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-БЕЗПЕКИ 
Д1ТЕЙ В УКРА1Н1

Розглянуто результаты комплексного досл1дження, проведеного в Украгт се
ред учшв, вчителгв та батьтв щодо ризикгв у  всесвттй мереж! 1нтернет. Зроблено 
короткий огляд основных ттернет-petypcie та навчально-методичных поыбниюв з 
навчання дтей та тдлттв основам безпечног поведтки у  мереж!. Окреслено основ- 
т напрямки розе ’жання проблемы ттернет-безпеки Ытей в Украгт.

К  проблеме интернет-безопасности детей в Украине
Рассмотрены результаты комплексного исследования, проведенного в Украине 

среди учеников, учителей и родителей о рисках, существующих во Всемирной сети. 
Сделан краткий обзор основных интернет-ре^рсов и учебно-методических пособий 
по обучению детей и подростков основам безопасного поведения в сети. Определены 
основные направления решения проблемы интернет-безопасности детей в Украине.

The problem o f online child safety in Ukraine
The results o f complex research, conducted in Ukraine among teachers, pupils and 

their parents about risks o f using the Internet, are considered. A brief review o f the main 
Internet-resources and textbooks concerning teaching children and teenagers the bases o f 
safe behavior on the net, is made. The main directions o f solving problems o f the Internet- 
safety o f children in Ukraine are outlined.

В останш роки характерною ознакою сучасного суспшьства е активный 
розвиток, вдосконалення та впровадження шформацшно-комушкацшних тех- 
нолопй в yci сфери, зокрема, в освггае середовище. Мобшьш телефоны, ком- 
п'ютери та штернет, розширивши комушкацшш, просторов! й часов! меж!, на- 
дали нов! можливост! для спшкування, пращ, осв!ти та творчо! самореал!защ1 
особистост!. Кшьюсть користувач!в мереж! штернет невпинно збшыыуеться. 
Бшыыою !хньою частиною е молодь. Умшня швидко й ефективно використову- 
вати ресурсы штернету, знаходити потр!бш вщомост!, критично та компетентно 
оцшювати lx е життево необх!дними для сучасного школяра.

Незважаючи на, безумовно, позитивну роль сучасних комун!кац!йних за- 
co6iB, юнують певн! ризики у використанн! комп'ютерних технолопй. Особливу 
небезпеку незахищений шформацшний npocrip м!стить для д!тей. Питаниям 
рацюнального та безпечного використання штернету дггьми та п!дл!тками в 
Укра!ш займаються Н.М. Бугайова, H.I. Гущ!на, А.Б. Кочарян, 
В.М. Оржеховська, М.А. Сштко та iHmi.
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У 2008 рощ компашя «Майкрософт Укра'ша» шщповала створення Коа- 
лщп за безпеку дггей в штернети Членами Коалщп стали MiHicTepcTBo BHyrpi- 
ihhíx справ Укра'ши, MiHicTepcTBo ocbíth i науки Укра'ши, неурядов1 оргашзаци: 
Всеукрашська мережа протиди комерцшно! сексуально!' експлуатаци д1тей 
(член м1жнародно1 оргашзаци ЕКПАТ), М1жнародний центр захисту дггей 
вщ експлуатаци й викрадень, М1жнародна оргашзащя з MÍrpapi!, 1нститут шфо- 
рмацшного суспшьства, 1нтернет-Асощад1я Укра'ши, «ЛаСтрада- Укра'ша», 
М1жнародний дитячий фонд ООН (ЮШСЕФ), компани «Майкрософт Укра'ша», 
«Хьюлетт-Пакард», «Воля», «Астелго> (торговельна марка life:), «Укртелеком», 
«Кш'встар», «МТС Укра'ша», «МакДональдзЮкрейн», Американська торпвель- 
на палата в У крапп, видавництво «Едшрес Укра'ша», «Гала радю», музикант 
Святослав Вакарчук, штернет-супермаркет «Розетка.иа» та багато шших. Коа- 
лщ1я займаеться реал1защею програми «Безпека дггей в ÍHTepHeTi», що включае 
цший ряд заход1в, спрямованих на навчання д1тей, учител1в i батьюв правилам 
безпечного користування штернетом, а також на створення вщповщного зако- 
нодавчого й нормативного середовища.

У 2010 рощ кафедрою превентивно! роботи та сощально! полкики 
ЮНЕСКО в Украли за пщтримки компани «М икрософт Укра'ша» вперше було 
проведено Всеукрашське широкомасштабне дослщження «Р1вень об1знаност1 
укра'шщв щодо питань безпеки д1тей в ÍHTepHeTi». Виб1рка дослщження стано- 
вила 16850 респонденив, у тому числ1 7600 д1тей bíkom вщ 10 до 17 роюв, 4000 
батьюв та 5150 вчител1в. Дослщження проводились в 11 областях Укра'ши.

Опитування показало, що з 96 % дггей-користувач1в штернету bíkom вщ 
10 до 17 роюв 51 % не знае про небезпеки в мережи 52 % дггей виходять в 1нте- 
рнет передушм для спшкування у сощальних мережах, де залишають свш но
мер мобшьного телефону 46 %, домашню адресу 36 %, особиста фото 51 % опи- 
туваних. Приймають запрошення на зустр1ч з в1ртуальним незнайомцем 12 % 
дггей bíkom 10-11 роюв, 22 % дггей bíkom 12-13 роюв, 34 % -  bíkom 14-15 роюв, 
60 % -  16-17 роюв. Разом з цим, опитування показало, що 72,5 % дггей хочуть 
отримувати бшыне шформаци про те, як убезпечити себе в штернета. 77 % ба- 
тьк1в також висловили бажання бшыне д1знатися про безпеку штернету для дь 
тей. Думку про те, що навчати дггей безпечнш робот1 в мереж1 повинш вчителц 
розд!ляють 95 % батьюв i лише 13 % самих вчител1в [1].

Ниш уже híxto не заперечуе, що з розвитком шформацшно- 
комушкацшних технолопй проблема безпеки дггей в штернета стае все бшын 
важливою та актуальною. Системи захисту дитини вщ небезпечного контенту 
лише частково розв’язують проблему. Найбшыно! ефективноста вщ викорис- 
тання таких систем можна досягти лише за умови розумшня проблеми загроз i 
вчителями, i батьками, i самими дггьми. Тому потр1бно розвивати шпцативи,
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спрямоваш на безпосередне залучення д1тей до вивчення правил безпечного 
користування штернетом. [1]. Результатом плщно! ствпращ  м1ж МОН i TOB 
«Майкрософт Украша» став выпуск навчально-методичних поабниюв «Вихо- 
вання культуры користувача штернету. Безпека у всесвггнш мережн> (рекомен
довано Мшютерством ocbîth i науки, молод! та спорту Украши, лист вщ 
27.12.10 р. №1/1112128) i «Матер1али Сьомого всеукрашського конкурсу «Вчи- 
тель-новатор» (рекомендовано М1н1стерством осв1ти i науки, молод1 та спорту 
Украши, лист вщ 08.07.11 р. №1/115810) [2]. У поЫбниках мютяться загальш 
методичн1 рекомендаци для вчител1в, а також батьюв, з формування у д1тей 
компетенц1й грамотного та безпечного використання штернет-pecypciB. 1нсти- 
тут психологи iM. Г.С. Костюка НАПН Украши разом з компан1ею «Кшвстар» 
выпустили пос1бник для батьюв «Д1ти в штернети як навчити безпец1 у в1ртуа- 
льному с в т » . У ньому розкрито можливост1 сучасних 1нформац1йних техноло- 
гш, 1нтернету, мобшьного зв'язку та висв1тлено способы безпечно! повед1нки 
дитини у в1ртуальному простор!, що убезпечать в1д негативного впливу на ïï 
психолопчне i ф1зичне здоров'я. Видання адресовано батькам, педагогам i пра- 
ц1вникам служб для д1тей i молодь

В рамках реал1заци програми «Безпека дггей в штернет!» партнеры Коал1- 
ци розробили сайт «Оп-гащця», який призначений для школяр1в в1ком в1д 7 до 
14 роюв. Сайт мае на мет1 навчання д1тей основам безпечно!' роботи в штернетг 
На ньому представлен! юторн-комшси для вжовга груп вщ 7 до 10 роюв «Без- 
межний лк», «Hobî друз! ГаннусЬ) та вщ 1 1 до 14 роюв «Римська група», «Плу- 
танина та шциденти». Прочитавши pi komîkch, д1ти отримують уявлення про 
!нформац!йну безпеку. Переглянувши ашмацшш сюжети, користувач! мають 
змогу перев!рити отримаш знания, вщпов!вши на запитання тесту. Вчителям 
сайт допоможе обговорити питания шформацшно! безпеки у büiaci з учнями, 
знайти матер1али, як молодь використовуе штернет, д1знатися, як захистити 
cboï особист! дан! тощо. Також ресурс мштить багато корисно!' шформаци для 
батьюв, яю зобов'язан! зробити роботу д!тей за домашн!м комп'ютером безпеч- 
ною. Ознайомитися з матер!алами спец!ал!зованого сайту можна за посиланням 
www. onlandia. org.ua.

Компашя Google розробила штернет-ресурс «Про штернет». Проект 
спрямовано на пщвищення комп’ютерно! грамотност! учн!в украшських шюл. 
Иого навчальна складова мютить чотири модул! для д!тей та методичный noci- 
бник i практикум для вчител!в щодо проведения занять. 1нтерактивна частина 
включае в себе гру та тестування, покликан! пщвищити та оц!нити р!вень гото- 
BHocTi учня до безпечно!' роботи у всесвггнш мереж!. Б!бл!отека ресурсу мютить 
в co6i посилання на пошбник з безпеки та захисту в штернет! i довщник з ком- 
п'ютерно! безпеки, розроблен! ресурсом Google, а також посилання на проект
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Skarga.ua. Останнш створено штернет-асощащею Укра'ши для того, щоб сприя- 
ти викоршенню в украшському штернеП матер1ал1в, яю порушують законодав- 
ство краши та мштять небажаний або заборонений контент. Кожен користувач 
може залишити скаргу на сайть Ознайомитися з матер1алами спещал1зованого 
сайту можна за посиланням www.prointemet.in.ua.

Стр1мкий розвиток комп’ютерних технологш змушуе сучасних школяр1в 
опановувати технолоп!' роботи в штернетц починаючи з молодню!' школи. Ра
зом з тим, гостро постае проблема захисту дтей  вщ штернет-ризиюв, яю стано- 
влять загрозу 1хньому морально-психолопчному стану. Можна констатувати 
недостатнш р1вень пошформованосп дИей на тему безпеки в штернетг Тому в 
Украпп консолщуються зусилля педагопв, батьюв, дИей та громадськосП з ме
тою створення необхщних умов для безпечно'1 роботи в штернет-мережп
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
КАК ФОРМА МЕДИАВОСПИТАНИЯ

В статье обосновывается проблема медиавоспитания. Особенности ме
диавоспитания рассматриваются через мемориальные практики.

Memorial practice as a form o f media education
The article explains the problem o f media education. Its features are viewed through 

the memorial practice.

Казалось бы, что уже нет особой необходимости акцентировать внимание 
на вполне очевидном тезисе: медиаобразование -  это одно из условий жизне
способности современного мира. В европоцентричной культуре уже сложилось 
представление о том, что такое медиаобразование, почему оно должно стать 
одним из неотъемлемых элементов жизни общества и человека, каковы его ос
новные задачи, цели, функции и перспективные направления развития. Сложи-
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