
Безпечний інтернет 



Опитування 

• Правильно 

 

 

• Неправильно 

 

 



Намагайтеся детально 
розказувати про себе. Особливо в 
соціальних мережах 

• Зробіть налаштування приватності 

• Не розповідайте в соцмережах свою адресу, 
номер телефону, назву школи і улюблені місця 
відпочинку  

• Ніколи не давайте приватної інформації про 
себе без дозволу батьків 



При реєстрації на форумах, 
онлайн-іграх використовуйте 
справжнє ім’я 

• Вигадайте для себе прізвище, адресу та номер 
телефону 

• Нікнейм не повинен бути схожим на прізвище 



Пароль можна розказувати 
найближчим друзям 

• Нікому не давайте свій пароль, за виключенням 
дорослих вашої родини 

• Пароль повинен бути досить складним, не 
містити жодних персональних даних, на зразок 
імені або дня народження, і відповідь на 
контрольне запитання повинні знати тільки ви 



Як створити надійний пароль? 

• Використовуйте літери, цифри та символи. 
Поєднуйте різні типи символів 

• Замініть літери на цифри та символи 
• Виберіть слово або фразу та вставте цифри й 

символи замість деяких літер. Веселі канікули – 
весел!_кан1кули 

• Створіть абревіатуру з речення. Придумайте довге 
речення та створіть пароль із перших літер кожного 
слова. Тітка Ганна любить їсти шоколадні цукерки 
– тГлЇ!шц 



Можна додавати незнайомих 
людей до себе в соціальну 
мережу 

 Знайомлячись із людиною онлайн, не можна 
бути цілком упевненим, що він той, за кого 
себе видає 



На зустріч з інтернет-другом 
необхідно обов’язково йти з 
батьками 

 Люди можуть бути дуже 
різними у електронному 
спілкуванні та при 
реальній зустрічі 



Можна надсилати свої фото 
незнайомцям 

• Звичайно, ні  

• Також ніколи не розмовляйте 
з незнайомцями, особливо, 
якщо вони пропонують 
використовувати веб-камеру 



Можна розміщувати фото з 
друзями без їх дозволу 

 Стаття 308. Цивільного 
Кодексу України 

 “фотографія, інші 
художні твори, на яких 
зображено фізичну 
особу, можуть бути 
публічно показані, 
відтворені, 
розповсюджені лише за 
згодою цієї особи.” 



Копіювання чужої музики, 
комп’ютерних ігор та програм є 
крадіжкою 

 Авторське право 
поширюється на будь-які 
результати творчої діяльності, 
включаючи комп'ютерні 
програми, бази даних, 
фільми, фотографії, карти, 
тощо 



Можна відкривати вкладення, 
надіслані з невідомих адрес 

 Листи, що надійшли від 
незнайомих адресатів, 
або листи із сумнівною 
темою можуть містити 
комп’ютерний вірус 



Якщо ви отримали 
неочікуваний електронний лист, 
в якому пропонується 
надзвичайно вигідна 
пропозиція - це шахрайство 



Потрібно завжди слідкувати за 
інформацією, яку ви 
викладаєте в інтернет 

 Ми не в змозі перевірити, чи 
дійсно наші дані фізично 
стерті з сховищ даних або 
продовжують там зберігатися. 

 “Правило футболки”: якщо ви 
не хочете всюди носити 
футболку з таким написом, не 
публікуйте цього в онлайн 

Я  
тебе  

кохаю 



Якщо вас провокують, ображаючи 
та навмисно штовхаючи на 
конфлікт в інтернеті, потрібно 
відповідати ще більшою лайкою 

• Головне правило в конфлікті: 
не годувати троля! 

• Відчуваєте, що ситуація 
зайшла далеко, – заблокуйте 
«кривдника», розкажіть 
дорослим 



Я несу відповідальність 
за свої висловлювання в 
інтернеті 

 Завжди поводьтеся у 
мережі так, як би ви 
хотіли, щоб поводилися 
з вами! 



Дякую за увагу! 
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