
РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ОНЛАЙН-НАСИЛЬСТВА
НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКІВ #STOP_SEXТИНГ



Facebook https://www.facebook.com/stopsextingua/ 

Instagram https://www.instagram.com/stopsexting.ua 

Чат-бот https://t.me/StopSextingBot 

YouTube https://www.youtube.com/StopSextingUkraine 

TikTok https://www.tiktok.com/@stopsexting.ua

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах:

#stop_sexтинг
інформаційно-освітня кампанія, що реалізується в Україні 
з 2018 року з метою захисту дітей від сексуального 
насильства та сексуальної експлуатації в цифровому 
середовищі. 

В основі освітньої діяльності #stop_sexтинг лежить переконання, що кожна дитина 
має бути захищена онлайн не лише надійним паролем, але й має знати, як 
поводитись в інтернеті. Тому в рамках інформаційно-освітньої кампанії 
розробляються уроки для дітей, методичні посібники та вебінари для дорослих, 
освітній контент трансформується у книжки, мультики та VR-квести, розвивається 
співпраця з медіа, аби кожна дитина володіла критично важливими цифровими 
навичками. Познайомитись з проєктом #stop_sexтинг можна за посиланням  
https://stop-sexting.in.ua/ 

З вересня 2021 року спільно з кафедрою соціальної реабілітації та соціальної педагогіки 
факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за 
підтримки Світового фонду дитинства (World Childhood Foundation), ми почали дослідження 
ефективності освітньої кампанії з безпеки дітей в цифровому середовищі, аби виявити, чи 
мають уроки освітньої кампанії #stop_sexтинг вплив на знання та навички дітей, чи є цей вплив 
стійким, а також які ключові рекомендації можуть бути надані всім, хто розробляє превентивні 
програми для дітей шкільного віку в рамках освітньої шкільної системи Україні та за кордоном.

Дослідження будувалось за змішаним дизайном і включало аналіз документів, глибинні інтерв’ю 
дітей, фокусовані групові інтерв’ю вчителів, анкетне опитування дітей до та після участі в уроках 
#stop_sexтинг. Учасниками глибинного інтерв'ювання стало 9 учнів різних класів (з першого по 
одинадцятий), які пройшли навчання в рамках освітньої кампанії #stop_sexтинг з безпеки дітей 
в цифровому середовищі. Також було проведено 3 фокусовані групові інтерв’ю, в яких взяли 
участь 12 вчителів. Анкетним опитуванням було охоплено 314 учнів 5–8 класів. Дослідження 
відбувалося у співпраці з представниками Державної служби якості освіти у м. Києві та Київські 
області, всього було залучено 25 закладів освіти.   
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Проведення уроків в рамках інформаційно-освітньої кампанії #stop_sexтинг 
позитивно впливає на компетентність учнів та вчителів в питаннях протидії онлайн 
насильству.
Завдяки урокам у дітей формуються стійкі установки щодо безпечної моделі 
поведінки на довготривалий час, а педагогічні працівники набувають більше 
обізнаності у темі онлайн безпеки дітей та можуть сприяти профілактиці небезпечної 
поведінки дітей в інтернеті.

Через рік після проходження уроків діти демонструють 
дотримання визначених правил та готовність до 
підтримки інших дітей, які можуть опинитися в ситуації 
небезпеки.

Правила поведінки, засвоєні під час уроків, поради та 
рекомендації впроваджуються дітьми в життя після 
навчання. Через рік після проходження уроків діти 
демонструють дотримання вивчених  правил та 
готовність до підтримки інших дітей, які можуть 
опинитися в ситуації небезпеки.

Розроблені методичні рекомендації для вчителів та 
можливість проходження вчителями вебінару перед 
проведення уроку підвищує рівень експертності 
педагогічних працівників у темі, сприяє психологічній 
готовності вчителя до проведення уроку й взаємодії з 
дітьми.

Підсумки дослідження

Окремими результатами уроків для дітей є:

Діти краще усвідомлюють ймовірність подій в 
інтернеті, що негативно впливатимуть на їхнє 
життя, краще визначають ситуації ризику.

Уроки підвищують рівень обізнаності щодо 
понять, що описують різновиди сексуального 
насильства в інтернеті. 

Діти визнають, що інтернет-користувачі є 
відповідальними за свою онлайн поведінку. 
Разом з цим, діти більше готові підтримати 
тих, хто зіштовхнувся з онлайн насильством 
чи іншим негативним досвідом в інтернеті. 

Діти знають більше про те, до кого 
звернутись у випадку виникнення 
небезпечної ситуації в інтернеті.

Діти знають більше способів захистити себе в 
цифровому середовищі. 

ДУМКА ДІТЕЙ:

Діти відзначають 
важливість таких уроків 
та акцентують на 
необхідності їх 
регулярного 
проведення, для 
закріплення 
отриманого матеріалу 
або обговорення нових 
ситуацій, що виникають 
під час користування 
інтернетом. 
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Підхід, що застосовувався у розробці
уроків #stop_sexтинг
Уроки #stop_sexтинг розроблялись спираючись на такі компоненти ефективного 
навчання з питань онлайн безпеки дітей:

Вплив цих та інших факторів було проаналізовано в рамках дослідження, на основі 
якого сформовано наступні рекомендації.

Уроки освітньої кампанії #stop_sexтинг у вільному доступі за посиланням: 
https://stop-sexting.in.ua/category/materials/

1 Превентивні уроки, проведені шкільним 
вчителем, мають особливу цінність; адже 
саме вчитель – людина, з якою в учнів 
формуються довірливі стосунки 
протягом освітнього процесу. Крім 
цього, вчитель залишається з учнями 
після того, як урок проведено і може 
надалі надавати підтримку дітям та 
батькам як у профілактиці, так і в 
реагуванні на онлайн насильство та інші 
ситуації ризику.

2 Важливість проведення попереднього 
навчання педагогічних працівників з 
теми заняття, а також ознайомлення їх з 
методологією та особливостями 
проведення уроків. Тому перед 
поширенням уроків проводяться 
вебінари, де розкривається тема онлайн 
безпеки дітей, зокрема в контексті 
захисту дітей від сексуального 
насильства та експлуатації в цифровому 
середовищі, та надається огляд уроків, 
що пропонуються до проведення. Самі 
уроки є методичними посібниками для 
вчителів: кожен урок, розроблений в 
рамках освітньої кампанії #stop_sexтинг, 
має інформаційний матеріал для 
вчителя та детальний план покрокового 
проведення вправ та дискусій в рамках 
уроків.

3 Зміст кожного уроку має відповідати 
віковим особливостям дітей, 
враховувати як загальні психологічні 
особливості, так і специфіку 
використання цифрового простору 
дітьми різного віку. 

4 З настанням COVID-19, всі уроки 
адаптовані до проведення онлайн. Хід 
проведення уроків прописано як для 
онлайн проведення, так і для 
проведення наживо; або уроки 
доповнено окремою сторінкою 
рекомендацій, як трансформувати 
вправи під дистанційне проведення.  

https://stop-sexting.in.ua/category/materials/
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Аналізуючи вплив уроків, розроблених в рамках кампанії #stop_sexтинг, на дітей та 
фактори ефективності такого впливу, визначено наступні рекомендації для розробки 
та впровадження уроків, спрямованих на формування у дітей превентивних навичок 
щодо сексуального насильства та експлуатації в інтернеті, протидії іншим ризикам в 
цифровому середовищі: 

З повним текстом, ілюстраціями та графіками дослідження, а також рекомендаціями 
можна ознайомитись за посиланням: https://stop-sexting.in.ua/research-on-lessons-effectiveness/ 

Ключові рекомендації

Уроки мають бути 
регулярними (1-2 рази на рік), 
адже діти схильні 
переоцінювати власну 
компетентність щодо 
онлайн-поведінки.

Формування більшої 
обізнаності про онлайн 
безпеку серед батьків.

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

Вчитель має дотримуватись 
методичних рекомендацій та 
послідовності викладу 
матеріалу.

Формат проведення уроку 
(онлайн чи наживо) не 
впливає на ефективність. 

Інформування дітей про тему 
уроку до його проведення. 
На думку самих дітей, це 
допоможе їм активніше 
брати участь у вправах та 
дискусіях протягом уроку. 

Забезпечення супроводу 
дітей після уроку, зокрема, 
запровадження додаткових 
практикумів (за прикладом: 
налаштування безпеки та 
приватності дітьми на 
власних гаджетах та у 
профілях соціальних мереж в 
рамках уроку інформатики).  

Комбінування і чергування 
різних форм інтерактивних 
методів навчання (ігри, 
перегляд наочних матеріалів, 
дискусії тощо) в рамках 
уроку. Це має бути 
забезпечено в описі ходу 
проведення уроку.  

Попередня підготовка вчителя до проведення уроків, що 
включає як ознайомлення з методичними матеріалами 
освітньої програми і їх апробацію, так і проходження вчителями 
навчальних вебінарів. За програмами підвищення кваліфікації 
від #stop_sexтинг можна слідкувати за посиланням: 
https://stop-sexting.in.ua/category/materials/programa-pidvy-
shhennya-kvalifikacziyi-pedagogichnyh-praczivnykiv-zakladiv-osvity/

https://stop-sexting.in.ua/category/materials/programa-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-pedagogichnyh-praczivnykiv-zakladiv-osvity/
https://stop-sexting.in.ua/research-on-lessons-effectiveness/

