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ПЕРЕДМОВА 

 

Появі цих матеріалів передувала тривала й кропітка робота команди 

Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя 

дітей». Втілюючи впродовж багатьох років програми та проєкти, спрямовані на 

запобігання сексуальному насильству над дітьми, ми використовували 

інноваційні підходи, які успішно працюють за кордоном, і створили автентичний 

авторський продукт.  

У 2015 та 2017 роках професійній спільноті було представлено серію 

наших методичних матеріалів з формування навичок безпечної поведінки, які 

покликані допомогти педагогам, батькам, і, насамперед, дітям отримати важливу 

практичну підтримку та вкрай необхідну інформацію. Матеріали спрямовані на 

роботу з дітьми з 4-х до 18-ти років, а саме: для дітей 4–9 років – сценарії 

інтерактивних бесід «Навчіть дитину захищатись», 10–13 років – інтерактивні 

ігри «Вчимо дитину захищатись», 14–18 років – інтерактивні заняття «Я вмію 

себе захистити». Для кожної вікової групи створено п’ять правил безпечної 

поведінки, які об’єднані однією ідеєю – навчитись і вміти себе захищати. 

Алгоритм оволодіння правилами враховує і фізичний вік дитини, і особливості 

її психічного розвитку. Концепція п’яти правил безпечної поведінки виникла, як 

професійний відгук на кампанію Ради Європи «1 in 5» («Один із п’яти»), 

кампанію NSPCC «PANTS» (Сполучене Королівство) та матеріали Фундації 

«Даємо дітям силу» (Польща). 

Онлайн-курс «Я вмію себе захистити» для дітей 14-18 років став логічним 

доповненням на виклик, пов’язаний із вимушеною трансформацією зустрічей 

офлайн у новий формат – онлайн, із використанням новітніх віртуальних 

комунікативних технологій. Матеріали онлайн-курсу уніфіковані й можуть бути 

використані не лише в рамках просвітницької діяльності з попередження 

сексуального насильства. Спектр їхнього застосування значно ширший, адже в 
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основу цих правил закладена авторська психологічна формула безпеки, яка дає 

можливість дітям опанувати важливі норми й правила, які будуть корисними в 

повсякденному житті, а саме: знати та відстоювати особисті кордони, оберігати 

власне тіло, вміти говорити впевнене «НІ», розуміти негативний вплив 

непристойних секретів і вміти просити про допомогу. 

Авторки онлайн-курсу «Я вмію себе захистити» висловлюють щиру 

подяку Тетяні Хомутініній, менеджерці з адміністративної діяльності ВБО 

«Український фонд «Благополуччя дітей» за креативний технічний супровід при 

створенні шаблонів вправ для онлайн-занять. Саме її ІТ-компетентність сприяла 

тому, що кожна запропонована для роботи з дітьми вправа заграла новими 

віртуальними барвами. 

Колектив авторок 
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ПСИХОЛОГІЧНА ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ У 

ПРОСВІТНИЦЬКІЙ РОБОТІ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ 

 

Ні для кого не таємниця чи певне відкриття, що дедалі частіше діти 

залишаються наодинці з небезпечними, ризикованими й непередбачуваними для 

них подіями, які роблять їх психологічно вразливішими та слабшими. Ми, 

дорослі, зауважуємо, що час від часу усталені алгоритми повсякденних дій 

зазнають певного психологічного краху через ситуації, які ще вчора були 

непрогнозовані, незрозумілі або виявились абсолютно новими для адаптаційних 

систем життєдіяльності людини. До нашого звичного повсякдення в останні 

роки додались соціально-психологічні ризики, спричинені не лише вимушеною 

соціальною ізоляцією, а й низьким розумінням та усвідомленням персональної 

відповідальності за власну безпеку. Така ситуація погіршує не лише фізичне, а й 

психологічне благополуччя людини та соціуму в цілому. Додайте до цього вже 

існуючі небезпечні «тренди», серед яких насильство, зокрема сексуальне, не 

тільки не зникло, а набрало нечуваних обертів, поступово «підлаштувавшись» до 

життя онлайн. А відтак, питання психологічної безпеки й захисту особистості, її 

власної готовності до відповідальної поведінки, яка б захищала психіку від 

надмірного перевантаження та травмування, є без зайвого пафосу 

основоположною цінністю сучасної людини. 

Працюючи тривалий час у площині розробки дієвого психолого-

педагогічного інструментарію для ефективної просвітницької роботи з дітьми, 

авторки дійшли висновку, що з точки зору психологічної науки саме «м’які» 

загрози безпеці визначають параметри готовності людини діяти відповідно до 

сформованих у неї навичок реагування на небезпеку.  

Багаторічний досвід підготовки, апробації та впровадження власних 

розробок у сфері протидії сексуальному насильству над дітьми засвідчив, що для 
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формування навичок безпечної поведінки особистості не вистачає 

концептуальної основи для ефективної реалізації цього процесу. Такою основою 

може стати психологічна формула безпеки, структурні елементи якої схематично 

представлені на Рис. 1. 

 

БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ =
КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ + КОМФОРТ(фізичний ∗ психологічний ∗ соціальний)

АНАЛІЗ РИЗИКІВ 
 

 

Рис. 1. Психологічна формула безпеки особистості 

 

Авторська психологічна формула безпеки особистості — це 

універсальне правило тлумачення психологічного змісту поняття безпеки 

особистості, яке включає усталені соціальні традиції захисту (культура 

безпеки), оптимальні умови життєдіяльності, за яких людина не відчуває 

дискомфорту й напруження (фізичний, психологічний та соціальний комфорт), та 

здатність оцінити загрози та власну вразливість перед небезпеками (аналіз 

ризиків)1.  

Розглянемо кожен структурний елемент психологічної формули безпеки 

окремо. Під безпекою особистості слід розуміти внутрішнє переживання 

почуття захищеності, яке відображає ступінь комфортного існування та 

відсутність зовнішніх загроз. Це якісно зумовлена система з властивими їй 

внутрішніми й зовнішніми зв’язками та специфічними закономірностями. Разом 

з тим це свідчить про те, що безпека особистості може розглядатися як 

сукупність компонентів системи, представлених психічними процесами, що 

перебувають у певному зв’язку та взаємодії. Компоненти системи (психічні 

процеси, стани, ціннісні орієнтації тощо) можуть виступати як детермінанти її 

розвитку в цілому й виконувати провідну функцію на різних етапах формування 

навичок безпечної поведінки. Розглядаючи людину як суб’єкт власної безпеки, 

                                                 
1 Цюман Т. П. Психологічна формула безпеки як концептуальна основа формування навичок безпечної 

поведінки особистості [Електронний ресурс] / Т. П. Цюман, О. Л. Нагула // Педагогічна освіта: Теорія і 

практика. Психологія. Педагогіка. № 35 (1) (2021) – С.94-100 – Режим доступу до ресурсу: 

https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301. 
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важливо не лише акцентувати увагу на психічних проявах безпеки на різних 

рівнях, а й на взаємозв’язках, що існують між ними, і впливі зовнішніх умов на 

суб’єкт.  

Основну роль у формуванні навичок безпечної поведінки особистості 

виконують регуляторні механізми, що належать до різних психологічних сфер, 

включаючи діяльність, психічні стани, особистісні якості та властивості, а також 

зовнішні умови. Таким чином, формування навичок безпечної поведінки 

особистості — це процес осмисленого й рефлексивного використання знань, 

умінь та культурного досвіду у сфері особистісної та суспільної безпеки. 

Разом з тим у контексті формування навичок безпечної поведінки важливу 

роль відіграє ще один елемент психологічної формули безпеки — культура 

безпеки. Наше сьогодення, пов’язане зі складними подіями світової пандемії та 

глобальними карантинними обмеженнями, засвідчило, що існуючої сукупності 

знань і вмінь людини для забезпечення власної та колективної безпеки вже 

недостатньо. Важливо, щоб безпека стала пріоритетною ціллю й внутрішньою 

потребою людини, окремого колективу та суспільства в цілому. Поступом на 

шляху до цього може стати формування нового світогляду, системи ідеалів і 

цінностей, норм і традицій безпечної поведінки. Саме становлення культури 

безпеки як важливого цілісного елемента загальної культури дає змогу 

реалізувати захисну функцію психіки людини. 

Компонентами культури безпеки виступають: на індивідуальному рівні — 

світоглядні безпекові позиції особистості, норми її поведінки, індивідуальні 

цінності й загальна обізнаність у сфері безпеки життєдіяльності; на рівні громади 

— безпекові традиції та цінності, групові етичні норми й контроль у сфері 

дотримання правил безпеки всіма членами громади; на соціальному / 

суспільному рівні — суспільні цінності у сфері безпеки середовища та 

життєдіяльності людини загалом. Саме культура безпеки є тим важливим 

чинником, який окреслює та стимулює діяльність людини, формує стрижень 

буття індивіда й визначає якісний, безпечний шлях розвитку особистості 

загалом.  
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Наступним елементом психологічної формули безпеки визначено 

комфорт з трьома його складовими — фізичний, психологічний і соціальний. 

Розглянемо їх детальніше.  

Фізичний комфорт — це відсутність будь-якого тілесного дискомфорту, 

фізичних обмежень, болю та хвороб, а також непорушність особистих тілесних 

кордонів. У контексті психологічної формули безпеки фізичний комфорт 

відіграє особливу роль, адже загрози, з якими може стикнутися людина, 

завдають шкоди здоров’ю, загрожують цілісності її тілесності, а часом 

стимулюють появу соматичних проблем. Фізичний комфорт супроводжується 

позитивними психофізіологічними змінами організму, що відображається на 

життєдіяльності людини загалом. Відчуття фізичного комфорту виникає під 

впливом сприятливих умов зовнішнього середовища як відображення у 

свідомості властивостей, якостей та явищ останнього, що впливають на органи 

чуттів. Фізичний комфорт пов’язаний також із сенсорними процесами, які 

характеризують зорові, слухові й тактильні відчуття. 

Під психологічним комфортом слід розуміти почуття впевненості та 

захищеності від потенційних ризиків, а також своєрідний «оберіг» у взаємодії з 

іншими людьми. Психологічний комфорт супроводжується комплексом 

тривалих приємних суб’єктивних почуттів, нерозривно пов’язаних із 

задоволенням потреб, які виникають, і вказують на оптимальний рівень 

психічної активності й оптимальність протікання психічних процесів. У 

комфортному психологічному стані людина демонструє стійкий настрій, 

позитивні почуття й емоції, позитивні переживання щодо подій, які відбуваються 

з нею, і стабільний фізичний тонус. 

Наступним елементом психологічної формули безпеки виділено 

соціальний комфорт, який розуміємо як відсутність небезпечних особистих 

контактів і наявність належної підтримки й захисту в соціальному середовищі. 

Пристосування індивіда до соціуму, засвоєння ним послідовності явищ, які 

повторюються, приводить до більш адекватного реагування на характеристики 

та виклики навколишнього середовища. Процес адаптації до середовища 
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відбувається через дослідження можливостей, усвідомлення потреб і зіставлення 

із власними здібностями. Відповідно рівень соціального комфорту є важливим 

джерелом мотивації до взаємодії, спілкування та діяльності загалом. 

Ще одним елементом психологічної формул є аналіз ризиків, який 

тлумачимо як здатність досліджувати й вивчати загрозливі життєві ситуації, 

аналізувати власну вразливість перед небезпеками та відсутністю належного 

захисту. Водночас аналіз ризиків — це аналіз подій у реальному світі. 

Використання психологічної формули безпеки в просвітницькій роботі з 

попередження сексуального насильства над дітьми допоможе педагогам 

осмислено й належним чином працювати з дітьми в контексті формування 

навичок безпечної поведінки. Кожен елемент цієї формули відображено в п’яти 

правилах безпечної поведінки, які об’єднані основною ідеєю, а їхнє 

формулювання відповідає фізичному та психічному віку дитини (див. Таблицю 

1).  

Таблиця 1. Правила безпечної поведінки для дітей віком 4-18 років. 

4-9 років 

Інтерактивні бесіди 

10-13 років 

Інтерактивні ігри 

14-18 років 

Інтерактивні заняття 

ТУТ МЕНЕ НЕ 

ТОРКАЙСЯ 

СТОП! ТУТ МІЙ 

КОРДОН! 

БРУДНИЙ ДОТИК НЕ 

ДЛЯ МЕНЕ! 

ТВОЄ ТІЛО 

НАЛЕЖИТЬ ТІЛЬКИ 

ТОБІ 

МОЄ ТІЛО 

НАЛЕЖИТЬ ТІЛЬКИ 

МЕНІ! 

МОЄ ТІЛО – МОЯ 

ЦІННІСТЬ! 

ДОБРЕ ЗРОБИШ, 

КОЛИ РОЗКАЖЕШ 

ПРО СЕКРЕТИ, ЯКІ 

ТЕБЕ ТУРБУЮТЬ 

ПОГАНІ СЕКРЕТИ – 

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ 

МЕНЕ 

НЕПРИСТОЙНИЙ 

СЕКРЕТ – МОЯ ЗОНА 

РИЗИКУ 

“НІ” ОЗНАЧАЄ “НІ” “НІ” ОЗНАЧАЄ “НІ” “НІ” ОЗНАЧАЄ “НІ” 

«НІ» – БІЖИ – 

РОЗКАЖИ! 

РОЗМОВА З 

ДОРОСЛИМ – ВИХІД 

ДЛЯ МЕНЕ! 

ПОРУШ ТИШУ: 

РОЗКАЖИ – 

ПОЧУЮТЬ! 
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П’ять правил безпечної поведінки – це квінтесенція професійного 

психологічного осмислення механізмів формування безпеки особистості, як 

реакція на соціальні проблеми, що можуть нести загрозу дитячій психіці, 

зокрема, сексуального насильства.  

Під час створення правил безпечної поведінки для дітей 14-18 років 

враховано: 

1) специфіку проблеми сексуального насильства; 

2) причини, через які діти потрапляють у ситуацію сексуального 

використання та зловживання; 

3) вікові особливості розвитку й життєвого досвіду дітей цього віку. 

Коротко розглянемо, яким чином зміст правил безпечної поведінки для 

дітей 14 – 18 років пов’язаний із психологічною формулою безпеки. 

 

Правило 1 «Брудний дотик не для мене» 

Дотик – це важлива складова життя людини, яка допомагає контактувати 

зі світом та один з одним. Дотик допомагає зрозуміти, чи контакт бажаний. Для 

дітей 14 – 18 років мова дотику різноманітна, що може передати не лише гамму 

приємних емоцій, а й допомагає визначитись, наприклад, свій-чужий, бажаний-

небажаний, прийнятний-неприйнятний, безпечно-небезпечно. Відповідно до 

психологічної формули безпеки, де безпека=комфорт (перша складова 

формули), варто навчити дітей апелювати до пари «безпека=комфорт» або 

«небезпека=дискомфорт». Коли є відчуття дискомфорту – дитина в небезпеці, а 

оцінка дотику (або, як зазначено у формулі, «аналіз ризиків») допоможе 

визначити, чи несе він небезпеку (ризик, загрозу). У правилі такий дотик названо 

брудним. Така назва обрана не дарма, адже це те слово, на яке реагує дитина у 

віці 14 – 18 років, коли значну увагу приділяє своїй зовнішності, формує для себе 

власне почуття прекрасного та стилю й будь-які звинувачення в неохайності 

сприймає як образу. 
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Правило 2 «Моє тіло – моя цінність» 

Мусимо визнати, що для людини ХХІ століття увага до власного тіла стає 

пріоритетною темою для обговорень, хизувань, а іноді й «гарантією» 

особистісного, соціального, професійного успіху. Можна навіть стверджувати, 

що ставлення до тіла і його «оцінювання» є сьогодні вагомими аспектами 

соціальних поглядів на людину та її місце у суспільстві. Ставлення до свого тіла, 

його розмірів, форм, привабливості слугують найважливішим джерелом 

формування ставлення до власного Я. Для дитини відправною точкою в освоєнні 

навколишнього світу, незалежно від віку, стає, передусім, її власне тіло. Тому 

розмови з дітьми про тіло не лише тренд сучасності, а й базова складова культури 

безпеки й важливий спосіб допомогти їм справитись із різноманітними 

ризиками, які можуть чатувати на їхнє тіло: спокуси, цікавість, пропозиції 

скористатись тілом, як товаром. Розмови про тіло допоможуть дітям сформувати 

адекватне уявлення про цінність тіла, його значення у власній безпечній 

поведінці. 

 

Правило 3 «Непристойний секрет – моя зона ризику» 

Діти у 14 – 18 років мають достатньо секретів, які можна назвати 

непристойними. Вони змушені приховувати їх у силу різних обставин, 

наприклад, через залякування, підкуп, шантаж, погрози, почуття вини, сорому, 

безвиході («розкажу – мені тільки гірше буде, все одно не повірять, можуть і 

звинуватити»). Завдання педагога – допомогти диференціювати секрети, аби 

момент безвиході не домінував над дитиною, не змушував ховатись, карати себе, 

страждати та хворіти. Усі без винятку історії дітей, які зазнали сексуального 

використання, засвідчили, що секретність – той гачок, на якому їх тримали 

доволі тривалий час, відтерміновуючи сам факт розповіді, аби безкарно 

користатись їхньою необізнаністю, незахищеністю, уразливим становищем. 

Секрет – це влада кривдника над дитиною, яка не має терміну давності, яка 

психологічно знищує в дитині здорову самодостатню особистість. Секрет для 

дитячої психіки – це як скелет у шафі: чим далі його ховаєш, тим більшої шкоди 
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собі завдаєш. Правило про непристойний секрет потрібне дітям, аби усвідомити 

шкоду від його зберігання, переконатись, що звільнятись від секрету – значить 

помститись кривднику, припинити його владу над собою. Адже замовчуючи 

секрет, дитина позбавляє себе можливостей отримати допомогу та припинити 

страждання. 

 

Правило 4 «Ні означає Ні!» 

Зауважимо, що кривдники добре обізнані не лише в психології дитини, а й 

у тонкощах соціальних відносин. Нас у дитинстві не вчили говорити «НІ», такої 

практики ми не маємо. Натомість, можна пригадати безліч ситуацій, коли нас 

соромили за відмови, іноді навіть карали. Склався певний стереотип, що «НІ» – 

це прояв неповаги. Однак сьогодні говорити «НІ» – це та навичка, яка стає 

ознакою часу, необхідним атрибутом самодостатньої особистості, яка вміє 

захистити себе та своє Я. 

 

Правило 5 «Поруш тишу: розкажи – почують!» 

Варто зазначити, що в нашому суспільстві відсутня культура зізнання без 

повторного травмування, а ставлення до постраждалої від сексуального 

насильства людини можна порівняти з середньовічним культом боротьби з 

відьмами: «сама винна, менше треба «наряджатися», яка ж вона дитина, он який 

вигляд має». Таку своєрідну «підтримку» може почути на свою адресу 

постраждала дитина, якщо їй 14-18 років. І вона занурюється в небезпечне 

мовчання, бо не вистачає ресурсів для реагування, не знає, де шукати допомоги, 

боїться осуду, ізоляції, нехтування, не вірить, що хтось може їй допомогти. Це 

правило вчить, що порушити тишу – це як перегорнути сторінку й залишити в 

минулому гіркий досвід, повірити, що ти не самотній чи самотня у своїй біді. 

Правило «Поруш тишу: розкажи – почують!» – це заклик до дії рятувати себе та 

вміти просити про допомогу.  

Коли є розуміння, який глибинний зміст (психологічний, соціальний) 

закладено в правилах безпечної поведінки, можна краще відстежувати реакції 
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дітей, визначати, які аспекти правил обов’язково потрібно врахувати, 

контролювати власні ресурси, аби залишатись безпечним дорослим, з яким дітям 

комфортно, і вони мають відчуття захищеності.  

Якщо педагог дозволятиме дітям у безпечному, комфортному просторі 

проживати кожне правило безпечної поведінки, їм буде простіше повторювати 

досвід занять у реальному житті. Педагог знайде свій власний спосіб безпечної 

взаємодії з дітьми, який допоможе розв’язувати щоденні труднощі в процесі 

виховання. Навіть більше, розуміння й осмислене використання психологічної 

формули безпеки дасть змогу глибше пізнати своїх вихованців, ефективніше 

реагувати на складні ситуації та цілеспрямовано закласти фундамент для 

культури безпеки. У результаті не лише учні будуть почуватися в безпеці, а й 

педагог зможете бути тим безпечним дорослим, який говорить з дітьми мовою 

безпеки. 
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СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДИТИНОЮ:  

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ 

 

Бути компетентним в темі запобігання сексуальному насильству над 

дітьми означає володіти основними поняттями й принципами просвітницької 

роботи, а відтак ключовими у професійній позиції педагога стосовно цієї теми. 

Сама думка про сексуальне насильство над дитиною така тривожна для 

більшості дорослих, у тому числі й педагогічних працівників, що вони воліють 

про цю проблему не думати, не помічати, а іноді навіть і уникати. Водночас, 

хочемо застерегти, що надмірне її «педалювання» може сприяти втаємниченню 

небезпечних для дитини стосунків з людиною, яка порушує її статеву 

недоторканість. Проте спеціалісти, які працюють у системі освіти, не можуть 

дозволити собі стояти осторонь і не реагувати на такий виклик, оскільки 

національним законодавством України визначено прямий обов‘язок 

педагогічних працівників виявляти дітей, які страждають або постраждали від 

сексуального насильства, і повідомляти про це у відповідні служби й 

компетентні органи (національну поліцію, службу у справах дітей, прокуратуру 

тощо). 

В Україні фахівці закладів освіти мають передбачений національним 

законодавством обов‘язок повідомляти інших уповноважених суб'єктів (поліцію, 

служби у справах дітей тощо) про випадки сексуального насильства, які стали їм 

відомі. 

Вказаний обов‘язок закріплений у п. 31 Загальної частини Порядку 

провадження органами опіки й піклування діяльності, пов‘язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 р. № 866, де вказано: «… з метою створення належних умов для 

забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримки 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і захисту прав дітей у 

таких сім’ях…» 
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Крім викладеного, відповідно до національного законодавства статтею 396 

Кримінального кодексу України (далі – КК України) передбачена кримінальна 

відповідальність за приховування злочину. Згідно з частиною першою статті 396 

КК України «Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на 

строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк». 

Сексуальне насильство над дитиною 

беззаперечно є злочином проти її статевої 

недоторканості й належить до тяжких злочинів. 

Згідно з Лансаротською конвенцією2, сексуальне 

насильство над дитиною – це заняття діяльністю 

сексуального характеру з дитиною, яка не досягла 

передбаченого законодавством віку для заняття 

діяльністю сексуального характеру» (стаття 18 п. 

1). 

Зауважимо, що навіть, якщо дитина досягла передбаченого законодавством 

віку для заняття діяльністю сексуального характеру, сексуальним насильством 

вважається діяльність, коли дорослий використовує дитину заради отримання 

сексуального задоволення або матеріальної користі через примус, силу чи 

погрози, або коли дорослий здійснює насильство зі свідомим використанням 

довіри, авторитету чи впливу на дитину, або в особливо вразливій для дитини 

ситуації (наприклад, залежність від сім’ї, наявність у дитини фізичних і 

психічних особливостей розвитку). 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»3 

визначає сексуальне насильство як форму домашнього насильства, що включає 

будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи 

                                                 
2
 Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська 

конвенція) – договір Ради Європи, що спрямований на запобігання та боротьбу з сексуальною експлуатацією та 

сексуальним насильством стосовно дітей. Офіційний переклад повного тексту розміщений на сторінці Верховної 

Ради України за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text. 
3
 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Режим доступу на сайті Верховної Ради 

України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text. 

Буклет Ради Європи 

про Лансаротську кон-

венцію можна заванта-

жити за посиланням: 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text
https://rm.coe.int/prems-095619-ukr-2576-lanzarote-convention-leaflet-web-a5-1-/168096674b
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без її згоди або стосовно дитини незалежно від її 

згоди, або в присутності дитини, примушування 

до акту сексуального характеру з третьою 

особою, а також інші правопорушення проти 

статевої свободи чи статевої недоторканості 

особи, в тому числі вчинені стосовно дитини або 

в її присутності. 

Виділяють дві форми сексуального 

насильства: контактні та неконтактні 

(розбещення).  

До контактних форм сексуального 

насильства щодо дитини можуть належати:  

 примус до статевого контакту, зґвалтування;  

 маніпуляції зі статевими органами дитини чи примус дитини до таких 

маніпуляцій зі статевими органами іншої особи;  

 залучення до порно-індустрії чи секс-бізнесу.  

До неконтактних форм сексуального насильства (розбещення) щодо 

дитини можуть належати:  

 демонстрація статевих органів;  

 примус до спостереження за статевим контактом кривдника з іншими;  

 залучення до перегляду фото/відео, що мають сексуалізований 

характер;  

 підглядання за дитиною, коли вона миється, переодягається тощо;  

 пропозиції сексуального характеру й ігри з використанням статевих 

органів дитини або дорослого;  

 використання сексуалізованої лексики (непристойних слів, які 

характеризують статеві органи чи контакти).  

Всупереч поширеній думці, кривдниками частіше є родичі та люди, яких 

дитина знає і яким довіряє, а не незнайомці. Діти часто соромляться або бояться 

Детальніше про Закон 

України «Про запобі-

гання та протидію до-

машньому насильст-

ву» за посиланням:  
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розповісти про те, як з ними поводяться. Основними причинами мовчання дітей 

є: страх помсти кривдника, сором перед оточенням, сумніви, що їм повірять і 

допоможуть, небажання проходити огляд після сексуального насильства. Іноді 

діти просто не знають іншого ставлення до себе, а тому вважають насильство 

нормою. Діти самостійно не можуть стримати виконавців сексуального злочину. 

Це ми, дорослі, повинні знати, як треба діяти, коли підозрюємо, що дитину 

використовують із сексуальною метою.  

Згідно з даними Ради Європи4 150 мільйонів дітей, які проживають на 

території її держав-членів, не захищені від насильства.  

21% опитаних дітей5 стикались з 

сексуальним насильством. Це найнижчий 

показник серед видів насильства за 

результатами опитування дітей, але він втричі 

перевищує показник, отриманий в результаті 

опитування дорослих жителів України віком 

18–29 років про їхнє дитинство (8%).  

Дорослим варто розуміти, що в один 

момент припинити сексуальне насильство над 

дитиною неможливо. Потрібна кропітка, 

систематична й постійна діяльність із 

запобігання сексуальному насильству над 

дітьми, яка, в першу чергу, має бути спрямована 

на розвиток у дітей навичок безпечної 

поведінки. Утім, у більшості дорослих відсутні 

такі навички. Тому перший принцип у такій 

важливій справі – це глибоке професійне 

розуміння проблеми сексуального насильства. 

                                                 
4
 «Насильство щодо дітей в Україні. Всеукраїнське опитування громадської думки» / за ред. С. 

Павлиш, Т. Журавель. – К.:, вид-во ФОП Клименко, 2015. – 146 с. 
5
 Там само. 

У цьому матеріалі вико-

ристано результати все-

українського дослі-

дження громадської 

думки щодо насильства 

дітей в Україні, яке 

проведене Радою Євро-

пи у 2015 році. Дос-

лідження можна заван-

тажити за наведеним 

нижче посиланням та 

ознайомитись деталь-

ніше:  
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Для цього зупинимось на важливих фактах, які допоможуть краще зрозуміти 

важливі аспекти проблеми сексуального насильства над дитиною. 

Перший факт – кожна п’ята дитина стає жертвою сексуального насильства, 

незалежно від її віку, статі, кольору шкіри, матеріальних статків сім’ї. 

Зауважимо, що часто дітей сексуально використовують люди, які справляють 

враження милих, доброзичливих і турботливих дорослих, таких, які добре 

знають, як завоювати довіру дітей. Насильство може тривати роками, і ніхто про 

це не здогадуватиметься, тому що розпізнати поведінку кривдника нелегко, бо 

людям складно зрозуміти, на що слід звернути увагу, і вони майже завжди 

вважають, що краще викинути неприємні підозри та не загострювати на них 

увагу. 

Причини того, чому дорослі люди йдуть на сексуальні контакти з дітьми, 

різні. Проте жодна з них не може бути виправданням для кривдника, оскільки 

для дитини цей досвід стає травматичним і може негативно впливати на неї 

протягом усього життя. Насправді, внаслідок пережитої травми дитина може 

поводити себе по-різному, наприклад, бути агресивною, розгальмованою 

(зокрема, сексуально), надто галасливою, навіть неадекватно веселою, може 

поводитися зухвало, чим викликати роздратованість у дорослих і зневіру у свої 

слова. Варто пам’ятати, що часто така поведінка виступає психологічною 

захисною реакцією дитини на ситуацію насильства. Дитина часто почувається 

розгубленою – не знає, кому і як розказати про те, що відбувається. Страх, сором, 

вина, злість, біль переповнюють її. Саме цим і користується кривдник. Щоб 

зберегти свої дії в таємниці, він чи вона використовує природний страх дитини, 

її сором або почуття провини за те, що сталося. Часто кривдник змушує дитину 

мовчати, погрожуючи, в тому числі, фізичною розправою та покараннями їй або 

її батькам. Іноді до дитини застосовується підкуп, дарують подарунки в обмін на 

зберігання секрету про те, що відбулося. Також кривдник може переконати 

дитину: все, що з нею відбулося, – це нормально. Інколи дитині нав’язують 

думку, що та отримує задоволення й сама хотіла, аби це з нею сталося, та 



20 

 

переконують дитину в тому, що вона якимось чином відповідальна за те, що мала 

досвід сексуального використання.  

Зауважимо, що сексуальні дії не обов’язково викликають негативні емоції 

в дитини. У дитини є власна картина світу й ключ до оцінки подій і людей. 

Дитина не оцінює їх у категоріях дорослих людей. Так, наприклад, для дітей 

дошкільного віку дружньою особою може бути той, хто частує солодощами, а 

поганою – той, хто обмежує поїдання морозива. У свою чергу, поведінка 

винуватця злочину, що має сексуальний характер, може сприйматися дитиною 

як форма гри, частина звичайних дій по догляду за тілом, засіб вираження 

позитивних почуттів. У результаті – кривдник може сприйматися як дружня, 

привітна особа, яка асоціюється з позитивними емоціями. 

Наступним принципом роботи з протидії сексуальному насильству є чітке 

усвідомлення, що дитина завжди жертва. Дитина і в 4, і в 14 років поряд з 

дорослою людиною завжди буде в уразливішому становищі, аніж доросла особа.  

Сексуальні дії дорослого стосовно дитини унеможливлюють її ефективний 

самозахист. Це відбувається тому, що дорослі мають вагомі переваги, як то вік, 

фізична сила, економічно вигідніше положення, певний життєвий досвід, знання 

з дитячої психології тощо. Необхідно також пам’ятати, що сексуальні дії 

дорослої людини порушують права й свободи дитини, адже кривдник завжди 

намагається контролювати свою жертву, тим самим роблячи її залежною. І 

нарешті, сексуальні насильницькі дії спричиняють фізичну та/чи психологічну 

шкоду дитині, яку вона сама нездатна адекватно оцінити й передбачити. 

Ще один важливий принцип у роботі з протидії сексуальному насильству 

над дитиною є розуміння, що дитина ніколи не дає усвідомленої згоди. 

Очевидно, що дисбаланс сили між дорослим і дитиною є незаперечним фактом, 

і тому не має розглядатися як дія, здійснена за обопільною згодою. Дитячі історії 

про сексуальне насильство можуть виявитися непослідовними та з’являтися 

частинами. Ця модель поведінки є звичайною для дитини, яка пережила цей тип 

травми й намагається пригадати її у своїй розповіді. Окрім того, насильство 

завжди здійснюється за попереднього наміру, тобто умисно. Це означає, що 



21 

 

особа, яка вчинила насильство, здійснювала тривалу підготовку, а відтак 

усвідомлювала або повинна була усвідомлювати характер вчинюваних нею дій 

або бездіяльності, передбачала або могла передбачити (виходячи з її фізичного і 

психічного стану) можливість настання таких шкідливих наслідків, як 

заподіяння психологічної шкоди, шкоди фізичному здоров‘ю дитини.  

Для успішної просвітницької роботи в темі запобігання сексуальному 

насильству не варто говорити з дітьми про сексуальне насильство: залякувати 

статистикою й страшними ситуаціями з життя. Ще один принцип просвітницької 

роботи з дітьми – говорити про безпеку, а не про сексуальне насильство. Іншими 

словами формувати в дітей відповідну культуру безпеки, навички безпечної 

поведінки, сприяти розвитку критичного мислення через аналіз ризиків і власної 

небезпечної поведінки.  

Відверті й нав’язливі розмови про сексуальне насильство спричиняють 

психологічну напругу та дискомфорт не лише у дітей, а й у дорослих людей. 

Жахи статистики, ознаки, причини, приклади з життя переповнюють емоціями, 

заряджають негативом, надмірними переживаннями. Без сумніву, професіонал, 

який працює у контексті запобігання сексуальному насильству, повинен 

розуміти понятійний апарат теми, володіти важливими даними досліджень про 

кількість випадків, осмислено використовувати історії постраждалих. Але це не 

головне завдання в просвітницькій роботі з дітьми щодо попередження 

сексуального насильства. 

Робота з дітьми, спрямована на просвітництво, не включає терапевтичні 

бесіди, виявлення випадку сексуального насильства, реабілітацію дитини, яка 

постраждала. Натомість профілактика базується на упередженні ситуацій у 

їхньому майбутньому. Тобто, важливо йти до дітей з чіткими алгоритмами того, 

що вони мають засвоїти, аби не потрапляти в небезпечні, ризиковані ситуації, а 

не лише акцентувати увагу на самій проблемі. Необхідно пам’ятати, що 

здебільшого діти старшого віку (14–18 років) не сприймають зовнішні загрози 

на свою адресу, «захищають» себе від надмірної інформаційної опіки, нехтуючи 

важливими настановами дорослих, і не сприймають нав’язливі застереження, бо 
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вважають, що при потребі все «розрулять» самі. Варто розуміти, що спосіб 

подачі інформації має бути максимально практичним, сучасним і простим у 

відтворенні в реальному житті.  

 

Більше інформації, практичних інструментів, які допоможуть краще 

розібратися в проблемі сексуального насильства над дітьми, розміщено 

наприкінці цього видання в «Переліку додаткових матеріалів і ресурсів».  
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СТРУКТУРА Й ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  

ОНЛАЙН-КУРСУ «Я ВМІЮ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ» 

 

Упродовж 2020 року педагоги активно використовували у своїй 

педагогічній і викладацькій роботі різноманітні платформи, ресурси 

дистанційного, онлайн та змішаного навчання. Кожен напрацював власний 

досвід та алгоритм їхнього використання. За рахунок інструментів онлайн-освіти 

можна урізноманітнити й просвітницьку діяльність.  

Онлайн-курс «Я вмію себе захистити» для здійснення просвітницької 

роботи з дітьми 14–18 років у сфері запобігання сексуальному насильству є 

мережевим, віртуальним майданчиком, де представлено зміст інтерактивних 

занять з формування навичок безпечної поведінки в умовах обмеження офлайн 

взаємодії учасників.  

За основу онлайн-курсу «Я вмію себе захистити» взято інтерактивні 

заняття за однойменною назвою, які були створені Тетяною Цюман та Оленою 

Нагулою у 2017 році в рамках проєкту «Попередження сексуального насильства 

і сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної Європи – 

комплексний підхід», впровадженого Українським фондом «Благополуччя 

дітей» у партнерстві з Фундацією «Даємо дітям силу» (Польща) за фінансової 

підтримки OAK Foundation (Швейцарія). Матеріали були схвалені 

Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної 

середньої освіти (протокол № 1 від 14 лютого 2017 року). 

Курс розроблений із використанням таких підходів та принципів 

групового навчання в умовах віртуального простору, як активність, 

ініціативність і суб’єктність ведучого(-чої) та учасників групи. Саме взаємодія в 

групі є вагомим ресурсом задля ефективного опанування новими когнітивно-

поведінковими моделями, які пропонуються у просвітницькій програмі 

ведучим(-чою).  

Онлайн-курс «Я вмію себе захистити» – це віртуальні зустрічі, що 

відбуваються в режимі реального часу з використанням спеціальних платформ 
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для віртуальної комунікації, як то ZOOM, Google Meet, Blue Jeans та інших, які 

можуть забезпечити відео- й аудіотрансляцію всіх наявних спікерів, а також 

функції чату, передачі документів, таблиць, презентацій, фотографій, інших 

файлів, відеовідображення робочого столу тощо.  

Обираючи платформу для впровадження онлайн-курсу з попередження 

сексуального насильства над дітьми, важливо, аби вона забезпечувала 

мультимедійність, повноту перцептивного (сприймання) й комунікативного 

контакту в невербальній (рухи, жести, постава, міміка, що супроводжують 

спілкування) і паравербальній (голос та інтонації, тональні і тембральні 

особливості мови, а також інтонаційні засоби (мелодики, логічного наголосу, 

пауз, тону, тембру голосу, темпу мовлення), які свідомо чи несвідомо передають 

думки, почуття, настрій мовця) складовій між усіма учасниками, наявність 

групових психологічних ефектів (наприклад, різного ґатунку емодзі чи інші 

способи віртуального реагування) тощо. 

Курс складається із п’яти онлайн-занять, а саме:  

1) «Брудний дотик не для мене»; 

2) «Моє тіло – моя цінність»; 

3) «Непристойний секрет – моя зона ризику»; 

4) «Ні означає НІ»; 

5) «Поруш тишу: розкажи - почують!». 

Кожне заняття покликане сприяти дослідженню власної безпечної 

поведінки та формуванню навичок, які зможуть захистити в ризикованих 

ситуаціях. Насамперед ідеться про ситуації або події, яким дитині складно 

протистояти, оскільки вони стосуються теми особистих кордонів і здатності їх 

відстоювати. Дедалі частіше виникають ситуації, коли дитині важливо 

наполягати на шанобливому ставленні до себе та своєї тілесності й відрізняти їх 

від чужої хтивості стосовно неї та її тіла. Опиняючись таким чином у вразливому 

становищі, дитина може замкнутись у собі та на довгі роки стати жертвою 

власних страхів і недовіри до оточуючих.  



25 

 

Усі матеріали для проведення онлайн-занять розміщені на платформі 

Google Клас (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Скрін вигляду онлайн-курсу на платформі Google Клас 

 

Для доступу до курсу необхідно перейти за посиланням 

https://classroom.google.com/c/MjY5OTQ4MDY3NDM5?cjc=f3xsz7w або 

скористатись кодом класу f3xsz7w при пошуку безпосередньо на платформі 

Google Клас. 

Для комфортного користування курсом авторки обрали простий і 

зрозумілий формат структури заняття, де кожен елемент зручний у користуванні 

(Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Скрін вигляду онлайн-заняття на платформі Google Клас.  

https://classroom.google.com/c/MjY5OTQ4MDY3NDM5?cjc=f3xsz7w
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У структурі онлайн-занять є обов’язкові компоненти, які детально описані 

й покликані допомогти ведучому(-чій) максимально ефективно провести роботу 

з дітьми (Рис. 4). Наприклад, у плані заняття деталізується мета, яка є своєрідним 

орієнтиром, прикінцевим результатом заняття. Для розуміння й глибшого 

осмислення матеріалу ведучий(-ча) перед початком роботи має можливість 

ознайомитись із коротким словником з основними поняттями та термінами, які 

необхідно опрацювати з дітьми, щоб бути готовим відповідати на їхні запитання 

або уточнення, націлити їх на оптимальне сприймання теми заняття. У кожному 

занятті перераховане необхідне обладнання й ключові матеріали, а також 

додаткові матеріали за темою, які потрібно підготувати заздалегідь, аби 

віртуальна комунікація з групою була максимально ефективною й допомагала 

учасникам та учасницям отримати необхідні знання й сформувати важливі 

навички.  

Рис. 4. Скрін вигляду плану онлайн-заняття. 

 

Орієнтовна тривалість заняття 60–90 хв. Деталізація часу для кожної 

вправи допоможе ведучому(-чій) залишатись у ресурсі й відслідковувати 

активність групи та свою власну роботу. 
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Обов’язковим компонентом кожного онлайн-заняття є «Корисні 

лайфхаки» (Рис. 5). За задумом авторок саме лайфхаки (сленговий термін), тобто 

різні корисні підказки, зможуть допомогти учасницям та учасникам не лише 

краще опанувати навички безпечної поведінки, а й завантажити їх на власні 

мобільні пристрої для використання за потреби. Корисні лайфхаки представлені 

у вигляді інтерактивної презентації, розробленої за допомогою онлайн-

інструменту Genially. 

 

 

Рис. 5. Скрін вигляду «Корисних лайфхаків». 

 

Під час занять використовують різні онлайн-сервіси й інструменти, які 

допомагають ведучому(-чій) продуктивно працювати з групою. Для їхнього 

кращого розуміння можна додатково ознайомитись з інформацією, яка зібрана в 

таблиці нижче (Таблиця 2). 
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Таблиця 2. Основні сервіси та 

платформи, які використовуються в 

онлайн-курсі «Я вмію себе захистити» 

Посилання на 

сервіс/інструмент 
Короткий опис 

Genially 

https://www.genial.ly/ 

Сервіс для створення інтерактивних ігор, 

презентацій 

Padlet 

https://uk.padlet.com/ 

Віртуальна онлайн-дошка, на якій можна 

розмістити текстовий, графічний і мультимедійний 

контент (відео, аудіо, інші дошки). У 

налаштуваннях можна встановити рівень доступу 

до ресурсу (читання, редагування, модерація) за 

посиланням або QR-кодом і реакції користувачів 

(наприклад, оцінювання в балах, схвалення). 

Залежно від мети можна по-різному структурувати 

завантаження контенту.  

Сервіс дозволяє розташувати матеріал у вигляді 

стіни, безперервного потоку (контент 

розташовується зверху вниз простою стрічкою), 

сітки, полиці (поділ на три стовпці), блогу, а також 

полотна в послідовному і вільному режимі 

розподілу. 

Mentimetr 

https://www.mentimeter.c

om/ 

Сервіс для проведення інтерактивних презентацій. 

Безкоштовна версія програми дозволяє до 

статичних слайдів додати інтерактивні, які 

залучають учасників до висловлення власної 

думки. 

Наприклад, можна вибрати інтерактивний слайд 

«хмара тегів» і запропонувати учасникам 

висловити свою думку (2-3 тези або асоціації на 

певний термін або явище). Для того, щоб учасники 

надіслали відповідь ведучому(-ій), вони мають на 

будь-якому ґаджеті з доступом до Інтернету 

відкрити посилання menti.com та ввести пароль, 

який відображається у верхньому рядку 

презентації ведучого(-ої). Програма визначить 

повтори й створить зображення хмари тегів із 

https://www.genial.ly/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
http://menti.com/
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запропонованих відповідей учасників (написи 

стають більші розміром, коли мають декілька 

однакових відповідей).  

Варіанти інтерактивних слайдів: хмара тегів, 

вікторина, анкета, тест, вільна відповідь, 

ранжування.  

Відповіді учасників можна зберегти в окремий 

файл і роздрукувати, можна видаляти результати 

груп або накопичувати статистику відповідей усіх 

учасників опитування. На слайді можна побачити 

кількість учасників, які взяли участь в опитуванні.  

Використання Mentimeter дозволить залучити до 

обговорення всіх учасників. Підходить для 

організації рефлексії, мозкового штурму тощо. 

Google Jamboard 

https://jamboard.google.co

m/ 

Онлайн-дошка.  

Інструменти дошки дозволяють учасникам 

написати текстову інформацію рукописно або за 

допомогою клавіатури, завантажити картинку, 

фото, використати лазерний вказівник.  

Використання вбудованих геометричних фігур, 

наприклад, коло, квадрат, прямокутник, 

трикутник, дозволять створити схеми та блок-

схеми, карти знань. 

Canva 

https://www.canva.com/uk

_ua/ 

Сервіс для створення мультимедійного контенту, 

презентацій. 

ThingLink 

https://www.thinglink.com

/ 

Сервіс для створення мультимедійних 

інтерактивних плакатів.  

При наведенні на маркери, які додаються на 

вибране зображення, з’являється будь-який 

запропонований вами мультимедійний контент. 

 

Зауважимо, що у презентованих онлайн-заняттях використовуються 

інтерактивні шаблони з прямими посиланнями на більшість вправ (окрім тих, які 

вимагають створення копій) (Рис. 6). Такий підхід дозволяє: 

https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
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✔ зробити зручним «переключення» з однієї вправи на іншу. Замість 

того, щоб переключатися між програмами, ви просто закриваєте відкрите 

віконце з презентаційним матеріалом та автоматично повертаєтеся до шаблону; 

✔ фактично працювати в браузері (Chromе, FireFox, Egde тощо) й не 

використовувати додаткові програми окрім обраної віртуальної платформи 

(Zoom, Google Meet, Blue Jeans тощо); 

✔ заощадити час на технічну сторону організації та підготовку до 

занять (вже готові шаблони вправ, презентаційні матеріали, інтерактивні 

плакати). 

 

 

Рис. 6. Інтерактивні шаблони вправ. 

 

Варто відмітити, що робота з дітьми в онлайн-форматі все ж відрізняється 

від звичної класно-урочної форми. Новий формат потребує від педагога певних 

ІТ-компетентностей, сформованого в його уяві образу віртуального класу й 

розуміння, що онлайн-формат потребує більшого стимулювання активності 

дітей. Не варто покладатись лише на різноманіття онлайн-інструментів, адже 

вони не можуть замінити чітке керування процесом міжособистісної взаємодії. 
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СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

В ОНЛАЙН-КУРСІ «Я ВМІЮ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ» 

 

Інтерактивна взаємодія в онлайн-форматі – це спеціально організована 

пізнавальна діяльність на основі інформаційно-комунікаційних технологій в 

умовах активного обміну інформацією між усіма учасниками групи та спільним 

конструюванням знань.  

Специфіка роботи онлайн змушує приділяти значну увагу взаємодії між 

собою всіх учасників пізнавальної діяльності. А це, в свою чергу, допоможе і 

педагогу, і дітям залишатись рівноправними, рівнозначними суб’єктами процесу 

пізнання: діти розуміють, що роблять, рефлексують з приводу того, що знають, 

вміють, а також мають можливість попрактикуватись у розвитку нових навичок. 

Організація процесу інтерактивного пізнання передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільний пошук відповідей на складні 

запитання.  

Під час інтерактивної взаємодії в онлайн-форматі педагогу варто звернути 

увагу на детальне планування процесу взаємодії, зменшення конфліктності в 

спільній діяльності та збільшення частки діалогічного спілкування.  

Розглянемо основні психолого-педагогічні аспекти, які можуть значно 

покращити процес інтерактивної взаємодії в онлайн-курсі «Я вмію себе 

захистити».  

Найперше варто звернути увагу на детальне планування процесу взаємодії, 

яка відбувається у специфічному форматі з дотриманням ряду організаційних 

умов:  

1) уся робота з дітьми проводиться за допомогою стаціонарного 

комп’ютера або ноутбука, на який завантажено одну із платформ для віртуальної 

комунікації (ZOOM, Google Meet, Blue Jeans або інша). Поряд розташований 

мобільний телефон задля оперативного реагування, наприклад, для переписки в 

чаті або швидкого реагування на мережеві перепади зв’язку. Курс 

скомпонований таким чином, що основним місцем міжособистісної взаємодії 
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між педагогом і дітьми є саме платформа віртуальної комунікації, адже вона 

забезпечує важливі й необхідні елементи присутності «тут і зараз»; 

2) усі шаблони вправ, які використовуються під час онлайн-заняття, 

попередньо відкриті в діалогових вікнах, перевірено якість їхнього 

завантаження. Педагогу немає потреби щось додавати або вигадувати у процесі 

роботи, а лише розібратись заздалегідь, як працює кожен шаблон вправи й 

попрактикуватись самостійно в роботі з ним; 

3) заздалегідь зібрані контакти учасників та учасниць занять: електронна 

адреса, контактний телефон. Це важливо, оскільки посилання на зустріч краще 

робити через листи на електронну пошту, де зазначаються дані для зустрічі 

(посилання, ідентифікатор, пароль для входу тощо);  

4) обов‘язково отримана згода на зберігання та обробку персональних 

даних. Під персональними даними відповідно до статті 2 Закону України «Про 

захист персональних даних» мається на увазі відомості чи сукупність відомостей 

про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, 

наприклад ім’я та прізвище, зображення людини; 

5) створено групу в месенджері (Viber, Telegram тощо) для обміну 

інформацією, комунікації або виконання певних завдань курсу; 

6) діти попереджені, що під час онлайн-заняття потрібно працювати за 

стаціонарним комп’ютером чи ноутбуком і мати свій акаунт на платформі для 

віртуальної комунікації; 

7) дітям запропоновано потурбуватись перед початком заняття про свій 

фізичний комфорт (поїсти, поставити поряд воду, забезпечити якісне освітлення 

робочого місця, зручний стілець), покласти поряд із собою зарядку для ноутбука 

чи телефона та навушники (оскільки сторонні шуми можуть створювати 

перешкоди й заважати концентруватись); 

8) пам’ятати, що хоча заняття й проходять онлайн, але зовнішній вигляд не 

повинен відволікати від взаємодії. Варто потурбуватись, щоб нічого в інтер’єрі 

приміщення, яке потрапляє у фокус камери, не провокувало на неочікувані 

реакції, не стало предметом обговорень і жартів. Про важливість попіклуватись 



33 

 

про свій зовнішній вигляд і фонове зображення варто наголосити й дітям. Ми 

лише опановуємо важливі правила цифрового етикету, тож мусимо їх 

дотримуватись через певні нагадування та застереження. 

Для зменшення конфліктності між учасниками пізнавальної діяльності 

варто врахувати специфічні умови віртуальної комунікації та наполягати на 

їхньому точному виконанні, а саме:  

1) усі приєднуються до онлайн-зустрічі завчасно (за 5 хв до її початку);  

2) у всіх обов’язково ввімкнені камери від початку до завершення 

заняття; 

3) коректно підписані імена й прізвища учасників і ведучих;  

4) відлучатися із заняття лише під час перерви;  

5) мікрофони постійно вимкнені, а вмикаються, коли учасник бере слово 

або коли ведучий звертається із запитанням напряму до конкретного 

учасника; 

6) завжди попереджати про запис і пояснювати, для яких потреб він 

робиться;  

7) попереджати учасників, які не хочуть бути на фото, вимкнути камери 

на момент його здійснення; 

8) пам’ятати про необхідність прикрити обличчя дітей (смайликом, 

тінню) і закрити прізвище й ім’я дитини, якщо планується викладати 

фото в мережу або докладати до інших звітів. 

Задля збільшення частки діалогічного спілкування варто дослухатись до 

таких рекомендацій:  

 встановити правила комунікації в чаті платформи;  

 постійно нагадувати правила взаємодії під час роботи в сесійних залах 

(наприклад, кожного разу обирати нового спікера для презентації роботи 

групи, знати, що ведучий(-а) групи може завітати до будь-якої сесійної 

зали та поцікавитись, як просувається робота в малих групах, можливо, 

щось підказати, допомогти); 
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 роз’яснити, як діяти, коли хочеш поставити запитання або надати коментар 

(наприклад, можна використати віртуального помічника – вільний 

мікрофон); 

 наголосити, що можна один одного підтримувати, висловлювати 

погодження замість слів за допомогою віртуальних реакцій емодзі, з якими 

познайомитись заздалегідь; 

 час від часу запитуйте, чи добре учасники вас чують, бачать; просити 

кивнути на знак згоди або помахати рукою;  

 прицільно звертайтесь по іменам учасників і запрошуйте до обговорень;  

 частіше використовуйте руханки (розминки для тіла, вправи на 

концентрацію уваги, гімнастику для очей, дихальні вправи для зняття 

емоційної або фізичної напруги). Наприклад, запропонуйте відірвати 

погляд від екрану й порахувати всі предмети в кімнаті певного кольору, 

або заплющити очі та глибоко декілька разів вдихнути та видихнути, або 

із заплющеними очима повільно порахувати до 10-ти, або вимкнути 

камери й під керівництвом ведучого зробити декілька присідань. 

Все вищевикладене носить виключно рекомендаційний характер та є 

результатом практичних напрацювань і професійного осмислення авторок 

алгоритму інтерактивної міжособистісної взаємодії в онлайн-форматі.  
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