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прав людей (зокрема, права в цифровому середовищі); 
електронної участі (в ухваленні рішень); 
збереження здоров’я під час роботи з цифровими пристроями; 
механізмів захисту прав, що порушуються в інтернеті, а також способів
отримати допомогу.

Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки
дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив
 соціальних мереж в інтернеті.
Цифрове середовище, зокрема інтернет, сьогодні є не лише важливим
джерелом інформації, але й способом комунікації, який нівелює перепони
для спілкування. Через глобальний вплив COVID-19 діти проводять дедалі
більше часу в інтернеті.
Право дитини на безпеку та захист є базовим та поширюється на її
життєдіяльність як онлайн, так і офлайн. Окрім того, не кожна дитина в
Україні володіє достатнім рівнем знань щодо ризиків у цифровому
середовищі та навичками безпечної поведінки в цифровому просторі. Діти
мають право здобувати знання та підтримку у використанні цифрового
середовища. Надавати таку підтримку є спільною відповідальністю батьків,
педагогічних працівників, суспільства загалом. Залучення батьків до
освітнього процесу, налагодження ефективних партнерських відносин
сприятиме не лише ефективному досягненню результатів навчання, а й
формуванню безпечного освітнього та родинного середовища для дитини.
Невід’ємною складовою цього процесу є організація профілактичних
заходів. Найбільшої уваги щодо профілактики потребують підлітки (12-17
років), оскільки це етап активного формування самооцінки, інтересів,
моральних уявлень, соціальних установок та потреби в спілкуванні з
однолітками.
Під час організації таких заходів варто орієнтуватися на формування
навичок безпечної поведінки в цифровому середовищі та здобуття знань
щодо:

ВСТУП



З 96% дітей-користувачів Інтернету віком від 10 до 17 років 51% не знає про
небезпеки в мережі.
52% дітей виходять в Інтернет передусім для спілкування у соціальних
мережах, де залишають свій номер мобільного телефону (46%), домашню
адресу (36%), особисті фото (51%).
44% дітей знаходяться у потенційній зоні ризику (розміщують особисту
інформацію) і 24,3% вже були в ризикованих ситуаціях (ходили на зустріч з
віртуальними знайомими). У віковій групі від 15 до 17 років цей показник
досягає 60,3%.
72,5% дітей хочуть отримувати більше інформації про те, як убезпечити себе в
Інтернеті. 77% батьків також висловили бажання більше дізнатися про безпеку
Інтернету для дітей.
У сім’ях діти краще за батьків розбираються у комп’ютері та Інтернеті. З 81%
батьків, у яких на домашньому комп’ютері є антивірус, 95% зазначили, що
його
установкою і налаштуванням займалася дитина.

Ключові результати:

Так, на реальну зустріч з людиною, з якою
знайомі лише віртуально, вже ходили майже 12% опитаних
дітей віком 10-11
років та більше ніж 60% підлітків 15-17 років . Дані про своїх
батьків
у мережі (місце роботи, посада) залишили 0,4 дітей віком
10-11 років та 6,5%
15-17-річних .

Найпопулярніші за відвідуваністю серед дітей ресурси в
Інтернеті – соціальні
мережі – містять найбільшу загрозу з точки зору
доступності особистої
інформації для сторонніх осіб. У соціальних мережах свій
особистий номер
телефону вже залишили 46% дітей 10-17 років, вказали
домашню адресу – 36%,
розмістили особисті фотографії – 51%.На які ризики діти
наражають себе в
Інтернеті? 



Віруси. 
Комп’ютерний вірус - це невелика програма,

яка написана програмістом високої кваліфікації,
здатна до саморозмноження й виконання різних
деструктивних дій. На сьогоднішній день відомо
понад 50 тис. комп’ютерних вірусів. Дія вірусів

може проявлятися по-різному: від різних
візуальних ефектів, що заважають працювати,

до повної втрати інформації. 

Інтернет – дуже потужний ресурс, який значно
полегшує життя людини та відкриває майже
необмежені можливості для самореалізації та
саморозвитку юної особистості, спілкування,
навчання, дозвілля. Але разом з тим, в Інтернеті
приховано досить багато небезпек як для дітей,
так і для дорослих. Знання цих небезпек
дозволить їх уникнути. 

Інтернет-загрози для дітей



Основними джерелами вірусів є:
- дискета, на якій знаходяться заражені

вірусом файли;
- комп’ютерна мережа, в тому числі

система електронної пошти та Інтернет;
- жорсткий диск, на який потрапив вірус у

результаті роботи з зараженими
програмами;

- вірус, що залишився в оперативній
пам’яті після попереднього користувача.

 
Основними ранніми ознаками зараження

комп’ю тера вірусом є:
- зменшення обсягу вільної оперативної

пам’яті;
- уповільнення роботи комп’ютера та

завантаження;
- незрозумілі (без причин) зміни у файлах,

а також зміни розмірів та дати
останньої модифікації файлів;

- помилки під час завантаження
операційної системи;

- неможливість зберігання файлів у
потрібних каталогах;

- незрозумілі системні повідомлення,
музичні та візуальні ефекти тощо.



Онлайн-зваблення
дітей

Злочинці намагаються завоювати
довіру дитини, щоб втягти її в

ситуацію
сексуального насилля. Варто

зауважити, що в сучасних ЗМІ, а
також в

Інтернеті, пропагується
сексуальність та навіюється думка,

що значимість
людини залежить від її сексуальної

зовнішності та поведінки. Тобто,
людина 

розглядається як об’єкт втілення
сексуальності. І злочинці цим

користуються
сповна. Знайомство та встановлення

довіри між злочинцем та жертвою
відбувається під час спілкування в

мережі Інтернет: миттєві
повідомлення,

блоги, соціальні мережі, дошки
оголошень та інше.



КІБЕР-ХУЛІГАНСТВО

 Кібер-хуліганство – термін, який використовується для
того, аби описати інформаційні атаки на дитину через

Інтернет. На відміну від традиційного хуліганства, якого
дитина може уникнути, знаходячись вдома, стати

жертвою кібер-хуліганства можна й у власній оселі на
очах у батьків. Варіанти кібер-хуліганства досить
різноманітні. Основними їх різновидами є наступні.

КІБЕР-ГРУМІНГ
 

 Цей термін розкриває суть ще одного різновиду
кіберхуліганства – входження у довіру до дитини з метою
використання її у сексуальних цілях. Шахраї дуже добре

ознайомлені з особливостями вікової психології дитини і досить
легко можуть встановлювати з нею контакт у соціальних

мережах, форумах. Починаючи із віртуального спілкування та
входячи у довіру до дитини, злочинці пропонують

потоваришувати, а потім поступово переходять до розмов про
зустріч у реальному житті та переводять тему спілкування у

сексуальну площину. Як варіант, виділяють ще один вид кібер-
грумінгу - наполегливе чіпляння в мережі із сексуальними
пропозиціями, розмови на теми сексу, насильства та (або)

виготовлення, розповсюдження і використання матеріалів зі
сценами насильства над дітьми (у більшості випадків –

сексуального).



КІБЕРБУЛІНГ

На жаль, діти з особливими освітніми
потребами часто потерпають від булінгу
та кібербулінгу. Діти, батьки та вчителі
повинні бути готовими до цього явища,
щоб попередити та вчасно ліквідувати.

Слово «булінг» означає утиск, дискримінацію,
цькування та інші види жорстокого ставлення
однієї дитини або групи дітей до іншої.

фізичний (побиття, підніжки, блокування,
штовхання тощо)
вербальний (словесні знущання, залякування,
плітки та образливі вислови, наприклад, про
зовнішній вигляд дитини, її вагу, релігію,
етнічну приналежність, здоров’я, особливості
стилю одягу)
соціальний (ізоляція дитини, бойкот, її
навмисне відсторонення від групи на
перервах, в їдальні, під час позашкільної
діяльності тощо)

Булінг буває:



УВАГА! Батькам дитини, що страждає від
булінгу та кібербулінгу треба завжди

пам'ятати три важливі речі:

задля реваншу або помсти. Діти, зазнавши
нападок у реальному житті, можуть
спробувати бути булерами у віртуальному
середовищі.
щоб розважитись. Діти не усвідомлюють
імовірні негативні наслідки своїх вчинків.
для посилення булінгу. Кібербулінг є
додатковим засобом посилення жорстокого
ставлення до дитини у реальній групі.

1. Не потрібно карати дитину, коли вона
довірилась і розповіла про те, що стала
жертвою кібербулінгу (або булінгу).
2. Дитина вже постраждала, і якщо батьки її не
підтримають, наступного разу вона може не
звернутися по допомогу.
3. Повністю забороняючи доступ дитини до
інтернету (або до іншого простору у реальному
житті) ви досягнете тільки того, що дитина
більше вам нічого не буде розповідати.
Чому діти використовують віртуальну агресію:

Контролювати віртуальне середовище дитини
украй важко. Але є певні стратегії, які
допоможуть захистити дитину.



ПОРАДИ ДЛЯ ДИТИНИ 
1. Не поспішай
 Не поспішай, не виплескуй свій негатив у кібер-простір. Важливо
домовитись із дитиною, щоб вона не відповідала на вразливі повідомлення
до того, як порадиться з дорослими. Старшим дітям запропонуйте правило:
перед тим, як писати і відправляти повідомлення, потрібно заспокоїтись,
притишити роздратування, злість, образу, гнів. Емоції – погані порадники,
вони минають, а написане й відправлене в Інтернет продовжує нести та
помножувати негатив уже без Вашої волі і контролю.
2. Будуй свою репутацію
 Будуй власну онлайн-репутацію, не провокуйся ілюзією анонімності.
Інтернет – це особливе середовище із своїми правилами поведінки -
«нетикетом» (новоутворення від англ. net –мережа і «етикет»). Хоча кібер-
простір і надає додаткові можливості відчути свободу і розкутість завдяки
анонімності, дитині потрібно роз’яснити, що існують способи довідатись, хто
саме відправив повідомлення, хто стоїть за певним ніком (анонімним
псевдонімом). І якщо некоректні дії у віртуальному просторі призводять до
реальної шкоди – від анонімності залишається лише ілюзія: все тайне стає
явним. У віртуальному просторі, як і в реальному, діє золоте правило: стався
і дій стосовно інших так, як хотів би, щоб ставились до тебе. Крім того,
Інтернет фіксує історію, яка складається із публічних дій учасників і визначає
його онлайн-репутацію – накопичений образ особистості в очах інших
учасників: заплямувати її легко, виправити – важко.
3. Поважай факти
 Зберігати підтвердження факту нападів. Потрібно роз’яснити дитині: якщо її
неприємно вразило якесь повідомлення чи картинка на сайті (фото, відео,
будь-що), правильна реакція – вимкнути екран (щоб зупинити негативний
вплив) і негайно звернутись до батьків за порадою. Старші діти можуть
зберегти чи видрукувати сторінку самостійно, щоб порадитись з батьками в
зручний час.
Що ігнорувати
 Доречно ігнорувати поодинокий негатив. Одноразові образливі
повідомлення найкраще ігнорувати, часто в результаті цього кібербулінг на
початковій стадії і зупиняться. Досвідчені форумчани послуговуються
правилом: «найкращий спосіб боротьби з неадекватами – ігнор». Якщо ж
реагувати на негативні коментарі, комунікація продовжується.
 Коли ігнорувати не варто
  Не дивлячись на те, що відправник Вам не відомий, якщо листи
систематично містять загрози життю і здоров’ю, або порнографічні сюжети,
варто поставити до відома телефонного або Інтернет-провайдера,
інспектора місцевого відділку міліції із роботи з неповнолітніми (для цього й
важливо копіювати повідомлення із загрозами). Якщо образлива інформація
розміщена на сайті, варто зробити запит адміністратору щодо видалення цієї
інформації.



Повідомляйте про залякування в мережі дорослим. Позначайте
такі випадки для розгляду командою YouTube. Блокуйте
користувачів, які залякують або переслідують.
Ніколи не відповідайте на "такі" коментарі, адже це може
лише погіршити ситуацію. Хоча це й складно, спробуйте
ігнорувати образи.
Зберігайте та роздруковуйте образливі повідомлення,
публікації, зображення чи відео, які ви отримали чи побачили.
Занотовуйте дату та час публікації образливих повідомлень, а
також будь-які дані про особу, яка їх опублікувала.
Не передавайте відео чи повідомлення, метою яких є
залякування в мережі, адже ви станете співучасником.
Якщо вас постійно ображають, спробуйте змінити свій
ідентифікатор користувача, псевдонім або профіль.
Насамкінець, не ігноруйте випадки залякування інших осіб у
мережі. Якщо ви натрапите на такий випадок, повідомте про
це та запропонуйте свою допомогу – розкажіть користувачеві
про CyberMentors.
Почувайтеся безпечно в мережі, використовуючи наведені
нижче поради щодо запобігання залякуванню:
Не публікуйте в мережі особисту інформацію.
Нікому не повідомляйте свої паролі.
Обдумуйте свої висловлювання, перш ніж публікувати їх у
мережі.
Поважайте погляди інших користувачів. Те, що ви з кимось не
погоджуєтесь, не дає вам права бути грубим або ображати
інших.
Періодично шукайте відомості про себе в Google. Ви зможете
побачити в мережі інформацію про себе, яка доступна іншим, а
також змінити те, що вам не сподобається.
Програми, що забезпечують миттєвий обмін повідомленнями,
мають можливість тимчасового відключення, можна
заблокувати отримання повідомлень з певних адрес, навіть
змінити телефонний номер. Пауза в спілкуванні руйнує
взаємопідсилювані автоматизми кібербулінгу, особливо якщо він
мотивований втечею булерів від нудьги та не супроводжується
булінгом у реальному житті.

Нижче наведено ще декілька порад на випадок, якщо вас
залякують або переслідують у мережі:



УРОК : КІБЕРБУЛІНГ
Запропонуйте учням по черзі назвати своє ім’я, улюблену
соціальну мережу і для чого вони її найчастіше
використовують. 

Робота у групах «Плюси та мінуси інтернету». • Об’єднати учнів
у 3 групи («плюс», «мінус», «судді»). Завдання: — команда
«плюс»: наводить приклади позитивного впливу інтернету. —
команда «мінус»: розповідає про негативний вплив інтернету. –
команда «судді»: вислуховує аргументи сторін і дає поради, як
послабити негативний і посилити позитивний вплив інтернету

Бесіда «Булінг і кібербулінг» (ознайомити з небезпеками
булінгу в інтернеті)

Слово вчителя: «У сучасному світі інформаційних технологій
дуже багато процесів з реального життя перемістилися в
життя віртуальне: спілкування, навчання, перегляд фільмів, нові
знайомства тощо. Дружба, любов, роздратування, агресія та
інші емоції також «перекочували» у світ онлайн. Кібербулінг —
це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі дії з
метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з
використанням мобільних телефонів, електронної пошти,
соціальних мереж тощо». 
Запитання для обговорення: • У яких формах може виявлятися
кібербулінг? 
Запитання для обговорення: • Що може зробити той, кому
надходять СМС неприємного змісту? (Заблокувати номер, з
якого вони надходять.) • Як позбутися неприємного
співрозмовника у соціальній мережі? (Відправити його у спам
або «чорний список».) • Що робити, коли хтось ображає тебе в
інтернеті, поширює плітки, твої особисті фото чи відео?
(Поскаржитися адміністраторові сайту, модераторові групи чи
форуму.) Підсумуйте: «Щодо інтернету діють такі самі норми і
закони, як і всього в реальному житті. Тому кожен має право
на повагу і доброзичливе ставлення до себе».



ВІДЕО
МАТЕРІЛИ



Вправа «Голосуй ногами»
(перевірити
рівень засвоєної інформації)
1. Розкладіть картки «Міф» і «Факт»
у різних місцях класу так, щоб між
ними був вільний простір.
2. Зачитайте твердження і
запропонуйте учням зайняти
позицію відповідно
до їхнього ставлення.
3. Запропонуйте 1–2 охочим
пояснити
свою позицію.
4. Після цього зачитайте правильну
відповідь.

МІФ

ФАКТ



ТВЕРДЖЕННЯ
1. У булінгу та кібербулінгу немає
нічого серйозного. Це просто
дражнилки.
2. Якщо над кимось знущаються, він
сам винен у цьому.
3. Дехто з тих, над ким знущалися,
може
почати ображати інших.
4. Коли ти бачиш, що з когось
знущаються, найкраще вдати, ніби
нічого не
помічаєш.
5. Не варто використовувати назви
міст,
імена, номери телефонів та дату
народження як надійні паролі.
6. Якщо ви збираєтеся поширити
інформацію, фотографії своїх
знайомих, не
треба запитувати їхнього дозволу.
7. Усе, що ви публікуєте онлайн, може
бути розповсюджене набагато
ширше. 



ПРАКТИЧНІ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ

ШКОЛЯРІВ



ВПРАВА «ПРАВИЛА РОБОТИ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ»

Обладнання: слова для складання правил роботи в
Інтернеті, роздруковані на кольорових аркушах і

розрізані (кількість правил співпадає з кількістю груп,
на які можна поділити учасників тренінгу).

Всі учасники отримують окремі слова на кольорових
аркушах паперу. Завдання – створити групу за

кольором і зібрати правила роботи в мережі зі своїх
слів.

Приклади:
1. Ніколи не відвідуйте підозрілі та незнайомі вам

сайти.
2. Не викладай у мережі особисті дані і дані своїх
близьких, фотографії членів сім’ї, особливо дітей.
3.  Відвідуйте Інтернет-ресурси та сайти лише з

певною метою, безцільно «не блукайте» просторами
всесвітньої павутини.

Після озвучування правил, учасникам тренінгу
пропонується їх обговорити та запропонувати власні,

які б могли захистити їхніх дітей від кіберзагроз.



ВПРАВА «ПОРТРЕТ ДИТИНИ –
КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ

МЕРЕЖ»
Мета: створити портрет сучасного Інтернет-
користувача, визначити доцільність діяльності
дітей в мережі Інтернет, розгляд можливих
ризиків і небезпек, які існують в мережі для
дітей.
Обладнання: ватмани, маркери, клей, скотч,
вирізки з журналів та газет.
Учасники тренінгу об’єднуються у кілька груп і
їм пропонується створити колаж – портрет
сучасного Інтернет-користувача, який
навчається у школі. 
Презентація роботи груп.
Обговорення:
Які риси характеру дітей бачимо з ваших
портретів?
Чи є у ваших користувачів інші хобі, інтереси,
заняття? 
Активне користування Інтернетом допомагає
дітям чи шкодить?



ВПРАВА «КАЛЕЙДОСКОП»
Тренер ставить питання учасникам:
  Назвіть причини, за яких ви та ваші діти
користуєтесь Інтернетом;
  У яких соціальних мережах та
месенджерах Ви зареєстровані? У яких
ваші діти?
  Чи спілкуєтесь Ви з незнайомцями в
мережі? Ваші діти?
  Чи був у вашої дитини якийсь неприємний
випадок в школі який відбувся особисто з
нею, пов’язаний з Інтернетом?
  Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що
Інтернет – це вільний простір, у якому
можна робити все, що забажаєш?
  Як Ви вважаєте, чи шкодить Інтернет
вашому здоров’ю? Чому? А здоров’ю
ваших дітей?
Обговорення:
Які висновки можемо зробити,
прослухавши відповіді групи?



ВПРАВА «КВІТКА»
 Вигадати собі нікнейм або

вказати існуючий, записати на
стікер, приклеїти як пелюстку
до квітки. Назвати свої ім’я та

прізвище і нікнейм.

ВПРАВА «ХТО НАДІСЛАВ ЛИСТА?»
 

Написати позитивне побажання і
приклеїти стікер до квітки, поруч із

пелюстками. Власники нікнеймів
відгадують, хто їм надіслав листа. В

інтернет просторі важко зрозуміти, хто
знаходиться по той бік комп’ютера.



ВПРАВА «КОРОВА».
6 учасників зі стільцями. Ділити на
талановитих і красномовних. Учасник,
який має малюнок, не повинен
показувати його своєму партнерові, а
виключно словами передати зміст
зображеного. Учасник, який має
чистий аркуш паперу та олівець,
повинен якомога точніше намалювати
те, що буде казати його напарник,
тобто зробити свою копію малюнка.

 СКАН НА ТЕМУ БУЛІНГ ,
КІБЕРБУЛІНГ , ІНТЕРНЕТ .



Посібник практичних порад 
2021/2022p.p.


