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ВСТУП 



Актуальність дослідження. Сучасний світ відрізняється креативністю, 

комунікативністю, знанням іноземної мови та швидким розповсюдженням 

комп’ютерів, оснащених різноманітними інформаційними, пізнавальними та 

ігровими системами, які не тільки знаходять застосування в усіх галузях науки 

та практики, а й стали найпопулярнішими розвагами дітей [6, с. 90]. 

Існує суперечність між тим, що віртуальний простір надає користувачам 

безліч унікальних можливостей щодо конструювання подальшого життя, через 

втілення мрій, задумів та між тим, що існують певні ризики у використанні 

інформаційних технологій, що можуть містити інформацію агресивного чи 

соціально небезпечного змісту. Надання переваги віртуальному світу перед 

реальним справляє негативний вплив на психіку і здоров’я дитини та може 

погіршувати не тільки зір, поставу, сон, але й викликає тривожність, 

дратівливість, соціальну дезадаптованість і узалежнену поведінку.  

Важливим фактором формування духовності є організація дозвілля. 

Дозвілля існує як особистісна сфера соціалізації молоді, дітей і підлітків. Діти у 

вільний час займаються різноманітною діяльністю, яка суттєво впливає на 

формування її моральних орієнтирів, захоплення, інтереси, соціалізацію. 

Здійснюється пошук нових ціннісних орієнтирів шляхом вільного вибору видів 

діяльності. 

Спостерігається тенденція, що все більше молодих людей        проводить 

вільний час вдома за комп’ютером або в комп’ютерному клубі           [28, с. 54]. 

За даними «Центру цифрових технологій майбутнього», 25% дорослих 

стурбовані тим, що їхні діти проводять в Інтернеті забагато часу, 53% вважають 

кіберзлочинність реальною загрозою, а 63% висловлюють схвильованість через 

спілкування їхніх дітей у віртуальних співтовариствах, що лякають сучасних 

батьків так само, як попередні покоління бачили загрозу в негативному впливі 

«вулиці» на дітей. При цьому 46% користувачів всесвітньої мережі, які 

належать до молодіжної аудиторії, особисто зустрічалися зі своїми 

віртуальними знайомими        [26, с. 4]. 

Варто зазначити, що існують певні труднощі у                      соціально-

педагогічній діяльності по даній проблемі, оскільки багато працівників 



соціально-педагогічної сфери недостатньо розбираються в інноваційних 

технологіях і незнають про велику кількість можливостей та небезпек Мережі, 

вони недостатньо проінформовані про ознаки, методи допомоги та превенції. 

Проведення нашого дослідження дозволить здійснити         соціально-

педагогічний аналіз веб-ресурсів для дітей та розробити модель «дружнього» 

веб-сайту до дітей.  

Даною проблемою займалися K. Янг, M. Гріфітс, I. Голдберг,         Дж. 

Шулер (вивчали вплив кіберпростору на особистість), С. Кінг,             С. 

Бернштейн, M. Гріфітс, П. Лукас (гендерні особливості учасників Інтернет-

взаємодії), Дж. Донас, Р. Бенігер (ідентичність користувачів комп’ютерних 

мереж і процесів самопрезентації в Мережі), вивчали мотивацію користувачів 

Інтернету О. Арестова, Л. Бабанін,                         О. Войскунський, О. 

Смислова; емоційну насиченість міжособистісних Інтернет-контактів – Є. 

Белінська, А. Жичкіна, В. Нестеров, Є. Нестерова [6, с. 93]. Тому, темою 

магістерського дослідження є                     «Соціально-педагогічний аналіз веб-

ресурсів для дітей».  

Об’єкт – веб-ресурси для дітей. 

Предмет – вплив змісту веб-ресурсів на розвиток дитини.  

Мета – проаналізувати веб-ресурси для дітей за соціально-педагогічними 

критеріями. 

Завдання:  

1. Проаналізувати засоби масової інформації та їх вплив на соціалізацію 

дитини. 

2. Дослідити веб-ресурси для дітей за соціально-педагогічними 

критеріями. 

3. Розробити модель «дружнього» веб-ресурсу до дітей. 

У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань 

використовувалися такі методи дослідження:  

- теоретичні: вивчення наукової літератури; 

- емпіричні: контент-аналіз. 

Вибіркова сукупність: десять веб-ресурсів для дітей. 



Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано модель 

«дружнього» веб-сайту до дітей та методичні рекомендації щодо створення 

дитячого веб-сайту.  

Апробація роботи. Результати дослідження опубліковані у статті 

«Соціально-педагогічний аналіз веб-ресурсів для дітей» // Актуальні проблеми 

соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. 

Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.Івана Франка, 2014. – С. 37 – 38. – 

(Випуск 3).  

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (127 найменувань, із них 8 англійською). Робота 

викладена на 145 сторінках друкованого тексту та додатків. 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Засоби масової інформації – це один із соціальних інститутів, які 

виконують замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного 

впливу на населення вцілому, у тому числі й на окремі вікові та соціальні 

групи.  

На сьогоднішній день, засоби масової інформації поряд із сім’єю та 

системою освіти відносять до найсильніших агентів соціального впливу на 

особистість. 

 Відомо, що риси характеру особистості, місце її в системі соціальних 

відносин багато в чому залежать від змісту мотиваційно-цільових особливостей 

прочитаних у дитинстві книжок, переглянутих фільмів, мультфільмів і 

телепередач, улюблених ігор, іграшок тощо. Процес соціалізації тісно 

пов’язаний з особливостями дитячого сприйняття, яке багато в чому 

відрізняється від дорослого. Очевидно, що мас-медіа, їхня постійна динаміка 

змінюють дитяче сприйняття й істотно впливають на процес соціалізації. Поза 

процесом соціалізації з батьками та найближчим соціальним оточенням діти 

сприймають окремі явища реальності через медіа. Одержуючи все більший 

досвід і знання, діти певним чином оцінюють події на екрані, персонажів, 

визначають їхню «реалістичність-нереалістичність». Тому з кожним роком 

засоби масової інформації займають все міцніші позиції у процесі входження 

дитини у суспільство, формуванні оцінних суджень про навколишній світ. 

Опрацювавши наукову літературу, ми можемо стверджувати, що на 

сьогодні ЗМІ мають вирішальний вплив на розвиток дітей, їх поведінку та 

свідомість. Причому цей вплив оцінюється неоднозначно. 

Позитивні впливи пов’язані із наслідками перегляду телепрограм, що 

сприяють духовному збагаченню дітей та молоді; виробленню правильного 

ставлення до життя, активної життєвої позиції, соціальному зростанню. 

Телебачення значно розширює знання, удосконалює мислиннєві операції: 

узагальнення, класифікацію, порівняння, систематизацію, конкретизацію, 

розвиток причиново-наслідкового мислення, а також поліпшує 

запам’ятовування. Повідомляючи про значущі факти, події, процеси, воно 



формує певне ставлення до цієї інформації, тобто самостійність у мисленні, 

сприяє формуванню професійної спрямованості особистості в цілому і її 

професійному самовизначенню. 

Спектр негативних наслідків ЗМІ значно ширший: формування 

неправильних ціннісних орієнтирів; культивування почуття помсти у дітей; 

нездатність вирізняти віртуальну реальність від реальної дійсності; формування 

стереотипів щодо певних професій, людей різного віку та статі; зменшення 

здатності будувати особисті стосунки з навколишніми; зникнення дистанції у 

спілкуванні з людьми; формування своєрідного стилю мовлення; формування 

дивних ідеалів чи взірців для наслідування. Зауважимо, що ЗМІ розмиває 

уявлення учнів про реальний світ, заміщає продуктивні види діяльності, 

заважає соціалізації, спілкуванню, читанню книг, іграм, які формують 

фантазію. 

Стрімке поширення масової культури, яке відбувається завдяки засобам 

масової інформації, свідчить про занепад духовності, моральності. Саме тому 

пропаговані цінності не завжди позитивно впливають на моральне становлення 

особистості. 

Молодь у процесі соціалізації активно конструює власні ідентичності. У 

цьому їй допомагають ЗМІ, в тому числі Інтернет, оскільки ідентичність 

формується в процесі споживання образів та інформації. 

Телебачення, Інтернет, інші медіа-засоби — реалії сьогодення, які 

існують об’єктивно, і ми не можемо їх усунути або покращити. Але важливо, 

щоб ми змінили ставлення до них, виробили систему запобіжних заходів, 

спрямованих на збереження соціально-психологічного здоров’я молодого 

покоління. 

2. Для аналізу веб-ресурсів для дітей нами був здійснений контент-аналіз 

десяти дитячих веб-ресурсів за такими критеріями: розвивальним (розвиток 

пам’яті, уяви, уваги, мислення, логіки, спостережливості, тренування 

швидкості); педагогічним (вправи, ігри які викликають інтерес до навчальних 

предметів); пізнавальним (інтерактивні ігри, інформація, вправи для 

вдосконалення практичних навичок, віртуальні музеї, виставки, відео-уроки, 



комп’ютерні ігри, «Стрілялки», кіно, мультфільми); соціальним (стиль життя, 

цінності, пріоритети, здобутки культури та мистецтва, реклама 

алкоголю/тютюну, Інтернет-реклама, дитяча реклама, Інтернет-реклама, 

політична реклама) та комунікативним (чати, можливість коментувати).  

За результатами нашого дослідження можна зробити висновок, що в сумі 

за всіма критеріями найбільше балів набрав сайт «Киевские детки»     – 73 бали, 

сайт «Твиди» – 61 бал, сайт «Солнышко» – 57 балів, сайт «Левко» – 52 бали, 

сайт «Соняшник» – 44 бали, сайт «YaYoYe» та сайт «Світ дитини – абетка-

логопедка» по 36 балів, сайт «Цікаве про цікаве»      – 29 балів і веб-сайт 

Національного художнього музею України  – 28 балів. 

 Критерії які ми розробили є дуже важливими, оскільки вони означають 

умови для отримання дітьми з веб-ресурсів такої інформації, яка б відповідала 

рівню їх психічного, інтелектуального, морального, соціального та фізичного 

здоров’я та розвитку; сприяла їх розвитку та належному вихованню. І тільки в 

комплексі такі умови будуть дотримані, але оскільки, багато показників є 

знехтуваними, ми можемо стверджувати, що такі умови не є дотриманими. 

Також, здійснюючи соціально-педагогічний аналіз веб-ресурсів для дітей, 

ми взяли за увагу рекомендації Інтернет Асоціації України, яка розробила 

рекомендації власникам веб-ресурсів, цільовою категорією якого є діти. Ці 

рекомендації  враховують психофізіологічні особливості дитини з метою 

запобігання можливої шкоди її фізичному, психічному, соціальному здоров’ю, 

а також запобігання розповсюдженню шкідливих звичок. Ці рекомендації 

також не є врахованими. Тому нами розроблена модель «дружнього» веб-сайту 

для дітей. 

 

3. Метою створення моделі «дружнього» веб-сайту до дітей є створення 

умов для отримання дітьми інформації, яка б відповідала рівню їх психічного, 

інтелектуального, морального, соціального здоров’ю та розвитку; а також 

озброєння знаннями про Інтернетові «пастки» та формування навичок 

безпечної роботи в Інтернеті. 



Модель «дружнього» веб-сайту до дітей складається із семи компонентів: 

розвивального, педагогічного, соціального, комунікативного, інноваційного, 

мотиваційного та партнерського. 

Розвивальний компонент спрямований на розвиток пізнавальних процесів 

дітей; педагогічний спрямований на розвиток пізнавальних інтересів дітей, 

соціальний – на популяризацію просоціального стилю життя, цінностей, 

пріоритетів, здобутків культури та мистецтва; комунікативний – на розвиток 

комунікації; інноваційний – на формування навичок безпечної роботи в 

Інтернеті; мотиваційний компонент «Вийди на вулицю» спрямований на 

попередження Інтернет-залежності та партнерський компонент «Для батьків» 

спрямований на підвищення власної комп’ютерної компетентності та 

грамотності, на навчання сімейній онлайн-безпеці. 

Також ми запропонували рекомендації, щодо створення веб-сайту до 

дітей. 
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