
Як педагогічні працівники можуть

створити безпечний онлайн-простір

для учнів



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Що для Вас означає безпечний простір?



ПРО
ЛЕКТОРА

Менеджер з навчальної діяльності #stop_sexтинг.

Дитячий та підлітковий психолог, співпрацюю з 

Національною Поліцією у сфері протидії 

насильства.

Співавторка книги з онлайн-безпеки дітей.

АЛІНА КАСІЛОВА





Ознаки того, що учень має небезпечну взаємодію в онлайн

Фізичні зміни

- дитина виглядає
невиспаною, помітні синці
під очима;

- скарги на головну біль чи
біль у шлунку;

- помітні самоушкодження
(порізи, глибокі
подряпини, синці) на тілі;

Психічні зміни

- розсіяна увага дитини;

- тимчасова “втрата” 
пам’яті, коли дитина
забуває свої дії чи слова;

- втрата відчуття часу;

Психологічні зміни

- помітний страх чи
нервовість дитини, в тому 
числі і під час використання
гаджету;

- з’являються відчуття
провини, пригнічений
настрій;

- можуть бути агресивні
прояви без явної на те 
причини;

- знижується якість
навчальної діяльності;



Соціальні зміни

- дитина виглядає депресивною - не комунікує з 
оточуючими, проявляє пасивність та не бере участі у 
спільних обговореннях;

- може прогулювати школу та додаткові заняття
посилаючись на погане самопочуття;

- спостерігається замкнутість та однотипові відповіді на 
питання від дорослих;

- дитина різко видалила всі свої профілі у соціальних
мережах чи навпаки ще більше часу проводить у 
мережі;

- у комунікації з’являються нові сленгові слова, які раніше
дитина не використовувала;



Як говорити з учнем, який зазнав ризику онлайн



Старанно підбирайте час та місце.

Виберіть місце, де дитині комфортно, - запитайте її, де 
вона хотіла би поговорити. 

Заспокойте дитину тим, що ви поруч і дитина зараз 
знаходиться в безпеці. 

Cлідкуйте за своїм тоном під час розмови.

Постарайтеся зробити розмову невимушеною - це
дозволить дитині розслабитись.



Використовуйте звичні для дитини слова.

Ставте відкриті питання.

Наприклад, “Поділись, будь ласка, що викликало такі
переживання у тебе?”.

Слухайте та чуйте.

Уникайте суджень/звинувачень та будьте терплячі.

Використовуйте “Я” повідомлення.



Алгоритми реагування педагогічними працівниками

на випадки онлайн-ризиків



• Дискримінаційні або расистські вирази або заклик до такої
поведінки;

• Приватна інформація: незаконне зберігання, поширення тощо;

• Вимагання;

• Шахрайство;

• Домагання для сексуальних цілей, розбещення;

• Демонстрація/поширення порнографічної продукції;

• Вироблення або поширення дитячої порнографії;

• Булінг із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Правопорушення:



1. Підтримайте дитину.

2. Розробіть покроковість дій.

Обговоріть разом із дитиною та її батьками покроковість ваших дій:

- Зберегти докази - скріншот матеріалів та повідомлень для звернення до 
адміністрації онлайн-ресурсу з проханням видалити фото та до 
правоохоронних органів.

- Видалити контент у повідомленнях, на пристроях учнів, зі спільних груп чи
діалогів, із платформ чи сайту.

- Звернутися до правоохоронних органів.

- Отримати психологічну підтримку.

3. Контролюйте ситуацію - спостерігайте за психологічним станом учня, який є 
потерпілим, та психологічним кліматом у класі.



• Доведення до самогубства без застосування примусу;

• Кібербулінг (не між учасниками освітнього процесу);

• Секстинг;

• Реклама, контент для дорослих;

• Спам, нав’язливі повідомлення;

• Неправдива інформація.

Не є правопорушенням:



1. Домовитись з іншою людиною, аби він/вона припинили свої образливі
дії.

Часто близькі, друзі чи просто знайомі діти можуть вчинити шкідливі дії
“жартуючи”, не маючи на меті спричинити реальну шкоду дитині. У 
такому випадку відвертої розмови буде достатньо.

2. Якщо ж кривдник продовжує свої дії потрібно:

• Рекомендувати дитині завершити спілкування;

• Зробити скрін-докази;

• За допомогою дорослих звернутись до мережі/платформи, де відбулось
порушення, самостійно заблокувати контент/користувача; 

• Надати психологічну допомогу, психосоціальну підтримку для 
попередження впливу наслідків.



Згідно із Законом України «Про освіту» формування поваги до прав і свобод людини, 

нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а 

також до дискримінації за будь-якими ознаками є одним із основних принципів освітньої

діяльності (стаття 6). 

А обов’язками педагогічних працівників є «захищати здобувачів освіти під час освітнього

процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та 

гідності, дискримінації за будь-якою ознакою» (стаття 54).

Нормативно-правове врегулювання



Окрім того, якщо насильство стосовно дитини, в тому числі через Інтернет, трапилось з 

дитиною поза школою, саме педагогічний працівник, контактуючи з дитиною

повсякденно, може помітити ознаки насильства та допомогти дитині. Зокрема, Постанова 

КМУ №800 від 3.10.2018 визначає заклади освіти як суб’єктів виявлення та/або організації

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (що в т.ч. числі

спричиняються насильством щодо дитини).

Нормативно-правове врегулювання



https://stop-sexting.in.ua/send/

https://stop-sexting.in.ua/send/




Рекомендації щодо бесіди

з учнями



Розкажіть про Тест Білборду, коли проводите бесіду щодо
безпечного онлайн-простору: 

запропонуйте дитині уявити, що все, що вона хоче написати або
надіслати в Інтернеті, висить на великому білборді перед школою, 
який бачать усі. 

Далі запитайте її чи вона хоче, аби будь-хто міг це побачити. Якщо
ж ні, то зауважте, що тоді не варто публікувати такі матеріали чи
навіть надсилати їх в особисті повідомлення.



• Не розповсюджувати особисті дані, а саме адресу проживання, 
номер телефону, місце роботи батьків без згоди дорослих на те.

• Якщо з дитиною трапилась неприємна ситуація, то вона завжди
може покластися на дорослих - батьків чи педагогічних працівників.

• Небезпечно зустрічатись з тими, кого ми знаємо тільки онлайн.

• Не відповідати на повідомлення, які є неприємними. У тому, що
дитина отримала це, немає її провини.

• Ні з ким не ділитись своїм паролем до гаджету та приватної сторінки
у соціальних мережах. Цю інформацію можуть знати тільки батьки.

• Перед завантаженням нового додатку слід запитати дозволу у 
батьків.

Для початкових класів: 



• Зробити власний ТОП правил класу - як створити свій безпечний
онлайн-простір та захиститись від онлайн-ризиків, у який мають
входити такі пункти:

• Не розповсюджувати приватну інформацію, а саме адресу проживання, 
номер мобільного телефону, не вказувати геолокацію при поширенні
фото чи інформації;

• Налаштувати екранний час - поставити певне обмеження на 
використання соціальних мереж на день;

• Завантаження додатків, які підходять по віку;

• Реєстрація у соціальних мережах дозволена з 13 років згідно правил 
користування;

• Якщо в Інтернеті трапилось щось таке, що засмутило чи налякало
дитину, якщо хтось незнайомий вимагає приватну інформацію, то 
дитина має звернутись за допомогою до батьків чи вчителів.

Для середньої школи: 



• Створіть власний ТОП правил для класу - як користуватись
гаджетом безпечно та уберегти себе від онлайн-ризиків;

• Разом установіть налаштування приватності у соціальних
мережах;

• Проведіть заняття з критичного мислення та перевірки
фейків;

• Наголошуйте на зміні онлайн-активностей на офлайн.

Для старших класів: 



• Створення зон та їхня відмітка, де не використовується
мобільний телефон, наприклад, біля дошки. 

• Додавання інтерактивних завдань педагогічними
працівниками, під час яких потрібне було б використання
гаджету.

• Спільне налаштування екранного часу (встановлення ліміту на 
використання соціальних мереж під час освітнього процесу) 
чи режиму “не турбувати”, який вимкне надходження нових
сповіщень. 

Використання дітьми гаджетів під час освітнього процесу: 





https://stop-sexting.in.ua/guide-for-teachers/

https://stop-sexting.in.ua/guide-for-teachers/


https://www.youtube.com/c/StopSextingUkraine/videos

https://www.youtube.com/c/StopSextingUkraine/videos


https://stop-sexting.in.ua/category/materials

https://stop-sexting.in.ua/category/materials


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXm5o7-
HyAwuLfKulcZNxuK-6KAvj275q2ObJIR5k5pVyx8w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXm5o7-HyAwuLfKulcZNxuK-6KAvj275q2ObJIR5k5pVyx8w/viewform


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

naurok.com.ua/page/contact-us

Залишилися запитання?

Звертайтесь до Служби підтримки:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar
https://naurok.com.ua/page/contact-us

