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У сучасному світі величезне значення має 

інформація. Вона набуває різні форми і види, може 

бути як друкованою у вигляді книг і газет так і в 

електронному вигляді.  

Тому сьогодні вагому роль відіграє не тільки 

доступність тієї чи іншої інформації, але і швидкість її 

пошуку, адже все більш важливу роль у світі посідає 

мережа Інтернет. 

Інтернет - це не тільки доступ до безлічі 

корисної інформації та ресурсів, але і дуже велика 

загроза, особливо для підлітків. Розглянемо найбільш 

типові загрози, що найчастіше зустрічаються в 

Інтернеті. 

Ми пропонуємо ознайомитися з правилами 

поведінки в мережі «Інтернет», яких бажано 

дотримуватись, щоб уникнути загроз і неприємностей. 
Почнемо з такого явища як спам. Кожен з Вас 

хоч раз створював собі поштову скриньку з 

використанням того чи іншого поштового сервісу 

мережі «Інтернет». А також виходячи на ті чи інші 

сайти, неодноразово залишав там свої реквізити, 

зокрема електронну адресу. Також під час відвідування 

різних сайтів, навіть перевірених сайтів офіційних 

видавництв, електронних газет, бібліотек тощо, вам 

пропонували отримувати повідомлення. Найчастіше 

Ви погоджувались, а коли потім до Вашої поштової 

скриньки надходила велика кількість листів, реклами і 

пропозиції від тих, кого Ви навіть не знаєте. От це і є 

спам. 

Для того, щоб уникнути такої ситуації, 

намагайтеся якомога рідше, без необхідності 
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повідомляти свої дані, а також уважно читайте на 

сайтах, що вам пропонують і на що ви погоджуєтеся.  

Сьогодні в Інтернеті існує велика кількість 

різних соціальних мереж, де люди спілкуються, 

знайомляться, заводять друзів. І це може становити 

загрозу. Найчастіше за все ви не знаєте, з ким ви 

спілкуєтеся і хто перебуває по той бік екрану. 

Тому ніколи не повідомляйте в мережі 

«Інтернет» ваших реальних даних: місце проживання, 

місце роботи батьків, банківські реквізити або те, що 

ви з сім’єю збираєтеся кудись поїхати, така 

інформація, може бути використана злочинцями проти 

Вас. 

Шахрайство 

 
Ви вже всі напевно чули або навіть 

зустрічалися з таким явищем як булінг, ось тільки в 

Інтернеті існує кібербулінг. Кібербулінг - це коли 
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однолітки або ваші однокласники здійснюють 

психологічний тиск на вас в мережі «Інтернет». Це 

може виглядати як глузування, залякування або інші 

дії, що можуть негативно впливати на вас.  

Необхідно знати, що знущання в мережі 

карається чинним законодавством. Відповідно до 

ст.173-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення булінг карається штрафом від 850 до 

3400 грн., або громадськими роботами від 40 до 100 

годин. Варто відразу звернутися до правоохоронних 

органів, надавши при цьому докази. 

Саме зазначені загрози й виключають таке 

поняття як безпечний Інтернет. Але повністю 

обмежити доступ до кіберпростору неможливо, та й не 

потрібно. Тому що мережа «Інтернет» налічує 

величезну кількість різноманітної розвиваючої та 

корисної інформації, літератури, музики, надає 

можливість простого спілкування за інтересами, 

здійснювати зв’язок з родичами і друзями. Для того, 

щоб забезпечити особисту безпеку підлітка в Інтернеті, 

достатньо знати правила поведінки. 

 

Правила Інтернет – безпеки та Інтернет етики. 

 

1. Ніколи не давайте приватної інформації про себе 

(прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) 

без дозволу батьків. 

2. Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі 

віднайшли у мережі щось, що бентежить вас, не 

намагайтеся розібратися в цьому самостійно. 
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Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, 

що треба робити. 

3. Зустрічі у реальному житті із знайомими по 

Інтернет-спілкуванню не є дуже гарною ідеєю, 

оскільки люди можуть бути дуже різними у 

електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. 

Якщо ви все ж хочете зустрітися з ними, повідомте 

про це батьків, і нехай вони підуть на першу 

зустріч разом з вами. 

4. Не відкривайте листи електронної пошти, файли 

або Web-сторінки, отримані від людей, яких ви 

реально не знаєте або не довіряєте. 

5. Нікому не давайте свій пароль, за виключенням 

дорослих вашої родини. 

6. Завжди дотримуйтесь сімейних правил Інтернет-

безпеки: вони розроблені для того, щоб ви 

почували себе комфортно і безпечно у мережі. 

7. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей 

вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами 

батьки. 

8. Завжди будьте ввічливими у електронному 

листуванні, і ваші кореспонденти будуть 

ввічливими з вами. 

9. У електронних листах не застосовуйте текст, 

набраний у ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ - це 

сприймається у мережі як крик, і може прикро 

вразити вашого співрозмовника. 

10. Не надсилайте у листі інформації великого обсягу 

(картинки, фотографії тощо) без попередньої 

домовленості з вашим співрозмовником. 
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11. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією 

незнайомим людям без їхнього прохання - це 

сприймається як спам і звичайно засмучує 

користувачів мережі. 

12. Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, 

щоб поводилися з вами! 

 

Декілька рекомендацій для батьків, які слід 

взяти до уваги 

 

1. Розміщуйте комп’ютери з Інтернет-з’єднанням поза 

межами кімнати вашої дитини. 

2. Поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з яким вони 

спілкуються в онлайні, довідайтесь як вони 

проводять дозвілля і чим захоплюються. 

3. Поцікавтесь, які веб сайти вони відвідують та з ким 

розмовляють. 

4. Вивчіть програми, які фільтрують отримання 

інформації з мережі Інтернет, наприклад, 

Батьківський контроль в Windows. 

5. Наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не 

погоджувалися зустрічатися зі своїм онлайновим 

другом без Вашого відома. 

6. Навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту 

інформацію про себе та свою родину електронною 

поштою та в різних реєстраційних формах, які 

пропонуються власниками сайтів. 

7. Контролюйте інформацію, яку завантажує дитина 

(фільми, музику, ігри, тощо). 

8. Цікавтесь, чи не відвідують діти сайти з 

агресивним змістом. 
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9. Навчіть своїх дітей відповідальному та етичному 

поводженню в онлайні. Вони не повинні 

використовувати Інтернет-мережу для 

розповсюдження пліток, погроз іншим та 

хуліганських дій. 

10. Переконайтеся, що діти консультуються з Вами, 

щодо будь-яких фінансових операції, здійснюючи 

замовлення, купівлю або продаж через Інтернет-

мережу. 

11. Інформуйте дітей стосовно потенційного ризику 

під час їх участі у будь-яких іграх та розвагах. 

12. Розмовляйте з дитиною як з рівним партнером, 

демонструючи свою турботу про суспільну мораль. 

Використовуючи ці рекомендації, Ви маєте 

нагоду максимально захистити дитину від негативного 

впливу всесвітньої мережі «Інтернет». Але пам’ятайте, 

Інтернет - це не тільки осередок розпусти та 

жорстокості, але й найбагатша в світі бібліотека знань, 

розваг, спілкування та інших корисних речей. Ви 

повинні навчити свою дитину правильно 

користуватися цим невичерпним джерелом інформації. 

Та найголовніше, дитина повинна розуміти, 

що Ви не позбавляєте її вільного доступу до 

комп’ютера, а, насамперед, оберігаєте. Дитина 

повинна Вам довіряти. 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ukraine/athome/security/children/kidsgambling.mspx
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Список рекомендованих онлайн-ресурсів для 

підлітків, а також перелік спеціалізованих сайтів 

дитячої та підліткової літератури 

 

1. Barabooka. Простір української дитячої книги 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.barabooka.com.ua/. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 30.04.2020. 

2. Буквоїд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bukvoid.com.ua.– Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

3. Весела абетка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.abetka.ukrlife.org. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 29.04.2020. 

4. Левко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.levko.info. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

29.04.2020. 

5. Українська казка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.kazka.in.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

 

Інтернет-сайти бібліотек 

 

1. Bibliotheque Nationale de France. BNF [Національна 

бібліотека Франції] [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.bnf.fr. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

2. Library of Congress [Бібліотека Конгресу США] 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.loc.gov/. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

http://www.bukvoid.com.ua/
http://www.abetka.ukrlife.org/
http://www.levko.info/
http://www.kazka.in.ua/
http://www.bnf.fr/
https://www.loc.gov/
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3. The British Library [Британська бібліотека] 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.bl.uk. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

29.04.2020. 

4. Бібліотеки в мережі Internet [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/res-libr-

el.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

29.04.2020. 

5. Державна бібліотека України для юнацтва 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.4uth.gov.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

6. Державна наукова установа «Книжкова палата 

України імені Івана Федорова» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net. – 

Назва з екрана. – Дата звернення: 29.04.2020. 

7. Житомирська обласна бібліотека для дітей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://childlibr.org.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 21.04.2020. 

8. Житомирська обласна бібліотека для юнацтва 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://junbiblzt.at.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

9. Житомирська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Олега Ольжича [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.zt.ua/ua. – 

Назва з екрана. – Дата звернення: 29.04.2020. 

10. Національна бібліотека України для дітей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bl.uk/
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html
http://www.4uth.gov.ua/
http://www.ukrbook.net/
http://childlibr.org.ua/
https://junbiblzt.at.ua./
http://www.lib.zt.ua/ua.
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http://www.chl.kiev.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

11. Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 29.04.2020. 

12. Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nplu.org. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

 

Інтернет-сайти музеїв України 

 

1. Вінницький обласний краєзнавчий музей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vinnytsia-museum.in.ua. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 30.04.2020. 

2. Житомирський обласний краєзнавчий музей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kraymuz.zt.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 30.04.2020. 

3. Львівський музей історії релігії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.museum.lviv.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 30.04.2020. 

4. Музей Iвана Гончара. Національний центр народної 

культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://honchar.org.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 30.04.2020. 

5. Музей космонавтики ім. С. П. Корольова 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.chl.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.org/
https://vinnytsia-museum.in.ua./
http://www.museum.lviv.ua/
http://honchar.org.ua/
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https://cosmosmuseum.info/. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 30.04.2020. 

6. Музей театрального, музичного та кіномистецтва 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.tmf-museum.kiev.ua. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 30.04.2020. 

7. Національний музей історії України у другій 

світовій війні. Меморіальний комплекс 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.warmuseum.kiev.ua. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 30.04.2020. 

8. Національний музей народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://hutsul.museum. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 29.04.2020. 

9. Національний художній музей України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://namu.kiev.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 

10. Одеський археологічний музей Національної 

академії наук України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.archaeology.odessa.ua. – 

Назва з екрана. – Дата звернення: 29.04.2020. 

11. Одеський музей західного і східного мистецтва 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://museum.odessa.ua. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 29.04.2020. 
 
 

https://cosmosmuseum.info/
http://www.tmf-museum.kiev.ua/
http://hutsul.museum/
http://namu.kiev.ua/
http://www.archaeology.odessa.ua/
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Список рекомендованих та використаних джерел 
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