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По ведінка дошкільників у ме режі Інтер нет1

Анотація

Аналізу ють ся особ ли вості ко рис ту ван ня Інтер не том се ред дітей дошкільно го
віку — час тка Інтер нет-ко рис ту вачів се ред різних віко вих груп, час то та ви хо -
ду в Інтер нет і три валість пе ре бу ван ня онлайн, місце Інтер не ту у струк турі
дозвіллєвої діяль ності дошкільників, ре пер ту ар онлай но вої діяль ності у мо лод -
ших дошкільників. Та кож аналізу ють ся оцінки бать ка ми впли ву Інтер не ту на
психічне і фізич не здо ров ’я дошкільників, мо раль ний і куль тур ний роз ви ток.

Клю чові сло ва: Інтер нет-ко рис ту вачі, оф флайн і онлайн прак ти ки, інтер -
нет-ак тивність, вплив Інтер не ту, ди тя чий веб-серфінг

Інтен сив не про ник нен ня су час них за собів ко мунікації і, зок ре ма, Інтер -
не ту в соціаль не жит тя змінює соціальні зв’яз ки лю дей, їхні по ведінкові
прак ти ки; зміни за тор ку ють бізнес, куль ту ру, політику і на уку [Дис кус сия,
s.a. ; За ха ров, s.a.; Пле ша ков, s.a.; Янков ская, 2012]. Су час ний дис курс із при -
во ду впли ву Інтер не ту на соціаль ну ак тивність, фізич не і соціаль не здо ров ’я 
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1 Стат тю підго тов ле но на основі досліджен ня, реалізо ва но го на кош ти ґран та РГНФ
2012–2013, про ект № 13-03-00364.



лю ди ни на га ду ють роз мо ви се ре ди ни ми ну ло го століття, доби роз вит ку та
про ник нен ня в по всяк ден не жит тя те ле ба чен ня. Стрімкий роз ви ток те ле ба -
чен ня у другій по ло вині XX століття привів до того, що вже ви рос ло кілька
по колінь, які не уяв ля ють собі жит тя без те левізора. За раз підрос тає по -
коління, яке не уяв ляє сво го жит тя без Інтер не ту.

Проб ле му та ко го впли ву роз гля да ють і пси хо ло ги, і соціоло ги [Бе зо пас -
ность, s.a.; Му ра шо ва, s.a.; Сол да то ва, s.a.; Рас ска зо ва, s.a.; Цой, 2011]. До -
сліджен ням Інтер нет-ау ди торії й особ ли вос тям по ведінки Інтер нет-ко рис -
ту вачів останнім ча сом приділя ють де далі більшу ува гу з огля ду на по си -
лен ня впли ву онлай но вих ко мунікацій на соціальні про це си [Да вы дов, s.a.;
Интер нет-ау ди то рия, s.a.; Интер нет-за ви си мость, s.a.; Интер нет се го дня,
s.a.; Ком пью те ры, s.a.; Про ник но ве ние, s.a.]. Одна че здебільшо го досліджен -
ня цих про блем охоп лю ють до рос лу ау ди торію1 або підлітків, шко лярів2.
Прак тич но не охоп ле ною за ли шається на й мо лод ша гру па спо жи вачів —
діти дошкільно го віку; такі досліджен ня якщо і про во дять ся, спря мо вані пе -
ре важ но на ко мерційні за мов лен ня з ак цен том на спо жив чу по ведінку [Но -
вое по ко ле ние, s. a.]. Сьо годні Інтер нет за вдя ки своїй дос туп ності та при ваб -
ли вості стає цен тром тяжіння для дітей, особ ли во в ме га полісах, пе ре тво рю -
ю чись на важ ли вий еле мент соціалізації, заміню ю чи тра диційні фор ми со -
ціаль ної ак тив ності (про гу лян ки та ігри на свіжому повітрі, чи тан ня кни -
жок тощо) но ви ми, сфор мо ва ни ми на підставі су час них тех но логій. Знач -
ною мірою інте рес до цієї те ма ти ки по в’я за ний із про бле мою за хи ще ності
дітей у вірту аль но му про сторі, оскільки Інтер нет є не тільки зо ною роз вит ку 
для дітей, а й зо ною ри зи ку для їхньо го психічно го, фізич но го здо ров ’я і
соціаль но го са мо по чут тя [Дети в ин фор ма ци он ном об щес тве, s.a.; Сол да то -
ва, Ле бе ше ва, s.a.].
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1 Фонд соціаль них досліджень (м. Са ма ра) у 2012 році та кож реалізу вав про ект “Роль
Інтер не ту в по ведінко вих прак ти ках і соціальній ак тив ності різних груп” із ви ко рис тан -
ням коштів дер жав ної підтрим ки, виділе них Інсти ту том суспільно го про ек ту ван ня у
виг ляді ґран та згідно з роз по ряд жен ням Пре зи ден та Російської Фе де рації від 2 бе рез ня
2011 року № 127-рп. У рам ках про ек ту опи са но вплив Інтер нет-се ре до ви ща на різно -
манітні за лу чені до ньо го гру пи та про а налізо ва но фор ми їхньої по ведінки і ма со вої
свідо мості порівня но з гру па ми, відок рем ле ни ми від онлай но во го про сто ру. Опи ту ван -
ня про во ди ли у 5 реґіонах РФ — Са ма рська об ласть, Мос ко вська об ласть, Ленінгра дська
об ласть, При мо рський край, Кур га нська об ласть. Було ви ко рис та но різні ме то ди до -
сліджен ня — кількісне опи ту ван ня на се лен ня те ле фо ном та он-лайн, ек спе ри мент (“11
днів без Інтер не ту”), ек спертні інтер в’ю зі спеціаліста ми, котрі пра цю ють у сфері IT, вче -
ни ми, котрі вив ча ють соціологію Інтер не ту, інтер в’ю із ко рис ту ва ча ми.
2 Проб ле ма ми ви ко рис тан ня Інтер не ту підлітка ми опіку ють ся пе ре важ но пси хо ло ги і
пе да го ги — Г.Сол да то ва, Т.Шуль га, Д.Тімохін, В.Плєша ков та ін. Се ред соціологічних
досліджень мож на відзна чи ти та кож досліджен ня ФГД, який у 2000 році здійснив ве ли -
ко мас штаб не досліджен ня з вив чен ня Інтер нет-ко рис ту вачів. Воно вирізня ло ся, зок ре -
ма, тим, що до вибірки були вклю чені міські ко рис ту вачі Інтер не ту віком від 13 років. У
2009 році спеціалісти ФГД зно ву звер ну ли ува гу на по ртрет Інтер нет-ко рис ту вачів се ред 
шко лярів, стар ших за 12 років, і порівня ли їх із до рос лою ау ди торією (все російське опи -
ту ван ня). Го ловні ре зуль та ти досліджен ня охоп лю ють такі ас пек ти Інтер нет-ко рис ту -
ван ня, як про ник нен ня Інтер не ту, місця і цілі його ви ко рис тан ня, за со би ме ре же вої ко -
мунікації, ви ко рис тан ня муль ти медійних мож ли вос тей Інтер не ту.



У період від 8 до 20 трав ня 2013 року Фонд соціаль них досліджень
здійснив омнібус не досліджен ня, в рам ках яко го жи те лям Са ма ри ста ви ли
за пи тан ня: “Чи ко рис ту ють ся Ваші діти Інтер не том (са мостійно або з Ва -
шою до по мо гою)?” Були пе ре дба чені такі варіанти відповідей, се ред яких
рес пон дент міг об ра ти одну відповідь: 1 — прак тич но щод ня; 2 — при близ но
2–3 рази на тиж день; 3 — при близ но 1 раз на тиж день; 4 — при близ но 2–3
рази на місяць; 5 — при близ но 1 раз на місяць; 6 — при близ но 1 раз на кілька
місяців і рідше; 8 — ніколи не до во ди ло ся ко рис ту ва ти ся. Ме то ди ка до -
сліджен ня — те ле фон не опи ту ван ня. Опи ту ван ня про во ди ли се ред на се лен -
ня Са ма ри віком по над 18 років. Ве ли чи на вибірки ста но ви ла 700 осіб,
вибірка реп ре зен та тив на для місько го на се лен ня за стат тю, віком і ра йо ном
про жи ван ня. Як по ка за ло опи ту ван ня у чо тирь ох са ма рських сім’ях із п’я ти
(83%), де є діти віком до 15 років, при наймні одна не пов нолітня ди ти на ко -
рис ту ва ла ся всесвітньою ме ре жею. Час тка охоп ле них Інтер не том до рос лих
жи телів Са ма ри при близ но на той са мий період ста но ви ла май же дві тре ти -
ни на се лен ня (69%)1. Як ба чи мо, діти опа но ву ють вірту аль ний світ не менш
(і навіть більш) ак тив но, ніж до рослі.

Про те час то та ви хо ду в Інтер нет і три валість пе ре бу ван ня онлайн се ред
дітей мен ша. По над дві тре ти ни (70%) дітей до 15 років, які ви хо дять у ме ре -
жу, роб лять це прак тич но щод ня, п’я та час ти на (20%) відвідує вірту аль ний
про стір при близ но 2–3 рази на тиж день (табл. 1). Се ред до рос лих ко рис ту -
вачів щод ня в онлайн 84%. Ко жен дру гий дошкільник, кот рий ви хо дить в
Інтер нет, у будні дні про во дить там від півго ди ни до го ди ни часу, при близ но 
тре ти на з них про во дять у ме режі не більше як 30 хви лин, тоб то пе ре важ но
(у 80% ви падків) діти не про во дять у ме режі більш як го ди ну.

Згідно з от ри ма ни ми да ни ми (рис. 1), вже у 2–3 роки 42% дітей ви хо дять 
в Інтер нет (са мостійно або з до по мо гою батьків). Відповідно до да них аме -
ри ка нських дослідників по над 60% аме ри ка нських дітей віком до 3-х років
що тиж ня див лять ся відео в ре жимі онлайн, а по до сяг ненні 5-ти років
80% дітей у США ко рис ту ють ся Інтер не том [Children’s Consumption, s. a.].
Мi рою до рослішан ня ко рис ту ван ня Ме ре жею швид ко зрос тає: се ред  са -
марських шко лярів мо лод ших класів (9–10 років) уже троє з кож них чо -
тирь ох шко лярів (73%) по до ро жу ють нею. Як ба чи мо, по чи на ю чи з цьо го
віку рівень ко рис ту ван ня Інтер не том се ред дітей уже пе ре ви щує по каз ни ки
 серед до рос лих (65%). У віці 11–12 років час тка Інтер нет-ко рис ту вачів
сягає 90%.
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1 Дані сто сов но до рос лих жи телів Са ма ри от ри ма но за ре зуль та та ми досліджен ня,
про ве де но го Фон дом соціаль них досліджень на прикінці 2012 року (від 14 лис то па да до 2 
груд ня). Ме тод — те ле фон не опи ту ван ня. Вибірка реп ре зен тує до рос ле на се лен ня Са ма -
ри віком від 18 років за стат тю, віком і ра йо ном про жи ван ня. Ве ли чи на вибірки — 700
осіб. За пи тан ня, за яким об чис лю ва ли охоп лен ня: “Чи до во ди ло ся Вам останнім ча сом
ко рис ту ва ти ся Інтер не том?” із за кри ти ми варіан та ми відповідей: в остан ню добу; в
останній тиж день; в останній місяць; в останні три місяці; в останні півро ку; ніколи не до -
во ди ло ся ко рис ту ва ти ся; важ ко відповісти; не знаю, що таке Інтер нет. Рес пон дент міг
 обрати одну відповідь.



Таб ли ця 1

Час то та ко рис ту ван ня Інтер не том дітьми (віком до 15 років) і до рос ли ми
(віком по над 18 років) (% се ред ко рис ту вачів Інтер не ту, 2012, 2013)

Діти До рослі

Прак тич но щод ня  70 В остан ню добу  89
при близ но 2–3 рази на тиж день  20

в останній тиж день   9
при близ но 1 раз на тиж день   7
при близ но 2–3 рази на місяць   1

в останній місяць   1
при близ но 1 раз на місяць   2

– в останні три місяці і рідше   1
За га лом 100 За га лом 100

Рис. 1. Час тка Інтер нет-ко рис ту вачів се ред дітей різних віко вих груп (% се ред сімей із
дітьми, що ко рис ту ють ся Інтер не том, Са ма ра, тра вень 2013 року, N = 135)

У роз гля ну тих віко вих гру пах різнить ся інтен сивність Інтер нет-при сут -
ності. Як мож на ба чи ти на рис. 2, у віці 7–8 років відбу вається пе ре лом в час -
тоті ви хо ду в ме ре жу. Якщо діти дошкільно го віку у 28–31% ви падків ви хо -
дять в Інтер нет щод ня, то з мо мен ту, коли ди ти на йде до шко ли, час тка що -
ден них ко рис ту вачів зни жується вдвічі — 14% і зрос тає час тка тих, хто ко рис -
тується Інтер не том один раз на тиж день (із 2% до 24%). По чат ко вий етап на -
вчан ня в школі ви ма гає від дітей більше часу приділяти на вчан ню, що об ме -
жує їхню ак тивність в Інтер неті. У 9–10 років ди ти на зно ву по чи нає частіше
ви хо ди ти в ме ре жу щод ня або 2–3 рази на тиж день (у 29–30% ви падків). Далі
вже саме шкільне на вчан ня ви ма гає від ди ти ни на ви чок ви ко рис тан ня Інтер -
нет-ре сурсів (от ри ман ня до машніх за вдань че рез Інтер нет, Інтер нет-жур на -
ли, на пи сан ня робіт із за сто со ву ван ням інфор мації, роз міще ної в ме режі).

Як уже було по ка за но вище, двоє із кож них п’я ти 2–3-літніх дітей (42%) і
по ло ви на (50%) із 4–6-літніх са мостійно або з до по мо гою батьків ви хо дять в
Інтер нет. З ме тою ре тельнішого досліджен ня на й мо лод шої Інтер нет-ау ди -
торії Фонд соціаль них досліджень у червні–липні 2013 року здійснив опи ту -
ван ня сімей з дітьми дошкільно го віку. Опи ту ван ня про во ди ли тільки в тих
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сім’ях, де діти ко рис ту ють ся Інтер не том (са мостійно або з до по мо гою бать -
ків). Усьо го в Са марі було опи та но 100 сімей1. Опи ту ван ня батьків про хо ди -
ло в ре жимі інтер в’ю face-to-face за фор малізо ва ною ан ке тою. При  ре кру -
тингу під “ви ко рис тан ням Інтер не ту” дітьми дошкільно го віку мали на увазі
такі дії: 1) са мостійне ви ко рис тан ня Інтер не ту ди ти ною (сама вми кає ком -
п’ю тер, план шет, ви хо дить у ме ре жу); 2) якщо ком п’ю тер та Інтер нет вми ка -
ють до рослі, ди ти на має са мо туж ки об и ра ти цікаві для неї мульт фільми, кар -
тин ки на ек рані, са мостійно пра цю ю чи з миш кою або з план ше том.

Рис. 2. Час то та ви хо ду в Інтер нет дітей різних віко вих груп
(Са ма ра, тра вень 2013, N = 135)

Як мож на ба чи ти з рис. 3, у 13% ви падків ди ти на зро би ла перші кро ки у
ви ко рис танні Інтер не ту у півто ра роки, про те здебільшо го ди ти ну впер ше
до пус ка ють у вірту аль ний про стір у віці 3–4 років. Нез ва жа ю чи на зрос тан -
ня по пу ляр ності цьо го виду про вод жен ня часу се ред дітей, у струк турі
дозвіллєвої діяль ності дошкільників, які ко рис ту ють ся Інтер не том, він усе
одно про грає тра диційно му спілку ван ню із сім’єю вдо ма і про гу лян кам із
сім’єю на свіжому повітрі (рис. 4). З іншо го боку, якщо порівня ти з тим,
скільки часу ди ти на про во дить, спілку ю чись оф флайн зі свої ми дру зя ми й
од нолітка ми (57%) або грає у роз ви вальні ігри (49%), во че вид нюється, що
Інтер нет-ак тивність вис ту пає по туж ним кон ку рен том за зна че ним ви дам
діяль ності. Такі види про вод жен ня часу, як спорт і роз ви вальні секції (6%),
ста ють цілком не кон ку рен тос про мож ни ми в сім’ях, де діти до лу чені до
вірту аль но го простору.
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Рис. 3. Роз поділ відповідей на за пи тан ня: “В яко му віці Ваша ди ти на по ча ла реґуляр но
са мостійно ви ко рис то ву ва ти Інтер нет?” (Са ма ра, чер вень–ли пень 2013, N = 100)

Як і слід було очіку ва ти, дошкільни ки ви хо дять в Інтер нет пер шою чер -
гою з ме тою пе ре гля ду мультфільмів і фільмів (90%), менш по пу лярні про -
слу хо ву ван ня аудіоза писів і онлай нові ігри (32% і 22% відповідно). Ре пер -
ту ар діяль ності онлайн у мо лод ших дошкільників (2–3 роки) го лов но й об -
ме жується за зна че ни ми трьо ма ви да ми діяль ності, тоді як ре пер ту ар стар -
ших дошкільників (від 4 до 6 років) вклю чає до 11 видів діяль ності, зок ре ма
такі, як спілку ван ня по скай пу, по шук потрібної інфор мації, спілку ван ня у
соціаль них ме ре жах і ICQ, ча тах, ска чу ван ня фото, му зи ки, відео, участь в
Інтер нет-акціях, го ло су ванні (рис. 4). Мірою до рослішан ня ди ти ни вона за -
лу чає де далі більше Інтер нет-ре сурсів, а отже, підви щується ри зик зітк нен -
ня з неґатив ною і не без печ ною інфор мацією.

Отже, як оціню ють бать ки вплив Інтер не ту на дітей, що це — рад ше зло
чи доб ро? Одра зу на го ло си мо, що сто сов но дошкільників і їхніх сімей по -
тре бу в Інтер неті на й частіше відчу ва ють самі бать ки, оскільки він зруч ний
як засіб “при строї ти” ди ти ну, щоб за й ня ти ся до машніми спра ва ми: з цією
функцією Інтер не ту по го див ся ко жен дру гий із батьків (53%) (рис. 5). Утім,
це не вик лю чає того, що Інтер нет при но сить ко ристь і самій ди тині, роз ви ва -
ю чи у неї здо ро ву до пит ливість; та кої точ ки зору та кож дот ри мується по ло -
ви на опи та них батьків (49%). На кож но го із батьків, не згод них із за зна че -
ним вище твер джен ням, припадає двоє, хто бачить у цьому позитивну роль
Інтернету.
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Рис. 4. Прак ти ко вані види діяль ності дошкільників
(Са ма ра, чер вень–ли пень 2013, N = 100)

Рис. 5. Функції Інтер не ту в сім’ях дошкільників, котрі ви ко рис то ву ють Інтер нет
(Са ма ра, 2013, N = 100)

Най суттєвіший неґатив бать ки вба ча ють у шкоді для фізич но го  здо -
ров’я дошкільників — цю відповідь об ра ли 33–49% батьків, чиї діти- до -
шкільни ки ко рис ту ють ся Інтер не том (рис. 6). Дру гою чер гою, на дум ку
батьків, пе ре бу ван ня в Ме режі за гро жує психічно му здо ров ’ю дошкіль -
ників; таку точ ку зору поділя ють 19–37% батьків, тоді як більшість —
59–74% — не ба чать за гро зи психіці ди ти ни. При цьо му під за гро зою пси -
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хічно му здо ров ’ю слід ро зуміти не так те, що бпчить (зна хо дить у Ме режі)
ди ти на, як її взаємодію з не втом ною ма ши ною, що вис на жує ди ти ну.

У ре зуль таті ди тині стає важ ко пе ре клю чи ти ся на інші спра ви. Як мож -
на ба чи ти з таб лиці 2, у 44% і 55% ви падків (у різних віко вих гру пах) діти
важ ко відри ва ють ся від Інтер не ту. При цьо му, як ми ба чи мо, більшість
батьків не відзна ча ють неґатив но го впли ву Інтер не ту на психіку ди ти ни,
час тка тих, хто вка зав на та кий вплив, у 1,5–2 рази мен ша за час тку тих, хто
за не по коєний тим, як відволікти ди ти ну від Інтер не ту. Нав ряд чи тут слід
го во ри ти про фор му ван ня в ди ти ни Інтер нет-за леж ної по ведінки, але,  без -
умовно, не втом ний Інтер нет, що не впин но про по нує де далі нові под раз ни -
ки, являє со бою серй оз ну спо ку су, з од но го боку, для дітей, а з іншо го боку,
для батьків, го то вих пе ре клас ти на нього відповідальність за те, як їхні діти
проводять свій час і дозвілля.

Рис. 6. Оцінка шкідли вості Інтер не ту (чер вень–ли пень 2013, N = 100)
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Таб ли ця 2

Роз поділ по каз ників за стря ган ня дітей в Інтер неті
(Са ма ра, чер вень–ли пень 2013, N = 100)

Наскільки важ ко чи лег ко ди ти на при пи няє ви ко рис -
тан ня Інтер не ту і пе ре клю чається на інші спра ви? 

Діти 2–3
років, % 

Діти 4–6
років, % 

Ди ти на лег ко відклю чається від Інтер не ту на пер шу
ви мо гу 56 44

Ди ти на пру чається і про сить про дов жи ти час ви ко -
рис тан ня Інтер не ту 33 55

Відклю чи ти ди ти ну від Інтер не ту без істе ри ки важ ко 11  1

Бать ки певні, що на й мен шої шко ди Інтер нет за вдає куль тур но му роз -
вит ку ди ти ни — по над тре ти ну з них (39%) вва жа ють, що Інтер нет при но -
сить ко ристь у фор му ванні куль тур ної скла до вої осо бис тості ди ти ни, про -
тив ників цієї дум ки у 2,5 раза мен ше.

За га лом, як мож на ба чи ти на ри сун ку 6, бать ки дітей стар шо го до -
шкільно го віку (4–6 років) частіше вка зу ють на неґативні наслідки пе ре бу -
ван ня в Ме режі своїх дітей, при чо му за кож ною оціню ва ною по зицією. Чим
стар шою стає ди ти на, тим кри тичнішим є став лен ня батьків до про блем, що
ви ни ка ють при спілку ванні ди ти ни з Ме ре жею. Найімовірніше бать ки ма -
лень ких дітей не зовсім чітко усвідом лю ють труд нощі опа ну ван ня вірту аль -
но го світу й лише з ро ка ми до хо дять до усвідом лен ня того, що без об меж -
ників Інтер нет стає на й по тужнішим конкурентом батьків у їхньому спіл ку -
ванні з дітьми.

Однак основ на маса батьків уза галі не ба чить жод них наслідків для ди -
ти ни в опа ну ванні Ме режі. Особ ли во це помітно для мо лод шої віко вої гру -
пи 2–3-річних дітей, але і для батьків стар ших дошкільників це за ли шається 
доміна нтною дум кою. Такі оцінки, ма буть, по в’я зані з тим, що бать ки одра зу 
об ме жу ють пе ре бу ван ня ди ти ни в Ме режі, тим са мим ніве лю ю чи неґативні
наслідки онлайн-діяльності дитини.

Для повнішого аналізу ди наміки оцінок наслідків ди тя чо го веб- сер -
фінгу дослідни ки ви ко рис то ву ва ли інтеґро ва ний по каз ник оціню ван ня
впли ву Інтер не ту (індекс по зи тив но го впли ву Інтер не ту)1, роз ра хо ва ний за
чо тир ма озна ка ми, под а ни ми на ри сун ку 6; мож на на очно порівня ти дум ки
батьків двох груп дошкільників з при во ду впли ву вірту аль но го жит тя на
стан ди ти ни. Так, індекс по зи тив но го впли ву Інтер не ту в на й мо лодшій
групі дорівнює 3,96, тоді як у старшій віковій групі він мен ший за оди ни цю й 
дорівнює 0,59. Як ба чи мо, ак тив ний дошкільний період опа ну ван ня Ме режі
швид ко змінює оцінки цьо го про це су бать ка ми — з по зи тив них на неґативні, 
хоча більшість батьків не бачить істотного впливу Інтернету на їхніх дітей.
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1 Спер шу роз ра хо ву ють відно шен ня час тки по зи тив них відповідей до час тки неґатив -
них за кож ною із чо тирь ох ознак. Підсум ко вий індекс об чис лю ють як се реднє ариф ме -
тич не от ри ма них чо тирь ох співвідно шень. Чим більше по зи тив них оцінок, тим ви щий
індекс, мірою збільшен ня час тки неґатив них оцінок індекс змен шується. Індекс, що
дорівнює 1, озна чає ба ланс по зи тив них і неґатив них оцінок.



Проб ле ма без пе ки дітей у Ме режі і мож ли вос тей кон тро лю до рос ли ми
ди тя чо го ви ко рис тан ня Інтер не ту одна з на й ак ту альніших в опи ту ван нях,
при свя че них дітям у ме режі [Сол да то ва и др., 2011; Бай дин, s. a.]. Як мож на
ба чи ти з таб лиці 3, в аб со лютній більшості ви падків (93%) у мо лодшій
віковій групі діти ви ко рис то ву ють Інтер нет під на гля дом, із віком без по се -
редній кон троль батьків за сто со вується рідше (52%) — частіше вста нов лю -
ють ча со вий ре жим пе ре бу ван ня дитини в мережі (45%) і контроль відвіду -
ва них дитиною сайтів (16%).

Таб ли ця 3

Кон троль з боку батьків ви ко рис тан ня Інтер не ту їхніми дітьми
(Са ма ра, чер вень–ли пень 2013, N = 100)

Які види кон тро лю за діяльністю Ва шої ди ти ни в
ме режі Ви ви ко рис то вуєте? 

Діти 2–3 років,
% 

Діти 4–6 років,
% 

Вста нов люємо ча со вий ре жим пе ре бу ван ня
 дитини в Інтер неті 37 45

Ди ти на ви ко рис то вує Інтер нет під на гля дом 93 52
Ми кон тро люємо відвіду вані ди ти ною сай ти  4 16
Ми кон тро люємо спілку ван ня ди ти ни в Ме режі
(читаємо лис ту ван ня)  4  1

Ми сте жи мо за ко лом спілку ван ня ди ти ни в
 Мережі  4  1

Ми ви ко рис то вуємо спеціальні про гра ми, що за -
без пе чу ють без пе ку ди ти ни в Ме режі і/або такі,
що доз во ля ють сте жи ти за нею 

 0  4

Не кон тро люємо діяльність ди ти ни  4 18

Май же в кож но му де ся то му ви пад ку (9%) ви яв ляється, що ди ти на сти -
ка ла ся в Інтер неті з кон тен том не прий нят но го змісту (по рног рафія тощо)
або ж зі спро ба ми об ра зи і при ни жен ня, 6% батьків не ма ють інфор мації про
такі фак ти, про те у більшості ви падків (86%) ди ти на, на дум ку батьків, не
сти ка ла ся із сай та ми не без печ но го змісту.

Мож ли вості батьків кон тро лю ва ти свою ди ти ну в плані її пе ре бу ван ня в 
Ме режі по в’я зані, в тому числі, і з організацією до маш ньо го про сто ру, де пе -
ре бу ває ди ти на під час ви хо ду в Інтер нет. У да ний час аб со лют на більшість
дошкільників, які ко рис ту ють ся Інтер не том, роб лять це на стаціонар них
ком п’ю те рах (75%), при близ но в кож но му чет вер то му ви пад ку дошкільни -
ки ма ють мож ливість ви хо ди ти в Інтер нет за вдя ки но ут бу ку (28%). При
цьо му в аб со лютній більшості ви падків діти не ма ють мож ли вості ви ко рис -
то ву ва ти Інтер нет на са моті, проте мірою дорослішання дітей така мож ли -
вість збільшується (табл. 4).

Та ким чи ном, от ри мані дані до во дять, що опа ну ван ня на ви чок веб-сер -
фінгу в су час ної лю ди ни роз по чи нається із са мо го ран ньо го віку — у 3–4
роки ди ти на вже ро бить перші кро ки в Ме режі. У цьо му віці дошкільник ще
не усвідом лює, що таке Інтер нет, у чому його відмінності від інших дже рел
ди тя чої інфор мації (мультфільми по те левізору, на прик лад) і які мож ли -
вості він надає, але по тре ба в цьо му ре сурсі вже по чи нає фор му ва ти ся, при -
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чо му настільки силь на, що бать ки її поміча ють і на ма га ють ся об ме жи ти.
Утім, Інтер нет ста но вить кон ку ренцію для інших видів ди тя чих за нять:
спілку ван ня з од нолітка ми, роз ви валь них настільних ігор тощо.

Таб ли ця 4

Умо ви ви ко рис тан ня Інтер не ту дітьми
(Са ма ра, чер вень–ли пень 2013, N = 100)

Чи має Ваша ди ти на усамітне не місце, де може ви ко рис -
то ву ва ти Інтер нет, без при сут ності інших лю дей 

Діти 2–3
років, % 

Діти 4–6
років, % 

Не має мож ли вості ви ко рис то ву ва ти Інтер нет на са моті 89 82
Може ви ко рис то ву ва ти Інтер нет з влас но го ком п’ю те ра,
вста нов ле но го в її кімнаті  4  7

Може ви ко рис то ву ва ти Інтер нет з влас но го план шет но го
ком п’ю те ра або смар тфо на у відок рем ле но му місці  4  3

Може ви ко рис то ву ва ти Інтер нет, поки нікого немає вдо ма  4 10

Інтер нет ви ко нує функцію “по лег шен ня” жит тя батьків, які мо жуть за й -
ня ти ся свої ми спра ва ми, поки ди ти на си дить в Інтер неті, пе ре бу ва ю чи при
цьо му в полі зору батьків. Мож ли во, тому вони не дуже пе рей ма ють ся не -
без пе кою кон так ту ди ти ни з не ба жа ни ми ре сур са ми і пер со на ми. Бать ки
сподіва ють ся на роз ши рен ня кру го зо ру ди ти ни че рез одер жу ва ну нею в Ме -
режі інфор мацію, по пов нен ня її куль тур но го капіталу. Ра зом із мож ливістю
для ди ти ни от ри ма ти за до во лен ня від пе ре гля ду будь-яко го мультфільму в
Інтер неті він стає невіддільною час ти ною по всяк ден но го жит тя дітей та
їхніх батьків.
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