нашої ініціативи). Усі представники (працівники ССД, поліцейські) приходять та проводять 

заняття з приводу онлайн-безпеки, але щоб сказати, що вони обізнані в темі секстингу – не скажу, 

що вони це знають! Ми на підставі ваших уроків ЇМ розповідаємо, що ми з дітьми проводили такі 

заняття з ресурсу стопсекстинг […] Треба їм порекомендувати, щоб вони теж вивчили ті 

матеріали та проводили заняття, нехай теж знають.» (С3) 
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вчителів до проведення тематичних уроків було опрацювання методичних матеріалів та відвідування 
вебінарів. 

• Для організації навчання вчителі використовували наявні у школі ресурси, яких, на їхню думку, цілком 
достатньо для забезпечення якісного проведення уроків. 

• Налагодження міждисциплінарної та міжвідомчої взаємодії вчителі називають важливим чинником 
протидії насильству над дітьми загалом та в інтернеті зокрема. Однак до проведення самих уроків 
вчителі не залучали інших фахівців, а їх залучення до роботи з профілактики сексуального насильства в 
інтернеті почалося відбуватися вже після проведення уроків для дітей за навчальною програмою. 

• Умови організації навчання з цифрової безпеки варіювались, що позначались на ході і результатах 
уроків: вчителі залучали дітей до уроків онлайн та наживо, із завчасним інформуванням дітей про тему, 
планований зміст уроків та без, в межах виховної роботи (варіативна складова освіти) та в межах 
основних навчальних занять. Виявлено, що попереднє інформування дітей про тематичний урок з 
безпеки в інтернеті спонукає їх  до пошукової активності з відповідного питання і підготовки до заняття 
з метою засвідчити на уроці власну обізнаність.  
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Розділ VI. Довгостроковий вплив уроків освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей 
в цифровому середовищі 

Для вивчення довгострокового впливу уроків освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому 
середовищі, відповідно до першопочаткового плану проведення дослідження, передбачалось анкетне опитування 
дітей-учасників освітньої кампанії, не менш як через два місяці після проходження навчання. Обставини 
непереборної сили – локдаун та повномасштабне вторгнення росії в Україну – змусили змінити програму дій 
дослідників в частині реалізації завдань з використанням певних методів. Ключовими джерелами для аналізу 
довгострокового впливу стали окремі блоки запитань в глибинному інтерв’ю дітей та фокусованих групових інтерв’ю 
вчителів, які брати участь в освітній кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі. 

Думка дітей 

Глибинні інтерв'ю дітей, які пройшли навчання в рамках освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в 
цифровому середовищі, проводилися через рік після проходження ними тематичного уроку і містили запитання 
щодо результативності навчання, зокрема: 

• «Чи знав/ла раніше ти про безпечну поведінку в інтернеті? Що для тебе було новим та корисним з 
почутого на уроці?» 

• «Чи робиш ти щось спеціально для того, щоб захистити себе від неприємних ситуацій в інтернеті?» 
• «Чи скористалась/тався ти чимось з того, про що йшлося на уроці, пізніше, після уроку? Ти 

продовжуєш спілкуватися в соціальних мережах та використовувати інтернет, як і раніше?» 
• «Якби з твоїм знайомим/другом/однокласником трапилася неприємна ситуація в інтернеті, що б ти 

йому порадив?» 

Аналізуючи та узагальнюючи відповіді дітей, можна зробити наступні висновки щодо довгострокових 
впливів та результатів освітньої компанії.  

a. Форма проведення уроку, зокрема застосування ігрових та інтерактивних методів навчання, сприяють 
кращому засвоєнню дітьми інформації.  

 

 

 

 
b. Правила поведінки, засвоєні під час уроків, поради та рекомендації впроваджуються дітьми в життя 

безпосередньо після навчання. Після проходження уроків, діти зверталися до вчителів-«предметників» (вчителів 
окремих навчальних предметів, зокрема, інформатики) за допомогою в налаштуваннях приватності власних сторінок 
в соціальних мережах. Практика, коли після проведення запропонованого уроку з учнями проводиться урок 
інформатики, де вони мали можливість застосувати отримані знання на практиці (змінити налаштування приватності, 
видалити зайві фото тощо), уточнити у вчителя технічні питання, може бути оцінена як  позитивний приклад співпраці 
вчителів різного профілю у роботі з формування цифрової компетентності учнів. 

 

«Запам’яталося як на стікерах писали, спілкування, багато нового дізнався про небезпеку, що не 

можна довірять чужим людям.  Що можуть бути різні комп'ютерні програми небезпечні. Що друг 

може бути не друг… Що під обличчям друга може скриватися шахрай.»  (Ch5) 

«Я стала серйозніше ставитися до того, які фотографії виставляються.  Для чого вони 

виставляються.» (Ch9)  

«Ми дізналися нове про таке поняття як «білборд тест». «Я дуже задоволена, що прийшла [на 

заняття].» «Я відчуваю себе, мабуть, на 100% захищеною, тому що я дотримуюся правил безпеки 

в інтернеті. І я впевнена, що немає ніяких загроз для мене. Я не спілкуюся з незнайомцями, які мені 

пишуть. Та не публікую мою власну інформацію.» «Я знаю як себе захистити, але після уроку я 

переглянула свої старі дії, звірилися з тим, що нового я дізналася.» (Ch7A) 
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c. Рекомендації, надані під час уроків, та їх обговорення з дітьми дає можливість закріпити установки щодо 
безпечної моделі поведінки на довготривалий час. Через рік після проходження уроків діти демонструють 
дотримання визначених правил та готовність до підтримки інших дітей, які можуть опинитися в ситуації небезпеки.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

d. Діти відзначають важливість таких уроків та акцентують на необхідності їх регулярного проведення, для 
закріплення отриманого матеріалу або обговорення/уточнення нових ситуацій, що виникають під час користування 
інтернетом. Пропонована дітьми частота занять – щорічно або декілька разів на рік.  

Думка вчителів 

Для виявлення довгострокового впливу уроків на дітей було виділено блок питань під час фокусованих 
групових інтерв’ю вчителів, що проводили уроки за запропонованими навчально методичними матеріалами, 
зокрема:  

• «Як би Ви оцінили сприйняття учнями проведеного уроку?» 
• «Чи побачили Ви якісь зміни в розумінні, рівні конкретних знань чи їх застосуванні учнями в ході та 

після навчання?» 
Аналізуючи та узагальнюючи відповіді дітей, можна зробити наступні висновки щодо довгострокових впливів та 

результатів освітньої компанії. 

«Я вже знаю як себе поводити. Мені пояснили. А тепер треба вести себе безпечніше, ніж ти був 

раніше… От якщо взяти, що мені було мало років і плюс незнання, я б могла почати спілкуватися 

з незнайомими людьми, що могли писати. А зараз вже такого немає, коли незнайомці пропонують 

познайомитися, скинути фотографії свої і т.д. Також був проведений урок за темою «інтимне 

селфі». Те, що безпосередньо впливає на життя… Коли зараз мені пишуть «привіт, давай 

познайомимося», а я така «я не знайомлюся з незнайомими». Аналізую всі ситуації, що були в 

прикладі [на уроці].» (Ch9) 

«Вчитель інформатики нам допоміг налаштувати правильну приватність сторінок в соціальних 

мережах. Долучався до цього квесту. Пояснив як це зробити і допомагав.» (Ch9) 

«Мабуть, я добре захищена, в інстаграмі в мене закритий акаунт, як і рекомендували в 

презентації. Ні з ким з незнайомих я не спілкуюсь, тільки з тими, хто в мене в друзях. Незнайомих 

людей в друзі я не добавляю, не спілкуюсь. І фото інтимного характеру я не викладаю, цього не 

можна робити. Закрити друзів, щоб ніхто не бачив, з ким я спілкуюсь. Не можна в інтернеті 

писати, де ти проживаєш, номер телефону, школу, в якій ти навчаєшся. Ну, особисту інформацію 

не можна використовувати.» (ChIS2) 

«Я стала серйозніше ставитися до того, які фотографії виставляються. Для чого вони 

виставляються.» (Ch9)  

«Я захищений в інтернеті на 8 балів з 10. Бо коли пишуть люди “давай зустрінемось десь там, 

вживу, або на відеоконференцію” – коли щось таке сказали, я не відповідаю. Я не влажу ні в які 

сайти, коли щось написали мені, питаю в батьків, відповідати чи не відповідати. Не маю профілів 

в інтернеті, тільки вайбер. Я все удаляю.» (Ch5) 

«Після уроку я дізнався як діяти, якби виникла така ризикована ситуація. Якби мій друг опинився  в 

такій ситуації, я б намагався його переконати, достукатися до нього, що він може звернутися за 

допомогою до батьків, вчителів і вони допомогли б йому вирішити ситуацію.» (ChІS1) 
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a. Щодо змін в установках, рівні обізнаності, розумінні та застосуванні знань, здобутих учнями-учасниками 
освітньої кампанії, вчителі відзначали, що їхні спостереження дають їм можливість говорити насамперед про 
підвищення рівня обізнаності в питаннях безпечної поведінки в інтернеті, розуміння норм поведінки. Тому відповіді 
вчителів стосувалися, як правило, їхніх спостережень в ході уроку та відразу після нього, хоча були повідомлення про 
окремі випадки зміни поведінки дитини за межами освітнього середовища школи. 

 

b. Проходження уроків сприяє подальшій актуалізації теми серед дітей та їх готовності звернутися до вчителя 
за порадою чи обговорення небезпечної ситуації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Вчителі відзначають зміни у поведінці дітей після проходження уроку, як і у міжособистісних стосунках між 
ними, зокрема акцентують на знижені проявів кібербулінгу серед дітей. Також спостерігається, що поведінка дітей в 
соціальних мережах стає більш усвідомлена та безпечна.  

«Діти пам'ятають тему уроків – видно, що діти застосовують знання, які вони отримали на 

занятті.» (А4) 

    «На рівні обізнаності про тему зміни є.» (С1) 

«Був випадок, коли мама розповіла ситуацію, коли дитина не дозволила мамі виставляти у 

Фейсбук його/її фото в купальнику! (дитина спиралась на момент, що не можна такого 

виставляти, бо у них в школі був такий урок). Мама поділилась цієї історією, бо була вражена 

реакцією дитини.» (А2) 

«Зрозумійте, що той урок якраз допоміг їм зрозуміти, що не треба боятися батьків. Краще 

зробити це на першому кроці. Ще вони забувають чи бояться по це казати, що з’явилася довіра до 

батьків.  Не у всіх, це залежить від стану родини, а в більшості – якщо щось таке відбувається, 

вони одразу батькам кажуть. І це добре. І такі уроки дуже добрі, чесно вам скажу. Складно 

організаційно, але добре. І коли відео,  коли нові ролики – і шо дійсно діляться історією, це дуже 

впливає на них.» (В3) 

«Після заняття діти підходили та ділилися ситуаціями не своїми, а знайомих.» (В1) 

 

«Ще тиждень після заняття діти підходити з запитаннями щодо уроку.» (В2) 

 

«Діти продовжували цікавитися питаннями безпеки в інтернеті в інших вчителів. Інші вчителі 

підходили за експертною порадою як до психолога – як краще дітям доносити тему безпеки дітей 

в Інтернеті.» (В4) 

 

«Діти зверталися до мене після проведення уроку по безпеці в інтернеті. Зверталися інші вчителі 

щодо питань безпеки в інтернеті (бо учні були захоплені, цікавились). Діти у інших вчителів 

питали, як захистити себе в інтернеті.» (В2) 

 

«До проведення заняття була між дітей ситуація, коли дівчата посварилися, використали 

світлини однієї з дівчат, підписали їх і виклали на фейковій сторінці під ніком дівчинки.  

Після проведення заняття схожих випадків вже ось 1,5 роки не спостерігається. 

Тут ще, напевно, спрацював механізм “сніжного кому”, коли діти діляться між собою інформацією 

про небезпеки в Інтернеті та правилами поведінки в онлайн-середовищі.» (В1) 
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d. Не менш важливим довгостроковим ефектом є усвідомлення вчителями важливості даної теми та їх роль 
у профілактики небезпечної поведінки дітей в інтернеті. Вчителі також пропонували ідеї щодо того, як підкріпити 
мотивацію педагогів до впровадження освітньої програми (розробка окремого методичного електронного 
посібника, затвердження і акредитація освітньої програми #stop_sexтинг як курсу підвищення кваліфікації тощо). 

Відтак, аналіз даних інтерв’ювання дітей та вчителів дозволяє зробити такі висновки: 

• Уроки поглиблюють інтерес як дітей, так і дорослих до питань безпеки в інтернеті, закріплюють 
розуміння дітьми норм безпечної поведінки в інтернеті в цілому і в соціальних мережах зокрема, 
стимулюють до пошуково-пізнавальної діяльності з даних питань, сприяють їх готовності звернутися 
до вчителя за порадою чи обговорення небезпечної ситуації. 

• Завдяки урокам формуються стійкі установки щодо безпечної моделі поведінки на довготривалий 
час – через рік після проходження уроків діти демонструють дотримання визначених правил та 
готовність до підтримки інших дітей, які можуть опинитися в ситуації небезпеки. 

• Усвідомлення вчителями важливості даної теми, необхідності її системного опрацювання, та їх 
власної ролі у профілактиці небезпечної поведінки дітей в інтернеті – один із важливих 
довгострокових ефектів освітньої програми. 

 
 
 
 
 
  

«Після заняття дівчата почали відбирати фото для публікації у соцмережах. Сторінка почала 

виглядати дитячою (а не дорослою, як раніше).» (В4) 

«Після першого уроку продовжували навчання для інших класів, оскільки побачили інтерес дітей до 

даної проблематики (раніше такі схожі уроки були по сексуальному вихованню – і раніше такі уроки 

проводити педагоги-організатори). Після старту у та проведення уроків по стопсекстингу 

почали проводити уроки й інші вчителі.  «Стопсекстинг» сприяє тому, щоб всі були щасливі – як 

діти, так і дорослі (“щаслива дитина - щасливий вчитель”).» (А1) 

«Діти розповіли батькам про урок.» (А2) 

 

«Було б чудово розробити спеціальний методичний посібник, на якійсь онлайн-платформі – щоб 

вчитель міг підготувати сам себе до цього (можливо, пройти спеціальні навчальні курси).» (С2) 

 

«Якби сертифікат, який видається вчителям по проведенню уроків – свідчив про підвищення 

кваліфікації – то такі уроки проводили б усі.» (С3) 
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Перевірка гіпотез 

 

Зміст навчальної програми відповідає віковим особливостям дітей та їх актуальним потребам у навчанні з 
питань безпеки у цифровому середовищі. 

Підтверджено. Діти є активними користувачами інтернету і проводять у цифровому середовищі від 3 до 5 
годин щодня. Окрім дистанційного навчання і підготовки домашніх завдань, інтернет діти використовують 
переважно для спілкування з друзями, знайомими в соціальних мережах чи приватних чатах. Питання безпеки 
в інтернеті є актуальними для дітей різного віку в межах цільової групи і розроблені уроки відповідають 
потребам та уразливості кожної з вікових груп. 

 

Найбільш уразливими щодо ризиків в інтернеті є діти молодшого та середнього  підліткового віку. 

Частково підтверджено. Найуразливішим віком для небезпечної поведінки в інтернеті є учні 5–8 класів (10–
14 років). У цей період тривале самостійне користування інтернетом поєднується з активним пошуком друзів, 
референтних груп та браком компетенцій щодо безпечної поведінки в інтернеті. 

 

Якість методичних матеріалів, запропонованих для використання в ході проведення уроку, достатня для 
організації змістовного і цікавого цілісного тематичного заняття, незалежно від його формату (онлайн чи 
наживо). 

Підтверджено. Як діти, так і вчителі, вважають уроки програми #stop_sexтинг за змістом і формою цікавими і 
доступними. Програма передбачає відповідні віку дітей форми подачі інформації, зокрема звернення до 
казкових героїв, застосування ігрових та інтерактивних методів навчання. Матеріали легко адаптуються для 
використання під час занять і у онлайн форматі, і наживо, в аудиторії. Важливим є комбінування і чергування 
різних форм активності. Діти пропонують вчителям під час таких уроків збільшити можливості для 
обговорення в класі, наводити більше життєвих випадків та конкретних прикладів виходу із ризикованої чи 
небезпечної ситуації. 

 

Базовий рівень компетентності дітей з безпеки в інтернеті є низьким і діти не можуть захистити себе в 
ситуації ризику. 

Частково підтверджено. Про ризики в інтернеті та безпечну поведінку діти дізнаються в школі, від батьків та 
безпосередньо із самого інтернету та мають певні знання з питань безпеки в цифровому середовищі, які 
дозволяють їм застосувати переважно пасивно-нейтральні захисні стратегії поведінки. Водночас діти схильні 
недооцінювати ризики цифрового середовища та переоцінювати власну компетентність щодо поведінки у 
ньому. Установки та захисні навички у небезпечних ситуаціях є недостатніми для ефективного захисту в 
ситуаціях ризику.  
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Участь в навчальних заняттях за освітньою програмою #stop_sexтинг позитивно вливає на рівень 
обізнаності дітей щодо безпечної поведінки в інтернеті. 

Підтверджено. Уроки поглиблюють інтерес дітей до питань безпеки в інтернеті. Заняття сприяють перегляду 
дітьми ставлення до інтернету з точки зору його безпечності, закріплюють розуміння дітьми норм безпечної 
поведінки в інтернеті в цілому і в соціальних мережах зокрема, стимулюють до пошуково-пізнавальної 
діяльності з даних питань. Проходження уроків за програмою підвищує рівень обізнаності дітей щодо ризиків 
спілкування в інтернеті, щодо понять, що описують різновиди сексуального насильства в інтернеті, та дій в 
небезпечних ситуаціях. Після уроку діти більшою мірою співчувають тому, хто потрапив в небезпечну ситуацію 
в інтернеті, і, водночас, більше підкреслюють відповідальність людини за свої дії. Уроки розширюють 
уявлення про суб’єктів допомоги та їхню роль, зокрема, зміцнюють у дітей уявлення про роль вчителя як 
джерела допомоги, сприяють їх готовності звернутися до нього за порадою чи задля обговорення небезпечної 
ситуації.  

 

Участь в навчальних заняттях за освітньою програмою #stop_sexтинг позитивно вливає на зміну установок 
дітей щодо безпечної поведінки в інтернеті. 

Підтверджено. Уроки позначаються на установках дітей як у короткостроковому, так і в довгостроковому 
вимірах. Після проходження навчання респонденти усвідомлюють ризики, що може спричинити необдумана 
поведінка в інтернеті, демонструють готовність припиняти спілкування в ризикованих ситуаціях і не 
поширювати особисту інформацію, що може їм зашкодити. Блокування людини, налаштування приватності 
власної сторінки в соціальних мережах та скарги на образливий коментар є найбільш типовими діями дітей, 
до яких вони вдаються, щоб уберегти себе від неприємних ситуацій в інтернеті. Уроки спрямовані на 
розширення уявлень дітей щодо можливих дій в ситуаціях ризику, але важливою є підтримка вчителями 
процесу впровадження дітьми в життя здобутих знань. Завдяки урокам формуються стійкі установки щодо 
безпечної моделі поведінки на довготривалий час – через рік після проходження уроків діти демонструють 
дотримання визначених правил та готовність до підтримки інших дітей, які можуть опинитися в ситуації 
небезпеки. 

 

Освітня програма підвищує рівень експертності вчителів у темі безпеки в цифровому середовищі та їх 
готовність проводити відповідне навчання для дітей. 

Підтверджено. Вчителі визнали недостатню обізнаність та компетентність в питаннях безпеки дітей в 
інтернеті у контексті ризиків сексуального насильства і потребують попередньої підготовки до проведення 
уроків, що включає як ознайомлення з методичними матеріалами освітньої програми і їх апробацію, так і 
проходження вчителями навчальних вебінарів. Розроблені методичні рекомендації для вчителів та 
можливість проходження вчителями вебінару перед проведення уроку підвищує рівень їх експертності в темі, 
сприяє психологічній готовності вчителя до проведення уроку й взаємодії з дітьми. Задля досягнення бажаних 
результатів уроків вчителі прагнуть застосувати свої педагогічні знання і навички у роботі з дітьми для 
налагодження сприятливої, довірливої групової навчальної атмосфери. 

 

Дотримання вчителями методичних рекомендацій щодо змісту і послідовності викладу матеріалу 
забезпечує ефективність уроку.  
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Підтверджено. Передбачені освітньою програмою навчальні завдання успішно виконуються з використанням 
наявної матеріальної бази школи. Вчителі, які засвідчують результативне проведення уроків, дотримуються 
змісту і послідовності викладу матеріалу, допускаючи мінімальні зміни і доповнення. Діти під час таких уроків 
проявляли активність, не відчували дискомфорту, сприймали матеріал, навіть той, що стосувався поширення 
інтимної інформації, легко і спокійно Методичні матеріали не містять рекомендацій щодо залучення дітей 
шляхом попереднього інформування учнів про зміст навчання, тож вчителі діяли тут у різний спосіб. Відмова 
від повідомлення дітям заздалегідь теми заняття з боку вчителів обґрунтовуються передусім їх 
застереженнями щодо негативної реакції дітей; однак діти вважають, що мінімальне інформування їх щодо 
змісту такого навчання є доречним. Ефективність впровадження освітньої програми підвищує залучення до 
організації і проведення навчання інших фахівців (як вчителів з інших предметів, так і представників інших 
професій – соціальних працівників, поліцейських, психологів тощо), а також батьків. Часто залучення до 
роботи з профілактики сексуального насильства в інтернеті інших фахівців відбувається вже після проведення 
уроків для дітей за навчальною програмою, що можна вважати одним із довгострокових ефектів освітньої 
програми. 
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Додатки 

ДОДАТОК А 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДОСЛІДНИКА 

Призначення цих Правил – сформувати чіткі очікування до дослідника під час проведення опитувань дітей в 
рамках у «Дослідження ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому середовищі». 

Всі положення цих Правил спрямовані на забезпечення якнайкращих інтересів дітей, в тому числі з метою 
захисту їх від насильства та захисту їхніх персональних даних. 

Ці правила також важливі, аби запобігти звинуваченням дослідників з боку закладів освіти, на базі яких 
проводяться дослідження, та з боку батьків дітей. 

ПОЛОЖЕННЯ 

Спілкування з дітьми на час проведення дослідження: 

- Дотримуйтесь підтримуючого стилю у спілкуванні з дітьми. 

- Проявляйте повагу та терплячість до дітей. 

- Не критикуйте та не допускайте оціночних суджень щодо того, що кажуть та як поводяться діти. 

- Не залишайтесь з учнем або з класом наодинці. Учитель має залишатись присутнім у класній кімнат, якщо 
анкетування проводиться наживо; батьки або інші законні представники (далі – батьки) мають бути присутніми під 
час індивідуального інтерв’ювання дітей, це включає присутність вчителя чи іншого дорослого, на присутність якого 
надали дозвіл батьки дитини. 

Повага до особистих кордонів та приватного життя: 

- Дотримуйтесь кордонів у взаємодії з дітьми і психологічно, і фізично (будьте дружніми з дітьми, але за 
взаємодії наживо не обіймайте дітей, не торкайтеся без дозволу до руки чи плеча, а тим більше до інших частин 
тіла). 

- Не надавайте дітям своїх особистих контактних даних: телефон, електронна пошта тощо. 

- Не формуйте контакти з дітьми онлайн: не додавайтесь їм в друзі, не коментуйте та не лайкате їхні 
публікації. 

- За необхідності отримати додаткову чи уточнюючу інформацію від дітей після опитування, така взаємодія 
може відбуватись тільки через вчителів або батьків дитини. 

Підтримка етики та суспільної моралі, включає заборону використовувати ненормативну лексику під час 
взаємодії з дітьми, палити чи вживати алкоголь перед та під час взаємодії з дітьми, підбурювати дітей до хуліганських 
чи інших протизаконних дій. 

Заборона фото- та відеозйомки під час дослідження. Заборонено знімати дітей без письмової згоди на це 
їхніх батьків. Тому Ви не можете робити відеозапис або фото з дітьми під час опитування без письмової згоди батьків 
дітей на таку фото- чи відеозйомку (це включає знімки екрану та цифровий запис опитувань, що відбувається через 
інформаційно-комунікаційні технології). 

Я, __________________________________________________________________________________ 

ознайомився/ознайомилась з Правилами поведінки дослідника. 

Мені зрозумілі викладені Положення і я зобов’язуюсь їх дотримуватись. 

__________ __________ 
                                                                                                                                                                                                                                                      (дата)                        (підпис) 
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ДОДАТОК Б 

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА УЧАСТЬ ДИТИНИ В ІНТЕРВ’Ю 

Добрий день! Запрошуємо Вас та Вашу дитину взяти участь у дослідженні метою якого є сформувати дієві 
рекомендації для розвитку у дітей цифрової компетентності через освітні програми.  
Назва дослідження: «Дослідження ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому середовищі».  
Реалізатори дослідження: дослідження виконується кафедрою соціальної педагогіки та соціальної реабілітації 
факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках інформаційно-
освітньої кампанії #stop_sexтинг за підтримки фонду королеви Швеції «World Childhood Foundation».  
Хід проведення дослідження:  
Дослідження передбачає інтерв’ювання дитини з питань її обізнаності про онлайн безпеку та оцінку ефективності 
уроку, що проводився у класі у 2020-2021 навчальний рік.  
Тривалість інтерв’ю: 25-45 хвилин (залежно від віку дитини).  
Інтерв’ю проводиться з дитиною індивідуально, без присутності інших дітей, але з присутністю довіреного дорослого 
(батьки, бабуся/дідусь, вчитель чи інший дорослий, хто опікується дитиною).  
Конфіденційність:  
Інтерв’ю буде проводитись через ZOOM із аудіозаписом. Запис не буде використаний жодним іншим чином, ніж для 
транскрипції інтерв’ю з метою його подальшого опрацювання, що включає аналіз та узагальнення відповідей всіх 
респондентів.  
Відповіді дитини будуть де-персоніфіковані. Кожна дитина, яка бере участь в інтерв’ю, отримує номер респондента, 
реальне ім’я та інші персональні дані дитини не зазначаються.  
Важливість участі дитини:  
Ми поважаємо права дитини визначені національним і міжнародним законодавством, зокрема, право на участь та 
право бути почутими. Ми переконані, що освітні програми для дітей мають розроблятись з врахуванням їхньої думки 
та їхнього досвіду.  
Безпосередня оцінка дітьми уроку, що проводився для них у 2020-2021 навчальному році вплине на рекомендації 
щодо змін змісту та стилю викладання програм з розвитку цифрової компетентності заради безпеки дітей в онлайн-
середовищі.  
 

Згода 
на участь дитини в інтерв’ю 

Я _______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

ознайомилась з метою дослідження й умовами інтерв’ювання та надаю згоду, аби моя дитина 

_________________________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

прийняла/прийняв участь в дослідженні «Дослідження ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в 
цифровому середовищі». Мені зрозуміло, що участь є добровільною, не порушує та сприяє реалізації прав 
моєї дитини. 

Під час інтерв’ю з дитиною буде присутній 
_________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Контакти людини, яка супроводжуватиме дитину (телефон, емейл): 
_________________________________________________________________________________________ 

Дата                                                                                                                        Підпис 
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ДОДАКТОК В 

ГАЙД ІНТЕРВ’Ю ДІТЕЙ 

 

1. ВСТУП. ЗНАЙОМСТВО 

1.1. Знайомство з інтерв’юером 

1.2. Представлення респондента (ім'я, школа, клас, в якому уроці брав участь, тип школи (міська/сільська) та 
форма уроку (онлайн/наживо) 

1.3. Предмет дискусії, послідовність тем обговорення, причини запису 

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

2.1. Чи сподобався тобі урок? 

2.2. Чи все було зрозуміло для тебе? 

2.3. Чи знав/ла раніше ти про безпечну поведінку в інтернеті? Звідки ти про це дізнався? Що для тебе було 
новим та корисним з почутого на уроці? 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

3.1. Чи були моменти під час уроку, коли ти почувався/почувалась незручно, ніяково? 

3.2. Наскільки було тобі комфортно під час уроку? Як поводились інші учні та вчитель? 

3.3. Чи виникли в тебе запитання в ході та після уроку та чи був хтось, хто надав на них відповідь?  

3.4. Якби тобі запропонували щось змінити в проведенні такого уроку, що б і як саме ти змінив? 

4. ВЛАСНА УЧАСТЬ 

4.1. Чому ти брав/брала  участь в уроці? 

4.2. На твою думку, ти достатньо захищений/на в інтернеті? Чи робиш ти щось спеціально для того, щоб 
захистити себе від неприємних ситуацій в інтернеті? 

4.3. Чи скористалась/тався ти чимось з того, про що йшлося на уроці, пізніше, після уроку? Ти продовжуєш 
спілкуватися в соціальних мережах та використовувати інтернет, як і раніше? 

4.4. Якби з твоїм знайомим/другом/однокласником трапилася неприємна ситуація в інтернеті, що б ти йому 
порадив/ла? 

4.5. На твою думку, з якого віку найактуальніше проводити подібне навчання? 
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ДОДАТОК Г 

ГАЙД ФОКУСОВАНОГО ГРУПОВОГО ІНТЕРВ’Ю ВЧИТЕЛІВ 

 

1.ВСТУП. ЗНАЙОМСТВО З УЧАСНИКАМИ 

1.1. Знайомство з модератором 

1.2. Предмет дискусії, послідовність тем обговорення, причини запису 

1.3. Представлення учасника (ім'я, школа, який урок проведено, тип школи (міська/сільська) та форма уроку 
(онлайн/наживо) 

1.4. Пояснення правил проведення дискусії 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Як би Ви оцінили навчальну програму для проведення уроку, запропоновану Вам в рамках освітньої 
кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей в цифровому середовищі? 

2.2. Чи Ви проводили заняття, повністю спираючись на надані методичні матеріали? Чого не вистачило вам? 
Чим ми б рекомендували доповнити? 

Уточнити: 

Чи вносили Ви зміни до плану занять під час його проведення?  

2.3. На Вашу думку, урок, який Ви проводили, містив всі необхідні методичні матеріали для його 
проведення?  

Уточнити: 

Чи логічна структура? 

Чи достатньо деталізований опис ходу проведення заняття? 

2.4. Чи були присутні на Ваших уроках діти з ОПП? Якщо так, які особливості проведення уроку для них Ви 
можете відмити? Чи вони брали урок по віку для дітей?  

2.5. Чи виникали у Вас труднощі під час підготовки та проведення занять різного типу: онлайн і наживо? 

3. ВПЛИВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НА УЧНІВ 

3.1. Як би Ви оцінили сприйняття учнями проведеного уроку? 

3.2. Чи відповідають матеріали віку учнів? 

3.3. Чи відповідають матеріали рівню знань учнів?  

3.4. Чи побачили Ви якісь зміни в розумінні, рівні конкретних знань чи їх застосуванні учнями в ході та після 
навчання?  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

4.1. Чому Ви вирішили провести такий урок в своїй школі? Чи вимагала проведення даного уроку 
адміністрація навчального закладу?  

4.2. Де і коли Ви проводили урок?  

Уточнити: 

Урок проводився під час основних уроків чи факультативно? 

Урок проводився в класі чи іншому приміщенні? 

4.3. Як Ви залучали учнів до уроку?  

Уточнити: 
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Чи поінформували завчасно?  

Чи могли діти брати участь в заняттях за бажанням?  

4.4. Під час підготовки та проведення уроку чи використовували Ви допоміжні матеріали/ 
додаткове  обладнання ? Звідки Ви їх залучали? 

4.5. Чи були залучені додаткові фахівці/експерти до проведення уроку? після уроку?  

4.6. Чи проходили в навчальному закладі раніше уроки з даної тематики? Чи після проведення уроку Ви 
проводили інші заняття з даної тематики? І якщо так, то для кого? 

4.7. Чи були Ви особисто готові до проведення уроку з даної тематики? Наскільки Ви були обізнані в питаннях 
безпеки дітей в інтернеті до моменту залучення про освітньої кампанії?  

4.8. Виникали у Вас якісь страхи/побоювання  щодо проведення даного уроку? Чи вони виправдались?  

4.9. Чи була атмосфера в класі під час уроку сприятливою та безпечною для роботи з такою темою? Чи учні 
могли вільно висловлювати свою думку, ділитися власним досвідом? 

4.10. Чи виникали під час проведення уроку ситуації, що стали для Вас викликом/ вимагали додаткових 
зусиль? З чим вони були пов'язані? 

4.11. На вашу думку, з якого віку найактуальніше проводити подібне навчання? 
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ДОДАТОК Д 

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ 
 

Привіт! 

Просимо тебе прийняти участь у нашому опитуванні. Заповнення анкети буде тривати близько 15 хвилин. 

Всі відповіді анонімні, анкета не запитує твоє ім’я, тому неможливо дізнатися, хто саме дав відповідь. Той, хто 

надав тобі посилання на дослідження, не матиме доступу до твоїх відповідей. Отримані від тебе дані 

конфіденційні, будуть оброблені та представлені в узагальненому вигляді. 

Результати цього дослідження допоможуть зробити користування інтернетом більш приємним та безпечним, 

тому відповідай, будь ласка, настільки чесно, наскільки це можливо. 

 

Я даю згоду на участь в опитуванні  
так (перехід до наступного розділу) 
 

РОЗДІЛ “ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ”  
Спочатку декілька питань про тебе 

1. Твоя стать: 
Хлопець  
Дівчина  

 
2. Скільки тобі повних років?  

9 
10 
11 
12 
13 

 
3. Як називається населений пункт, в якому ти проживаєш? 

________________ 
 

4. В якому класі ти навчаєшся? 
5 
6 

 
5. Скільки часу протягом дня ти користуєшся Інтернетом в середньому? 

Менше години на день 
Від 1 до 2 годин 
Від 3 до 5 годин 
Від 5 до 7 годин 
Більше 7 годин 
Важко відповісти 

 
РОЗДІЛ “КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ І ЙОГО РИЗИКИ” 

 
6. Для чого ти використовуєш інтернет? (можна обрати кілька відповідей)  

- для участі в навчальних заняттях (уроках), якщо вони проводяться дистанційно 
- для підготовки домашніх завдань 
- для скачування ігор 
- для онлайн-ігор 
- для спілкування  з друзями, знайомими у соціальних мережах (наприклад, Youtube, TikTok, Instagram, 

Likee, Facebook тощо) 
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- для спілкування з друзями, знайомими в чатах або приватних повідомленнях (наприклад, Viber, Messenger, 
Telegram тощо)   

- для знайомства з новими людьми, пошуку нових друзів 
 

7. На твою думку, наскільки безпечним є інтернет? (оціни у 10-бальній шкалі, де 1 – дуже небезпечний, 10 – цілком 
безпечний) 
 
8. Чи знаєш ти особисто (знайомий/а і зустрічав/ла в реальному житті) всіх людей, які є серед твоїх друзів в 
мережі? 

так  
ні  
 

9. На твою думку, що з нижче перерахованого може трапитися з тобою в Інтернеті? (можна обрати кілька 
відповідей)  

- хтось раніше мені незнайомий пропонує мені дружбу 
- хтось запитує мене про те, де я живу, навчаюсь 
- хтось пропонує мені завантажити файл, надіславши посилання (лінк) 
- хтось раніше мені незнайомий пропонує зустрітись онлайн 
- хтось надсилає мені неприємні або образливі повідомлення    
- автоматично спливають та відкриваються вікна з сайтів з неприємним, образливим вмістом  
- хтось просить мене надіслати мої фото чи відео  
- хтось надсилає мені свої фото чи відео  
- хтось задає питання про моє тіло  
- хтось публікує без мого дозволу мої фото або відео 
- хтось просить доступ до моїх особистих сторінок чи акаунтів 
- нічого з вище перерахованого   

 
10. Якби якась з вище перерахованих ситуацій трапилася насправді, куди, на твою думку, можна звертатися за 
допомогою?  (можна обрати кілька варіантів відповідей)  

- до батьків або осіб, що їх замінюють 
- до вчителя  
- до шкільного психолога або соціального педагога  
- до поліції  
- до шкільного офіцера поліції 
- до поліцейського, який проводить заняття в школі (ювенальна превенція) 
- до кіберполіції; 
- пробувати самостійно вирішити ситуацію 
- до друга/ подруги 
- до старшого брата/ сестри 
- у службу підтримки або адміністрацію соціальної мережі чи сайту 
- на гарячу лінію допомоги дітям 
- Інше Запиши _________________________________ 

 
 
11. Якби ти дізнався/дізналася, що з кимось в Інтернеті трапилося щось зі списку з питання 9, що б ти подумав/ла? 
(можна обрати кілька варіантів відповідей) 

- Це вина самої цієї людини, варто їй було думати, що робить 
- Слід якнайшвидше розказати про це своїм друзям - от вже посміємося!    
- Кожен може опинитися в такій ситуації, адже в Інтернеті є багато шахраїв і недобрих людей 
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- Слід поводитися обережно і думати про можливі наслідки  
- Такій людині, напевне, страшно і їй потрібна підтримка 

 
РОЗДІЛ “НАВИЧКИ БЕЗПЕЧНОГО  СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ” 

 
12. Чи знаєш ти, яка поведінка в Інтернеті є безпечною?  

так  
ні  

 
13. Як би ти визначив/визначила свою поведінку в інтернеті?  

вона безпечна і я знаю як себе захистити  
я поводжуся безпечно, але все одно можу зазнати негативного впливу інтернету  
я не знаю як поводитися безпечно в інтернеті  
я б хотів/хотіла більше дізнатися про те, як себе захистити в Інтернеті  
я не роблю нічого спеціально для своєї безпеки в Інтернеті, оскільки мені нічого там не загрожує 

 
14. Вибери з переліку приклади небезпечної поведінки в Інтернеті? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 

- спілкуватися з незнайомцями  
- переписуватися з друзями щодо подій, які відбулися з тобою за день  
- зустрічатися з людьми, з якими ти познайомився в Інтернеті 
- звернутися за допомогою, у випадку небезпечних ситуацій в Інтернеті  
- долучати в друзі тільки тих людей, кого знаєш офлайн  
- публікувати фотографії, які б ти не показав/ла нікому, крім своїх найближчих людей 
- надсилати інформацію про себе, місце проживання чи навчання  
- розміщувати на своїх сторінках в соціальних мережах особисті дані (дати народження, адреси проживання 

тощо)  
- закрити власний акаунт, щоб його бачили лише друзі  
- реєструватися в соціальних мережах до досягнення 13 років  
- переходити за посиланнями спливаючих вікон чи завантажувати файли, що надсилають незнайомці  

 
15. Звідки тобі відомо про безпечну поведінку в Інтернеті? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 

- в школі були уроки на цю тему  
- батьки або члени родини розповідали мені  
- самостійно шукав/ла цю інформацію  
- чув/ла від друзів/знайомих  
- бачив/ла по телевізору або в інтернеті  
- я не знаю про безпечну поведінку в інтернеті  
- інше (вкажи, що саме)__________ 

 
16. Щоб уберегти себе від неприємних ситуацій в Інтернеті, що з нижче перерахованого ти  робив/ла у соціальних 
мережах та месенджерах? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 

- Налаштував/ла власну сторінку як закриту від інших людей 
- Заблокував/ла людину 
- Звернувся/лася в службу підтримки мережі з проханням про допомогу  
- Поскаржився/лася на людину в службу підтримки 
- Поскаржився/лась на образливий коментар 
- Нічого не робив/ла, бо не вважаю за потрібне  
- Нічого не робив/ла, бо не знав/ла як 
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17. Обери варіант, який описує доступ до твоєї сторінки/ок у соціальній мережі: 
Мою сторінку бачать лише мої підписники або ті, хто у мене в друзях 
Частина моїх сторінок має такі обмеження, а частина – ні 
Мої сторінки може бачити будь-хто в Інтернеті 
Не знаю/Важко відповісти 
В мене немає сторінки в соціальних мережах 

 
18. Уяви, що твій друг/подруга просить тебе поділитися секретом, який ти не готовий/готова розказати іншим. Ти 
запропонував/ла поговорити про це під час особистої зустрічі. Але зустрінетесь ви ще не скоро, то ж друг/подруга 
просить написати свій секрет онлайн. Що ти робитимеш: 
 Не писатиму – почекаю офлайн-зустрічі 

Розкажу по телефону  
Напишу   
Поспілкуюсь з другом/подругою з допомогою відеозв'язку  
Інше. Запиши _________________________________ 
 

19. Уяви, що тобі запропонувала дружбу людина, з якою ти раніше випадково познайомилась в Інтернеті і ви 
обмінялись кількома повідомленнями. Ця людина тобі сподобалась, тож ви спілкуєтесь в особистому чаті. Тепер 
вона написала тобі повідомлення з пропозицією обмінятись своїми фото, відео чи іншою особистою інформацією. 
Якщо б з тобою сталась така ситуація, що б ти зробив/ла? Познач, будь ласка, всі варіанти, які ти обрав/ла би: 

Нічого б не зробив/ла (просто перестав/ла б далі спілкуватись) 
Продовжив/ла б спілкування з людиною, але не прийняв/ла пропозицію 
Прийняв/ла би пропозицію 
Заблокував/ла би людину 
Поскаржився/лась б у службу підтримки 
Обговорив/ла би це з друзями 
Розповів/ла би дорослим (батькам, вчителям, психологу і т.д.) 
Звернувся/лася б у поліцію 
Інше. Запиши ____________________________________ 
 
Дякую за те, що прийняв/ла участь у дослідженні! 
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ДОДАТОК Д 

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ  
 

Привіт! 

Просимо тебе прийняти участь у нашому опитуванні. Заповнення анкети буде тривати близько 15 хвилин. 

Всі відповіді анонімні, анкета не запитує твоє ім’я, тому неможливо дізнатися, хто саме дав відповідь. Той, хто 

надав тобі посилання на дослідження, не матиме доступу до твоїх відповідей. Отримані від тебе дані 

конфіденційні, будуть оброблені та представлені в узагальненому вигляді. 

Результати цього дослідження допоможуть зробити користування інтернетом більш приємним та безпечним, 

тому відповідай, будь ласка, настільки чесно, наскільки це можливо. 
 

Я даю згоду на участь в опитуванні  
так  (перехід до наступного розділу) 

 
РОЗДІЛ “ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ”  

Спочатку декілька питань про тебе 

1. Твоя стать: 
Хлопець 
Дівчина 

 
2. Скільки тобі повних років?  

11 
12 
13 
14 

 
3. Як називається населений пункт, в якому ти проживаєш? 

_____________ 
 

4. В якому класі ти навчаєшся? 
7 
8 

 
5. Скільки часу протягом дня ти користуєшся Інтернетом в середньому? 

Менше години на день 
Від 1 до 2 годин 
Від 3 до 5 годин 
Від 5 до 7 годин 
Більше 7 годин 
Важко відповісти 

 
РОЗДІЛ “КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ І ЙОГО РИЗИКИ” 

 
6. Для чого ти використовуєш інтернет? (можна обрати кілька відповідей) 

- для участі в навчальних заняттях (уроках), якщо вони проводяться дистанційно 
- для підготовки домашніх завдань 
- для скачування ігор 
- для онлайн-ігор 
- для спілкування  з друзями, знайомими у соціальних мережах (наприклад, Youtube, TikTok, Instagram, 

Likee, Facebook тощо) 
- для спілкування з друзями, знайомими в чатах або приватних повідомленнях (наприклад, Viber, Messenger, 

Telegram тощо)   
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- для знайомства з новими людьми, пошуку нових друзів 
 

7. На твою думку, наскільки безпечним є інтернет? (оціни у 10-бальній шкалі, де 1 – дуже небезпечний, 10 – цілком 
безпечний) 
 
8. Чи знаєш ти особисто (знайомий/а і зустрічав/ла в реальному житті) всіх людей, які є серед твоїх друзів в мережі 
Інтернет? 

так  
ні  
 

 9. На твою думку, що з нижче перерахованого може трапитися з тобою в Інтернеті? (можна обрати декілька 
варіантів відповідей) 

- хтось раніше мені незнайомий пропонує мені дружбу 
- хтось просить мене надіслати мою приватну інформацію  
- хтось пропонує мені завантажити файл, надіславши посилання (лінк) 
- мій онлайн друг/подруга пропонує зустрітися онлайн  
- мій онлайн друг/подруга пропонує зустрітися онлайн для інтимного побачення 
- хтось раніше мені незнайомий пропонує зустрітись онлайн  
- хтось надсилає мені неприємні або образливі повідомлення 
- автоматично спливають та відкриваються вікна з сайтів з неприємним, образливим вмістом  
- хтось просить мене надіслати мої фото чи відео, в тому числі інтимні 
- хтось надсилає мені свої фото чи відео, в тому числі інтимні 
- хтось задає питання про мої оголені частини тіла 
- хтось раніше мені незнайомий пропонує зустрітись наживо  
- хтось раніше мені незнайомий пропонує зустрітись наживо для інтимного побачення 
- хтось публікує без мого дозволу мої фото або відео 
- нічого з вище перерахованого   

 
10. Якби якась з вище перерахованих ситуацій трапилася насправді, куди, на твою думку, можна звертатися за 
допомогою?  (можна обрати декілька варіантів відповідей)  

- до батьків або осіб, що їх замінюють 
- до вчителя  
- до шкільного психолога або соціального педагога  
- до поліції  
- до шкільного офіцера поліції 
- до поліцейського, який проводить заняття в школі (ювенальна превенція) 
- до кіберполіції; 
- пробувати самостійно вирішити ситуацію 
- до друга/ подруги 
- до старшого брата/ сестри 
- у службу підтримки або адміністрацію соціальної мережі чи сайту 
- на гарячу лінію допомоги дітям 
- Інше Запиши _________________________________ 

 
11. Якби ти дізнався/дізналася, що з кимось в Інтернеті трапилося щось зі списку з питання 9, що б ти подумав/ла? 
(можна обрати кілька варіантів відповідей) 

- це вина самої цієї людини, варто їй було думати, що робить 
- слід якнайшвидше розказати про це своїм друзям - от вже посміємося!    
- кожен може опинитися в такій ситуації, адже в Інтернеті є багато шахраїв і недобрих людей 
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- слід поводитися обережно і думати про можливі наслідки  
- такій людині, напевне, страшно і їй потрібна підтримка 

 
РОЗДІЛ “НАВИЧКИ БЕЗПЕЧНОГО  СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ” 

 
12. Чи знаєш ти, яка поведінка в Інтернеті є безпечною?  

так  
ні  

 
13. Як би ти визначив/визначила свою поведінку в Інтернеті:  

вона безпечна і я знаю як себе захистити  
я поводжуся безпечно, але все одно можу зазнати негативного впливу інтернету  
я не знаю як поводитися безпечно в інтернеті  
я б хотів/хотіла більше дізнатися про те, як себе захистити в Інтернеті  
я не роблю нічого спеціально для своєї безпеки в Інтернеті, оскільки мені нічого там не загрожує 

 
14. Вибери з переліку приклади небезпечної поведінки в Інтернеті? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 

- спілкуватися з незнайомцями  
- переписуватися з друзями щодо подій, які відбулися з тобою за день  
- зустрічатися з людьми, з якими ти познайомився в Інтернеті 
- звернутися за допомогою, у випадку небезпечних ситуацій в Інтернеті  
- долучати в друзі тільки тих людей, кого знаєш офлайн  
- публікувати фотографії, які б ти не показав/ла нікому, крім своїх найближчих людей 
- надсилати інформацію про себе, місце проживання чи навчання  
- висилати власні інтимні фото в приватній переписці   
- розміщувати на своїх сторінках в соціальних мережах особисті дані (дати народження, адреси проживання 

тощо)  
- закрити власний акаунт, щоб його бачили лише друзі  
- реєструватися в соціальних мережах до досягнення 13 років  
- переходити за посиланнями спливаючих вікон чи завантажувати файли, що надсилають незнайомці  
- розміщати власні інтимні фото в сторіс 

 
15.  Які з наступних понять тобі відомі? 

- секстинг 
- онлайн-грумінг 
- сексторшен 
- жодне 

 
16. Звідки тобі відомо про безпечну поведінку в Інтернеті? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 

- в школі були уроки на цю тему  
- батьки або члени родини розповідали мені  
- самостійно шукав/ла цю інформацію  
- чув/ла від друзів/знайомих  
- бачив/ла по телевізору або в інтернеті  
- я не знаю про безпечну поведінку в інтернеті  
- інше (вкажи, що саме) __________ 

 
17. Щоб уберегти себе від неприємних ситуацій в Інтернеті, що з нижче перерахованого ти  робив/ла у соціальних 
мережах та месенджерах? (можна обрати декілька варіантів відповідей) 
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- Налаштував/ла власну сторінку як закриту від інших людей 
- Заблокував/ла людину 
- Звернувся/лася в службу підтримки мережі з проханням про допомогу  
- Поскаржився/лася на людину в службу підтримки 
- Поскаржився/лась на образливий коментар 
- Нічого не робив/ла, бо не вважаю за потрібне  
- Нічого не робив/ла, бо не знав/ла як 

 
18. Обери варіант, який описує доступ до твоєї сторінки/ок у соціальній мережі: 

Мою сторінку бачать лише мої підписники або ті, хто у мене в друзях 
Частина моїх сторінок має такі обмеження, а частина – ні 
Мої сторінки може бачити будь-хто в Інтернеті 
Не знаю/Важко відповісти 
В мене немає сторінки в соціальних мережах  

 
19. Уяви, що твій друг/подруга просить тебе поділитися секретом, який ти не готовий/готова розказати іншим. Ти 
запропонував/ла поговорити про це під час особистої зустрічі. Але зустрінетесь ви ще не скоро, то ж друг/подруга 
просить написати свій секрет онлайн. Що ти робитимеш: 
 Не писатиму - почекаю офлайн-зустрічі 

Розкажу по телефону  
Напишу   
Поспілкуюсь з другом/подругою з допомогою відеозв'язку  
Інше. Запиши _________________________________ 

 
20. Уяви, що тобі запропонувала дружбу людина, з якою ти раніше випадково познайомилась в Інтернеті і ви 
обмінялись кількома повідомленнями. Ця людина тобі сподобалась, тож ви спілкуєтесь в особистому чаті. Тепер 
вона написала тобі повідомлення з пропозицією обмінятись своїми фото, відео оголеного тіла. 
Якщо б з тобою сталась така ситуація, що б ти зробив/ла? Познач, будь ласка, всі варіанти, які ти обрав/ла би: 

Нічого б не зробив/ла (просто перестав/ла б далі спілкуватись) 
Продовжив/ла б спілкування з людиною, але не прийняв/ла пропозицію 
Прийняв/ла би пропозицію 
Заблокував/ла би людину 
Поскаржився/лась би у службу підтримки 
Обговорив/ла би це з друзями 
Розповів/ла би дорослим (батькам, вчителям, психологу і т.д.) 
Звернувся/лася би у поліцію 
Інше. Запиши ____________________________________ 
 

 
21. Уяви, що ти під час літнього відпочинку на пляжі зробив/зробила кілька дуже гарних селфі, майже без одягу, на 
фоні чудового краєвиду. Чи запостиш ти таку фотографію в тимчасове сторіс у своєму акаунті? 

так, адже сторіс зникає за одну добу  
так, і зроблю налаштування сторіс “тільки для близьких друзів”  
ні, адже нічого з Інтернету не зникає і хтось може зберегти та використати це фото  
ні, вишлю фото тільки другу/подрузі особистим повідомленням 
Інше. Запиши ____________________________________ 
 

Дякую за те, що прийняв/ла участь у дослідженні! 
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