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Ми живемо в епоху інформаційних технологій, 

які увійшли у життя кожного з нас. Ніхто не 

заперечуватиме, що тепер Інтернет відіграє важливу 

роль у житті людей. Просто вражає, скільки часу у 

нас забирає Інтернет. 

 При цьому діти потрапили в Мережу значно 

раніше за дорослих. У наш час сучасна молодь вільно 

володіє можливостями Інтернету та мобільними 



телефонами, а школярі, можливо, не розуміють, як без 

цього жив світ 20 років тому. 

 Розвиток сучасної глобальної мережі Інтернет 

дав поштовх у розвитку різного виду страхів для дітей 

та їхніх батьків. 

На даний час Інтернет переповнений відео - та 

фотоматеріалами сумнівного характеру. Ні для кого 

не секрет, що там безкоштовно можна знайти 

інформацію будь-якого змісту, навіть інструкцію з 

виготовлення вибухівки. 

Сумна статистика криміналістів свідчить, що 

зростання агресивної поведінки молоді безпосередньо 

пов'язана із систематичним переглядом сайтів в 

мережі Інтернет, які демонструють злочинні, 

агресивні дії (про вбивства, побиття та знущання над 

людьми).  

Серед молоді стало дуже популярним таке 

заняття, як знімати на мобільний телефон побиття та 

знущання, які відбуваються в школі, у дворі, та 

викладати їх в Інтернеті. 

Якщо в реальному житті підліткові важко знайти 

однодумців щодо якогось «незручного» питання, то в 

мережі охочих обговорити будь-які незручності 

можна знайти швидко і багато.  

Користуючись послугами Інтернету не забувайте 

і про заходи безпеки у спілкуванні з людиною, яку ви 

не бачите. Адже віртуальні шахраї дуже гарні 

психологи: представляючись одним з ваших давніх 

знайомих, вони дізнаються від вас конфіденційну 

інформацію, як, наприклад, коли у вас вдома нікого 

немає, з ким ви проживаєте, ваш майновий стан і т. д. 



Сучасний ефір телебачення на жаль, також 

переповнений фільмами з насиллям, мультфільмами з 

монстрами та усілякими жахами, які переглядаючись 

усіма членами родини хоч якось обговорюються, 

засуджуються, то блукання Інтернетом відбуваються 

усамітнено і таємничо, без будь-якого стороннього 

втручання. Тут підліток сам формує свої уподобання 

щодо будь-яких проявів людської поведінки. А потім 

ми бідкаємося, звідки ж з'являються збоченці, діто-

вбивці, маніяки та інші соціальне небезпечні 

особистості нашого суспільства. 

Презентацію можна переглянути за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bezpeka-ditey-v-

interneti-86359.html 

Відеолекторій 

https://www.youtube.com/watch?v=oaAASnMKUkU 

https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g 

https://www.youtube.com/watch?v=7pPgCBuXHyA 
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