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Вступ 
Також, сучасний стан розвитку людини і суспільства вимагає від 

особистості високого рівня її загальної культури, моральних якостей і 

порозуміння з людьми, яке набуває значення в загальному глобальному 

процесі інтеграції й асиміляції культур. У цих умовах встановлення меж 

світоглядної вседозволеності стає імперативом, а формування толерантності – 

пріоритетним завданням педагогіки. Проблема толерантності не є новою. Вона 

знайшла відображення у працях філософів (О. Довгополова, Є. Жуков, М. 

Бара, В. Кремінь та ін.); зарубіжних філософів (В. Зарка, М. Конше, І. Юна 

(Франція), Р. Крісті (Канада), Й. Йовель (Ізраїль), М. Морішима, М. Даммет 

(Великобританія), Д. Крішна (Індія) та ін.); психологів (І. Бех, С. Болдирєва, В. 

Золотухін, Д. Колесов, К. Кононенко, В. Кан-Калік, О. Лєонтьєв, У. Липпман, 

А. Петровський, В. Тернер та ін.); педагогів (Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, А. 

Макаренко, М. Монтесорі, В. Сухомлинський, Л. Толстой, Я. Корчак, С. 

Френе, К. Роджерс, Р. Штайнер, Г. Шеламова та ін.). 

На сьогоднішній день Україна знаходиться у складній геополітичній 

ситуації. Проте зіткнення політичних інтересів відбувається не лише на 

території країни, але і у свідомості людей. На разі, кожен громадянин, кожен 

житель України та причетних до конфлікту регіонів є об’єктом інформаційної 

війни.  

В період соціально-політичної нестабільності спричиненої зовнішньою 

військовою агресією, у населення виникає гостра потреба у оновленні знань 

про актуальний стан бойових дій, курсу валюти, політичних процесів тощо; 

Роль медіа стає значно масштабнішою. 

Найпопулярнішим джерелом інформації серед населення залишаються 

ЗМІ, основним середовищем діяльності яких на сьогодні, є Інтернет. За 

даними дослідження проведеного в Україні компанією Google в 2012 році, 

регулярними користувачами Інтернет є 56% опитаних. А у віковій групі 16-24 

років їх кількість досягає феноменального показника 96%. Серед онлайн-



активностей українських користувачів Інтернету найбільш розповсюдженими 

є пошук інформації через пошукові системи – 92%, спілкування у соціальних 

мережах – 88%, читання новин – 84% та перевірка електронної пошти – 75%. 

В умовах військової агресії суспільні хвилювання  зростають, і на ЗМІ 

покладена велика відповідальність у висвітленні об’єктивних фактів під 

соціально-конструктивною призмою. Етнічно чи політично не толерантна теза 

висвітлена в ЗМІ може спровокувати конкретні злочинні наслідки серед 

населення. Наприклад: мова ненависті, як явище вербальної інтолерантності, 

спрямована в подібному контексті може бути еквівалентна розпалюванню 

міжнаціональної ворожнечі (за ККУ карається ув’язненням строком до 5 років). 

За таких обставин стає актуальним дослідження трансформації 

характеристик толерантності користувачів Інтернет в умовах військової 

агресії. 

Мета: дослідити вплив військової агресії на соціально-педагогічні 

характеристики толерантності користувачів Інтернет. 

Завдання:  

1. З’ясувати зміст та сутність базових категорії – «толерантність», 

«користувачі Інтернет», «військова агресія». 

2. Дослідити трансформацію соціально-педагогічних характеристик 

толерантності користувачів Інтернет в умовах військової агресії. 

3. Розробити модель служби протидії порушенню прав людини в 

середовищі Інтернет. 

Об’єкт:толерантність користувачів Інтернет. 

Предмет: вплив військової агресії на соціально-педагогічні 

характеристики толерантності користувачів Інтернет. 

Гіпотеза дослідження: у стані військової агресії толерантність 

користувачів Інтернет знижується. 

Методи та організація дослідження:дослідженнятрансформації 

соціально-педагогічних характеристик толерантності користувачів Інтернет  

проводилося з використанням контент-аналізу. Дослідження проводилося у 



два етапи: 1) контент-аналіз комунікації користувачів Інтернет у мирний 

період (10 діб); 2) контент-аналіз комунікації користувачів Інтернет уперіод 

військової агресії (10 діб). Аналітико-синтетична обробка наукових джерел, 

юридичних документів, інформаційних ресурсів в Інтернет визначила критерії 

для обох етапів контент-аналізу. Загальна вибірка для дослідження 

трансформації склала 6 онлайн спільнот на базі соціальної мережі vk.com 

(більше ніж 12 мільйонів учасників). На базі здобутих результатів для 

розробки моделі служби протидії порушенню прав людини в Інтернет був 

використаний метод моделювання. 

Наукова новизна дослідження: вперше були досліджені соціально-

педагогічні характеристики користувачів Інтернет на базі соціальної мережі 

для вивчення їх трансформації у період військової агресії.На базі міжнародних 

юридичних документів була розроблена  адаптована до чинного українського 

адміністративно-правового устрою модель протидії порушенню прав людини 

в Інтернет-середовищі. 

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалася 

такими факторами: репрезентативність вибірки – 6 онлайн спільнот (більше 

ніж 12 мільйонів учасників);кожен етап контент-аналізу охоплював 10 діб (7 

днів робочого тижня, День Конституції України, День Конституції РФ, 9 

травня);критерії контент-аналізу толерантності визначалися за визначеними 

загальноприйнятими її видами і були об’єднані у групи відповідно до мети да 

завдань дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів: зважаючи на широкий 

спектр охоплених у дослідженні процесів і явищ практичне застосування 

результатів дослідження може мати універсальних характер. Статистичні дані, 

які в сукупності відображали трансформацію характеристик толерантності 

можуть бути також використані для дослідження динаміки якісної компенсації 

характеристик толерантності одна одною; для зображення впливу явищ 

соціально-політичного, особисто-побутового, культурно-конфесійного 

оточення або регіонального середовища на спільноти в цілому та їх окремих 



учасників; для дослідження або відображення провокацій та суспільної 

рефлексії на подібні явища; для дослідження динаміки толерантності протягом 

тижня, святкових і не святкових днів; для дослідження наявності гендерних 

стереотипів у сучасних онлайн-спільнотах тощо.Використання результатів 

дослідження доцільне при організації освіти у сфері прав людини, 

популяризації ідей безпечного Інернет-середовища; розробки проектів, 

кампаній та діяльності із захисту прав людини в Інтернеті як на державному, 

так і регіональному або локальному рівнях. 

Підсумовуючи зібрану дослідження інформації нами була розроблена 

модель протидії порушенню прав людини в Інтернет середовищі, яка 

базується на базі міжнародних юридичних документів і адаптована до чинного 

українського адміністративно-правового устрою. 

Апробація результатів дослідженнябула здійснена за участі автора у3 

конференціях  

1. Регулювання свободи вільних медіа // Економіка та управління : 

аналіз, тенденції і перспективи розвитку : [ збірник наукових робіт / 

за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. – 

Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені 

Івана Франка, 2014. – 178 с. 

2. Диплом І ступеня на міжнародній науково-практична студентській 

конференції «Трансформація мовного образу сучасного фахівця» 15 

квітня 2015 року / Ukrainianscientificconferenceforstudentsofnon-

linguisticspecialities 

―Transformationoflanguageimageofmodernscientist‖ April 15, 2015. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренди в у 

дослідженнях молодих науковців» 16 квітня 2015 року / 

AllUkrainianScientificandpracticalconference 

―Currenttrendsinyoungscientists’ researches‖ April 16, 2015. 

Логіка дослідження зумовила таку структуру дипломної роботи: вступ, 

3 розділи і висновки до них, загальні висновки, список використаних джерел із 



107 найменувань, 5додатків. Загальний обсяг 102сторінки. 



 

Загальні висновки 
В результаті виконаної роботи над поставленими завданнями нами 

були зроблені такі теоретичні та практичні висновки: 

1. У дипломній роботі зясовано зміст та сутність базових категорій 

дослідження – «толерантність», «користувачі Інтернет», «військова 

агресія». 

Визначено поняття толерантності, як явища поваги, 

прийняття й правильного розуміння багатоманітності культур 

нашого світу, форм самовираження й прояву людської 

індивідуальності. Толерантність - це те, що робить можливим 

досягнення миру й веде від ідеології насилля й війни до культури 

миру. Толерантність - це не поступ, не поблажливість або потурання. 

Це, перш за все, активне ставлення, сформоване на основі визнання 

універсальних прав і свобод людини. Ні за яких обставин 

толерантність не може бути виправданням посягання на основні 

цінності. Толерантність повинні виявляти окремі особи, групи й 

держави. Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності 

не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, 

відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це означає, що 

кожен може дотримуватись своїх переконань і визнає таке саме 

право за іншими. Це означає визнання того, що люди з природи своєї 

відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою 

і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це 

також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані 

іншим 

Розглянуто основні проблеми психології користувачів 

Інтернет. Так як аудиторія Інтернет постійно зростає, неможливо 

заперечувати те, що Інтернет впливає на суспільство. Всесвітня 

мережа стала новим видом інтелектуальної діяльності людини і є 



новою областю досліджень психологів та інших фахівців. Крім 

величезної кількості інформації Інтернет простором для комунікації 

людей. Спілкування в Інтернет має свої специфічні риси й 

особливості. Використання різноманітних можливостей всесвітньої 

мережі приводить до структурних і функціональних змін у психічній 

діяльності особистості. Особливості спілкування в мережі 

породжують два ряди феноменів: по-перше, в Інтернет стає 

можливим конструювання віртуальних особистостей, по-друге, 

завдяки відмінностям реального спілкування від віртуального стає 

можливою Інтернет-залежність. Ми припускаємо, що Інтернет-

залежність є індикатором низького рівня психологічної культури 

особистості користувача. Сприйняття Інтернет як інструмента 

пізнання і можливості підтримки контактів вказує на психологічну 

зрілість особистості. 

Визначено поняття військової агресії, як збройної інтервенції, 

яка включає як обов'язкову ознаку першості застосування зброї чи 

прояву ініціативи (щодо застосування якою-небудь державою 

озброєної сили першою). Озброєний напад однієї держави на іншу 

вважається міжнародним злочином проти світу і безпеки людства. 

Поняття агресії включає ознаку ініціативи, означає застосування 

якою-небудь державою сили першою. Здійснювані в порядку 

самооборони, хоч би і із застосуванням озброєної сили, дії держави, 

що піддалася нападу, не можуть вважатися актом агресії, так само як 

колективні дії держав, що робляться відповідно до Статуту ООН для 

підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки. В січні 

2015 Апарат Верховної Ради України оприлюднив повний текст 

постанови №1854 про звернення до Організації Об'єднаних Націй, 

Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, 

Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, 



Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав 

світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. 

2. Використовуючи метод контент-аналізу під час дослідження було 

проаналізовано коментарі 6 соціальний онлайн спільнот на базі 

соціального сайту vk.com. Контент аналіз був проведений у два 

етапи: десять діб у період миру, і 10 діб у період військової агресії. 

Таким чином, ми дослідили трансформацію соціально-педагогічних 

характеристик толерантності користувачів Інтернет в умовах 

військової агресії. Гіпотеза дослідження була частково підтверджена. 

У п’ятьох з шести обраних спільнот, учасники стали менш 

толерантними. В той же час у спільноті «Новинки Музыки 2015» 

толерантність користувачів виросла більше ніж вдвоє. Найбільша 

кількість інтолерантного меседжу припадає на національні свята та 

вихідні дні; найменша – на робочі. Тематика інтолерантних 

висловлювань має пряму залежність від тематики посту, під яким 

вони розміщені. Зазвичай кожне інтолератне висловлювання 

викликає резонанс у згодних і не згодних з тезою учасників, що 

зазвичай викликає ще більшу хвилю інтолерантності, яка 

характеризується більш особистим спрямування, і в переважній 

більшості ґрунтується на стереотипах. 

3. На базі результатів дослідження було розроблено модель служби 

протидії порушенню прав людини в середовищі Інтернет, яка 

складається із таких контекстуального, інформаційного, освітньо-

громадського, діяльнісного і посередницького компонентів. 

Змодельована служба дозволить забезпечити дієвість механізму 

захисту прав людини в Інтернет-середовищі. 
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