
Правила Інтернет-безпеки для дітей 
1. Знайомство з Інтернетом слід починати досить рано, як тільки дитина проявить інтерес до 

комп'ютера. Якщо батьки не виступлять з ініціативою в цьому питанні, то дитина приступить 

до вивчення комп'ютера та Інтернету самостійно. 

   

2. На етапі знайомства з Інтернетом батькам потрібно провести ознайомчу бесіду, тобто не 

тільки показати, як користуватися Інтернетом, а й обговорити з дітьми, для чого він 

потрібен, коли буває корисний, яким функціоналом дитині можна користуватися. Важливо 

розповісти і про загрози та небезпеки Інтернету — у м'якій і доступній формі. 

3. Створіть за участю дітей домашні правила користування Інтернетом і вимагайте його 

неухильного дотримання. Змінюйте його відповідно до віку і запитів дітей.  

4. Попереджуйте дітей що не слід видавати особисту інформацію в Інтернеті, в тому 

числі прізвище, ім’я, домашня адреса, номери телефонів, номер школи, адреса 

електронної пошти, прізвища друзів або родичів, дату народження, фотографії. 

Нагадуйте, чим це може обернутися.  

5.  Слід регулярно цікавитися тим, як дитина провела час в Інтернеті, чим займалася, на яких 

сайтах бувала, з ким спілкувалася. Важливо привчити малюка розповідати про будь -які 

моменти, що його турбують; заохочувати його задавати будь-які питання, які виникають в 

процесі роботи в мережі. 

6.  Підтримуйте рівень безпеки вашого комп’ютера на належному рівні. Якщо ваша дитина 

краще вас розбирається в програмному забезпеченні, то чому б не доручити йому турботу 

про безпеку ваших сімейних комп’ютерів? 

Які правила безпечної роботи в Інтернеті слід засвоїти дитині? 

— Дитина повинна питати батьків про все незнайоме і незрозуміле, що зустрілися йому в 

процесі роботи! 

  

— Не можна завантажувати і відкривати незнайомі файли або файли, прислані незнайомими 

людьми! 

  

— Не можна розповідати про себе незнайомим людям — особливо це стосується особистої 

інформації, імені, прізвища, адреси, телефону і т.д.!  

  

— Не можна відправляти незнайомим людям особисті фото — дитини і членів його родини! 

  

— Не можна відправляти смс-повідомлення на незнайомі телефонні номери!  

  

— Не можна зустрічатися в реальності з людьми, з якими познайомився через Інтернет!  

  

— Потрібно вести себе ввічливо і доброзичливо, уникати грубості!  

  

— Якщо хтось образив або засмутив дитину, дитина має розповісти про кривдника батькам!  
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