
Безпека дітей в інтернеті: 

 не можна залишати в публічному доступі власну 

контактну інформацію чи відправляти її незнайомцям 

поштою, спілкуючись у соціальній мережі або в чаті, – 

 зловмисник може вистежити людину за її адресою або 

номером телефону; 

 не можна переходити за посиланнями в повідомленнях 

від невідомих адресатів з надмірно привабливими пропозиціями. Найчастіше такі 

повідомлення розсилають шахраї або зловмисники для того, щоб заманити користувача на 

небезпечну веб-сторінку і заразити його комп'ютер вірусом. 

 

не слід погоджуватися на вмовляння незнайомих людей про особисту зустріч. Подібні 

пропозиції ліпше ігнорувати, а спілкування із надто наполегливою людиною – припинити; 

не треба публікувати адресу своєї електронної пошти на жодних форумах, сайтах 

спільнот і соціальних мереж. Вони можуть стати «здобиччю» спамерів, після чого пошта 

наповниться листами із рекламною інформацією. 

Поради батькам: 

1. Разом з дітьми розробіть правила користування Інтернетом. Особливо домовтеся з ними про 

прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких вони збираються заходити. 

2. Знайдіть час для відвідування сайтів разом з дітьми та заохочуйте їх ділитися з вами знаннями, 

отриманими в Інтернеті. 

3. Якщо діти спілкуються в чатах, використовують програми миттєвого обміну повідомленнями, 

грають або займаються чимось іншим, що вимагає реєстраційного імені, допоможіть дитині його 

вибрати і переконайтеся, що воно не містить ніякої особистої інформації. 

4. Наполягайте на тому, щоб діти ніколи не видавали своєї адреси, номера телефону або іншої 

особистої інформації. Наприклад, місце навчання або улюблені місця для прогулянки.  

5. Навчайте дітей не розміщувати свої чи сімейні фотографії. 

6. Поясніть, що давати свої паролі не можна нікому, крім батьків, навіть найближчим друзям. 

7. Поясніть, що не потрібно відповідати на невиховані й грубі листи. Якщо отримали такі листи, то 

потрібно сповістити про це батьків чи вчителів. 

8. Скажіть дітям, що їм не слід зустрічатися з людьми, яких вони знають тільки з Інтернету. 

Поясніть, що ці люди можуть виявитися зовсім не тими, за кого себе видають. Якщо ж це 

необхідно, то спочатку треба спитати дозволу батьків. Зустріч у громадському місці та й у 

присутності батьків. 

9. Скажіть дітям, що не все, що вони читають або бачать в Інтернеті, - правда. Привчіть їх 

запитувати вас, якщо вони не впевнені. 

10. Навчіть дітей поважати інших в Інтернеті. Переконайтеся, що вони знають про те, що правила 

етикету діють скрізь – навіть у віртуальному світі. 

11. Наполягайте, щоб діти не завантажували музику, комп'ютерні ігри та інші програми без 

вашого дозволу. 

12. Контролюйте діяльність дітей в Інтернеті за допомогою сучасних програм. Вони допоможуть 

відфільтрувати шкідливий вміст, з'ясувати, які сайти відвідує дитина і що вона на них робить. 

 

Спілкуватися в Інтернеті дитина має так само обережно, як і 

в реальному житті, щоб убезпечити себе від неприємностей. 
 

 

 

 

Інформацію з використанням інтернет-ресурсу узагальнила та підготувала соціальний педагог 

Мирутенко Ю.Л. 


