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Тема: «Стан превентивної роботи практичного психолога щодо захисту від сексуальних ризиків в 

мережі Інтернет учнів нашої школи» . На сьогоднішній день навчальний процес в умовах світової 

пандемії має змішаний та нестійкий формат і поєднує ,як онлайн так офлайн заняття. Це означає 

що час присутності дитини в Інтернеті зростає,як і небезпека зіштовхнутись із різноманітними 

кіберризиками. Все частіше педагогічні працівники та батьки повідомляють про ситуації онлайн 

ризиків, в які потрапляють діти та підлітки, а саме кібербулінг, шантаж, пошук та вивчення 

невідповідних віку матеріалів, а також надсилання учнями своїх інтимних фото. Саме тому в 

рамках виконання листа Уповноваженого Президента України від 01.10.2020 у нашій школі 

протягом жовтня були проведенні превентивні заняття, щодо захисту дітей в мережі Інтернет. А 

саме: для учнів 8-11 класів були проведенні квести в рамках реалізації освітнього проекту стоп-

секстинг на тему «Тест Білборда та кохання в Інтернеті». 

Метою даного квесту було ознайомлення учнів з небезпеками, що можуть виникнути під час 

спілкування в Інтернеті, сформувати у них навички безпечного спілкування,дати уявлення про 

необхідні дії у разі підозри чи виникнення онлайн-грумінгу. Такий формат заняття був дуже 

цікавим для дітей,адже це не просто виклад сухого матеріалу, а їхня активна участь у пошуках 

розгадки на питання ,що виникали у квесті.  

Для учнів 5-6 класів був проведений урок з презентацією на тему «Я знаю ,як спілкуватись в 

Інтернеті». Протягом такого уроку ми з учнями сформували уявлення про можливі ризики 

спілкування в Інтернеті ,обговорили що друг в мережі залишається все таки незнайомцем, 

ознайомились з інформацією якою не можна ділитись в Інтернеті та дізнались про людей та 

установи до яких можна звертатись за допомогою. Загалом уроки пройшли дуже цікаво та 

інформативно. Після занять ми обговорили з дітьми, куди потрібно звертатись у разі грумінгу чи 

секстингу в Інтернеті, що робити ні в якому разі не можна. Після цього у холі був розміщений 

інформаційний куточок для усіх учнів школи на тему «Безпечне спілкування в Інтернеті». 

Вчителям та вихователям була надана інформація та рекомендації щодо онлайн-безпеки учнів в 

Інтернеті. Часом педагогічний працівник чи адміністрація закладу можуть бути єдиною 

допомогою, на яку розраховує дитина. Тому ми не можемо бути байдужими. Під час проведення 

превентивних занять на тему секстину, та в ході бесід з дітьми було виявлено, що учні активно 

користуються соціальними мережами та не зовсім розуміють ризиків,які можуть на них очікувати 

в Інтернеті. А діти старших класів розповіли ,що в них були випадки знайомства в мережі Інтернет 

та вони не задумувались, хто насправді може знаходитись по той бік екрану та з якою метою 

прагне встановити дружні стосунки з ними. Обговоривши проблему секстингу та переглянувши 

відповідний відеоролик сподіваємось, що учні надалі будуть більш обачнішими та менш 



довірливими при онлайн-спілкуванні та будуть застосовувати методи захисту про які ми з ними 

поговорили. Надалі протягом року соціально-психологічною службою школи плануються 

превентивні заняття і на інші теми,зокрема: «Профілактика наркоманії та тютюнопаління», 

«Безпечний Інтернет», « Попередження булінгу та мобінгу в освітньому середовищі», «Місячник 

правової культури та правових знань», участь та виступи в засіданнях ради з профілактики 

правопорушень, батьківських зборах, засіданнях батьківського всеобучу. 

 


