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Вступ 

 

Перехід глобального суспільства на нову стадію свого розвитку – інформаційного 

суспільства – ознаменувався не тільки появою не бачених до цього можливостей, а й 

появою нових видів загроз. Особливо небезпечні вони для інформаційно уразливих 

верств населення, насамперед молодого покоління. Під впливом медійної інформації 

формуються світоглядні позиції людини, ціннісні орієнтири, закладаються підвалини 

правомірної чи неправомірної поведінки. Особливого значення це набуває у зв’язку із 

запровадженням у середній школі елементів медіа-освіти, Тож є підстави 

стверджувати, що проблеми інформаційної безпеки мають знаходитися у полі зору не 

тільки фахівців в галузі національної безпеки, правознавців, філософів, соціологів, а й 

педагогів. 

Актуальність даної проблеми зумовила активний інтерес до неї науковців. Серед 

вітчизняних вчених, які зробили значний внесок у розробку проблем інформаційної 

безпеки, слід зазначити В.Богуша, В.Брижка, М.Гуцалюка, О.Данільяна, В.Залізняка, 

Б.Кормича, Н.Кушакову, В. Ліпкана, Ю. Максименко, П. Марущака, О.Марценюка, 

О.Олійника, А.Приходька, Г.Сащук, В.Сідака, Л.Харченка, О.Юдіна, В.Цимбалюка, 

М.Швеця, О.Яковенка та ін.  

Завдяки науковим розвідкам у досліджуваній галузі кристалізувалося розуміння 

поняття «інформаційна безпека». Серед багатьох інтерпретацій, якікорелюються із 

можливостями подальшого використання у педагогічній сфері, ми обрали ті, які 

найбільш повно характеризують сутність поняття і трактують його так: «1. Складова 

національної безпеки, свідомий цілеспрямований вплив суб’єкта управління на загрози 

та небезпеки… 2. Стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і 

держави, при якому запобігається завдання шкоди через неповноту, невчасність і 

недостовірність інформації, негативний інформаційний вплив, негативні наслідки 

застосування інформаційних технологій…» [1, с.136–137] Виділяється інформаційна 

безпека держави, організацій, особистості. Безперечно, для юридичної педагогіки 
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найбільш актуальним є останній вид. В. Остроухов і В. Петрик пропонують розглядати 

інформаційну безпеку особистості у вузькому і в широкому розумінні. Тож, за їх 

концепцією, «інформаційна безпека особистості (у вузькому розумінні) – це стан 

захищеності психіки людини від негативного впливу, який здійснюється шляхом 

упровадження деструктивної інформації у свідомість і (або) у підсвідомість людини, 

що призводить до неадекватного сприйняття нею дійсності.  

 

1. Теоретичні основи інформаційної безпеки 

 

Інформаційна безпека особистості (в широкому розумінні) – це:  

1) належний рівень теоретичної і практичної підготовки особистості, при якому 

досягається захищеність і реалізація її життєво важливих інтересів і гармонійний 

розвиток незалежно від інформаційних загроз;  

2) здатність держави створити можливості для гармонійного розвитку і 

задоволення потреб особистості в інформації, незалежно від інформаційних загроз;  

3) гарантування, розвиток і використання інформаційного середовища в інтересах 

особистості;  

4) захищеність від різного роду інформаційних небезпек» [2, с.136]. 

 Виходячи з контексту, можна зробити висновок, що вчені, з-поміж інших, 

диференціюють і такі види інформаційної безпеки особистості, як: інформаційно-

психологічна, інформаційно-правова. 

Попри наявність більш-менш усталених концепцій щодо інформаційної безпеки у 

праві, державному управлінні, проблеми інформаційної безпеки особистості в 

юридико-педагогічному ракурсі є недостатньо розробленими.  

Певною мірою окремі аспекти знаходять відображення у Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні, схваленій постановою Президії Національної академії 

педагогічних наук 20 травня 2010 р. [3] Обґрунтовуючи актуальність проблеми, 

укладачі вказаного документу зазначають, що «медіа потужно й суперечливо 

впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник 

його соціалізації, стихійного соціального навчання. До цього додаються 

вседозволеність інформаційного ринку, засилля низькопробної медіа-продукції, 

низькоморальних ідеологем та цінностей, що спричинює зниження в суспільстві 

імунітету до соціально шкідливих інформаційних впливів». 

Аналіз наукових праць в галузі педагогіки, присвячених зазначеному питанню [4–

6] виявив, що основна увага вчених зосереджена на безпеці використання 

інформаційних технологій, а також на підготовці майбутніх вчителів інформатики і 

фахівців із захисту інформації [7, 8]. У зв’язку з цим виникає потреба репрезентації 

системного підходу до розуміння інформаційної безпеки юної особистості в контексті 

юридичної педагогіки. Безумовно, в межах однієї роботи дати вичерпний аналіз 

неможливо, проте постановка питання, первинне означення дорожньої мапи його 

вирішення є надзвичайно актуальним.  

Як правило, віковий діапазон охоплюваних педагогами-дослідниками осіб 

обмежується школярами. Набагато рідше зустрічаються праці, присвячені 

інформаційній безпеці дошкільнят. Мабуть, вважається, що діти до шести років ще не 

потрапляють до зони ризику, оскільки постійно знаходяться під наглядом вихователів 

або батьків.  

Тож виникає необхідність подальшої конкретизації сутності поняття 

«інформаційна безпека особистості» в залежності від категорії суб’єкта щодо дітей.  

Деталізуючи поняття інформаційної безпеки особистості щодо школярів, 

Т.Підгорна та І. Берест тлумачать його як «стан захищеності основних інтересів учнів 
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від загроз, викликаних інформаційним впливом на психіку та соціокультурний 

розвиток різними соціальними суб’єктами й інформаційним середовищем суспільства, 

у тому числі освітнім». [9, с.72] Позитивною стороною наведеного визначення є те, що 

автори вказують на те, що загрози спрямовані на ураження психіки дитини та її 

розвиток. Попри це подібне тлумачення є занадто узагальненим, тому що не 

диференціює відмінностей між учнем молодшої і старшої школи. По-друге, загрози 

виникають не тільки в плані соціокультурного, а й інтелектуального, морального 

розвитку особистості. По-третє, не зовсім зрозуміло, хто мається на увазі під «різними 

соціальними суб’єктами». Насамкінець, питання щодо інформаційних загроз освітнього 

середовища є доволі дискусійним, оскільки саме цей сегмент інформації контролюється 

державними органами найбільше. 

Е. Серебряник на позначення об’єкта, що досліджується, використовує 

термінологічне сполучення «інформаційно-особистісна безпека школяра» та пропонує 

виділяти два його аспекти, а саме:  

1) зовнішній: захищеність інформаційного середовища від факторів зовнішньої 

небезпеки, наприклад, шляхом застосування програмних комплексів контентної 

фільтрації;  

2) внутрішній: формування здатності до розпізнавання, передбачення, ухилення і 

подолання небезпек [10, с.140]. 

Необхідність першого аспекту викликана тенденціями постійного зростання 

кількісних показників так званого «інформаційного сміття», смакування насильства й 

агресії у медіасередовищі, відсутністю розуміння у розповсюджувачів такої інформації, 

що вона може потрапити у поле зору дітей. Другий аспект є дуже актуальним з позицій 

педагогіки. По суті він імпліцитно містить те, що можна було б назвати способами 

створення медіа-імунітету особистості. 

Наведені спостереження є цінними, проте не вичерпними. Вважаємо, що орієнтація 

на абстрагованого «школяра» без вікової диференціації, опертя на вікову психологію не 

може забезпечити всебічний та об’єктивний підхід до його аналізу й подальшого 

застосування.  

 

2. Інформаційна безпека в контексті педагогіки 

 

Мета створення повноцінної категоріальної бази тлумачення термінів 

інформаційної безпеки в контексті юридичної педагогіки спонукає нас на 

формулювання дефініцій семантичного гнізда споріднених термінів. Тож, під 

інформаційною безпекою дошкільника ми пропонуємо розуміти перебування 

дитини у конструктивних педагогічних умовах, що сприяють позитивній 

соціалізації особистості, отриманню нею дозованої, своєчасної та виваженої 

інформації, спрямованої на задоволення її потреб у пізнанні світу, повноцінний 

розвиток індивідуума та виховання законослухняної людини.  

Деталізуємо. Оскільки дитина дошкільного віку в юриспруденції розглядається як 

інформаційно недієздатний суб’єкт, доречно досліджувати її інформаційну безпеку в 

контексті тих педагогічних умов, що створюються в її основних референтних групах 

(родина або дошкільний освітній заклад). Таке розуміння повністю корелюється із 

головними положеннями «Декларації прав дитини», затвердженої Генеральною 

Асамблеєю ООН від 20 листопада 1959 р., зокрема тим, що «дитина внаслідок її 

фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи 

належний правовий захист…» [11], а також із нормами, затвердженими «Конвенцією 

про права дитини» від 20 листопада 1989 р., в яких визнається право дитини на 

інформацію (ст.13), роль засобів масової інформації, спрямовану на сприяння 
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соціальному, духовному і матеріальному благополуччю; видання і розповсюдження 

дитячої літератури; забезпечення мовних потреб дітей; захист дитини від інформації і 

матеріалів, що завдають шкоди її благополуччю (ст.17) [12]. 

Принципово важливим у запропонованому нами визначенні є те, що знаходження 

дитини в інформаційному середовищі, яке створено завдяки конструктивним 

педагогічним умовам, сприяє позитивній соціалізації особистості. При цьому 

інформація, яка потрапляє до дитини, повинна відповідати критеріям дозованості, 

виваженості та своєчасності (у сенсі відповідності віковим критеріям) з урахуванням 

психофізіологічних особливостей кожного періоду становлення особистості, її 

індивідуальних показників. Саме в цьому величезна роль належить особистісно 

орієнтованим технологіям навчання і виховання. За спостереженнями О. Петрунько, 

«що молодші діти та що більше вони споживають медіа, то більше їхня онтогенетична 

соціалізація як індивідуальна історія усоціальнення розгортається за викривленим 

сценарієм, а саме – як медіасоціалізація. Зрештою це призводить до уніфікації 

дозволеного і недозволеного, реального і віртуального, гри і медіарозваг, культури і 

медіакультури тощо» [13, с.19] 

Також в нашій авторській дефініції увага звертається на те, що відбір педагогами та 

батьками інформації, яка надається дошкільнику, має задовольняти його потреби у 

пізнанні світу й водночас сприяти повноцінному розвиткові індивідуума та вихованні 

законослухняної людини. У такий спосіб, на дорослих покладається функція аналізу та 

селекції масивів інформації з подальшим прогнозуванням можливих наслідків її 

засвоєння дитиною, бажаності чи небажаності для цілей виховання. Це є дуже 

важливим з позицій правової соціалізації особистості, формування первинних уявлень 

про правопорядок, суспільно орієнтовані моделі правової поведінки.  

 

3. Інформаційна безпека дітей та юнацтва 

 

Інформаційна безпека дошкільника може розповсюджуватися і на гейміфікацію. 

Користування гаджетами різних типів з раннього дитинства, організація дозвілля через 

комп’ютерні ігри, особливо войовничого характеру, порушення норм часу, що можна 

розглядати як оптимальний для подібного роду занять, призводить до вкрай негативних 

наслідків. Тут і формування ігрової та комп’ютерної залежності, і вади реальної 

комунікації з іншими людьми, і примітивізація мислення, його трансформація у 

кліпову, візуалізовану форму тощо. Тож наша позиція полягає в тому, що навіть за 

умов значної зайнятості батьків, їх бажання відпочити у вільний від роботи час, слід 

враховувати, що раннє долучення дитини до комп’ютерної техніки, відсутність чітких 

установок щодо часу, який відводиться на такого типу розваги, педагогічної оцінки ігор 

має значні негативні наслідки і може розглядатися як порушення інформаційної 

безпеки дошкільника. 

Настання в житті юної особи нового етапу – шкільного – залишає актуальними 

багато з тих позицій, про які йшлося при аналізі інформаційної безпеки дошкільника, 

проте необхідно враховувати, що дитина потрапляє до нового для себе інформаційного 

середовища, де значною мірою збільшуються інформаційні потоки, змінюється її 

режим дня. Оволодіння навичками письмової комунікації розширяє її можливості щодо 

опанування новими відомостями, пошуку інформації, насамперед, в мережі Інтернет. У 

зв’язку з цим виникає потреба дати тлумачення поняттю «інформаційна безпека 

молодшого школяра» в контексті юридичної педагогіки. Під нею ми пропонуємо 

розуміти стан і педагогічні умови захищеності дитини в інформаційному 

середовищі, що водночас дозволяють реалізовувати право на інформацію в 

контексті формування моральних якостей та інтелектуального розвитку 
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молодшого школяра, його правової адаптації і убезпечують від негативного впливу 

відомостей деструктивного характеру. Сформульована нами дефініція чітко 

корелюється зі ст. 13 «Конвенції про права дитини», згідно з якою «Дитина має право 

вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, 

письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших 

засобів на вибір дитини» [12]. Важливим є й те, що цей період в житті індивідуума 

характеризується педагогічними цілями інтелектуального розвитку особистості, 

формуванням її моральних якостей, первинною правовою адаптацією, вмінням 

розпізнавати шкідливу інформацію та правильно реагувати на неї. Тому вважаємо, що 

при тлумаченні поняття інформаційної безпеки молодшого школяра, необхідно 

орієнтуватися на досягнення педагогами і батьками зазначених цілей, здійснювати 

аналіз і прогноз, яким чином та чи інша інформація може вплинути на психіку дитини.  

Вікові, інтелектуальні, психофізіологічні зміни, що відбуваються у розвитку дітей 

середнього шкільного віку, деякою мірою трансформують поняття їх інформаційної 

безпеки. Тож інформаційна безпека дітей середнього шкільного віку в контексті 

юридичної педагогіки, за нашим баченням, – це стан захищеності особистості й 

педагогічні умови її подальшої позитивної соціалізації в інформаційному 

суспільстві, формування бажаної правової поведінки і превенції правопорушень, 

загроз життю і здоров’ю через навички розпізнавання й протидії інформаційним 

небезпекам. При формулюванні наведеної дефініції ми походили з того, що дитина 

середнього шкільного віку активізує свої інтенції щодо створення власної суб’єктивної 

картини світу, яка формується нерідко під впливом медійної мозаїки з уявними 

цінностями та установками, квазіінформацією у вигляді так званих симулякрів і 

демотиваторів. У зв’язку з цим вона намагається поступово виходити з-під активного 

виховного впливу вчителів і батьків, виявляє інтерес до проявів асоціальної поведінки. 

У період статевого дозрівання для неї значною мірою актуалізується інформація про 

інтимні взаємовідносини людей, що спонукає до перегляду еротичних фільмів, 

відвідування порносайтів.  

Оговоримо таку цікаву кросдисциплінарну ситуацію. Із загальних позицій 

безпекознавства, існування й оновлення матеріалів, що містяться на еротичних та 

інших «дорослих», в тому числі войовничих, сайтах, не розглядається як повноцінна 

інформаційна загроза. Проте, з позицій педагогіки, потребується постановка питання: 

«Загроза для кого?». Якщо йдеться про неусталену дитячу психіку, перехід від 

поодиноких випадків до усталеної тенденції, про небажану для суспільства динаміку 

соціальних змін, то, мабуть, слід поширювати діапазон загроз інформаційній безпеці.  

Негативний вплив можуть справляти й певні віртуальні групи, що створюються у 

популярних соціальних мережах, насамперед, «В контакті». Так, за даними видання 

«Новая газета» від 16 травня 2016 р., в Росії в період з листопада 2015 по квітень 2016 

р. сталося 130 суїцидів дітей. Усі вони були з благополучних сімей і перебували в 

одних самих групах у мережі «В контакті». Вважаємо, що ця проблема, доки «епідемія» 

не охопила українських дітей, має бути докорінно вивчена і кримінологами, і 

психологами, і педагогами. Слід започаткувати широку роз’яснювальну роботу із 

батьками, знаходити нові ефективні засоби виховного впливу на саму дитину.  

Перехід підлітків до групи старших школярів ще більше загострює проблеми 

інформаційної безпеки особистості. Юнацький вік характеризується становленням 

людини як особистості, намаганням віднайти своє місце у соціумі, пошуками сенсу 

життя, ментальних орієнтирів як зразків і моделей поведінки, періодом вибору 

майбутньої професії, формуванням мотиваційно-ціннісної сфери, прагненням до 

самоствердження, спроможністю до абстрагування інформації. Знаходить вияви 
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громадянська позиція особистості. У цей період проявляється й намагання 

ідентифікувати себе як представника певної молодіжної субкультури, засвоїти її мовно-

лексичні засоби (молодіжний сленг), стиль одягу, поведінки тощо. Думка й оцінки 

ровесників в багатьох випадках набувають більшої значущості, аніж батьківська або 

вчительська.  

У випадках відсутності контролю з боку батьків, неусталеності власного 

самоконтролю може відбуватися медіадепривація, коли безконтрольне багаточасове 

перебування у віртуальному просторі починає перешкоджати навчальній діяльності й 

елементарним фізіологічним потребам особистості у сні, повноцінному активному 

відпочинку.  

На фоні того, що в програмі школи з’являються предмети, пов’язані із 

інформаційними технологіями, основами права, здійснюється медіаосвіта, нерідко, в 

силу суперечливості психологічних процесів, юнакові чи дівчині хочеться спробувати 

себе в асоціальній поведінці, в тому числі – у віртуальному середовищі. Виникає 

парадокс, при якому молода людина прагне глибоко засвоїти знання, аби у подальшому 

їх використати у кіберзлочинності. У такий спосіб, з позицій кримінології, 

старшокласник може бути не тільки і не стільки жертвою злочинів, скільки сам ставати 

правопорушником. При цьому, на відміну від школярів молодших і середніх класів, 

старшокласник чітко усвідомлює мотивацію власних вчинків, знає, чого він прагне. З 

урахуванням наведеного, інформаційну безпеку старшокласника в контексті 

юридичної педагогіки можна визначити, як «цілеспрямовану дію комплексу науково 

обґрунтованих конструктивних чинників, що дозволяють задовольняти суспільно 

бажані інформаційні потреби старшого школяра й упереджують його асоціальну 

поведінку в інформаційному та реальному середовищі». 

 

Заключення 

 

Підсумовуючи результати розгляду родового поняття «інформаційна безпека 

школяра», зазначимо, що кожна вікова категорія учнів має свої специфічні особливості, 

які слід враховувати при організації медіа-освіти, в курсі безпеки життєдіяльності, при 

вивченні основ правознавства, а також при організації виховної роботи з дітьми та їх 

батьками. При цьому необхідно надавати такій роботі системного, цілеспрямованого 

характеру з урахуванням міжпредметних зв’язків, максимальним застосуванням 

особисто орієнтованого навчання й виховання. Тож, з огляду на тенденції зростання 

кількості небезпек, криміналізації віртуального середовища, основним завданням сім’ї і 

школи стає прищеплення інформаційної культури, вміння розпізнавати деструктивну 

інформацію та протистояти загрозливим впливам. 
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