
    
 

    Сьогодні уже не є чимось фантастичним можливість отримання інформації не 

виходячи з дому. Це стало доступним завдяки Інтернету. Крім того, що у просторах 

мережі можна знайти потрібну інформацію, Інтернет значно розширює коло 

спілкування. І це стало можливим завдяки Чату в соцмережах та іншим подібним 

сайтам, які крім користі, можуть приховувати небезпеку для дитини.     

    «Інтернет може містити інформацію агресивного чи соціально небезпечного змісту. А 

надання переваги віртуальному світу перед реальним справляє негативний вплив на 

психіку і здоров’я дитини та може погіршити не тільки зір, поставу та сон, але й 

викликати тривожність, дратівливість, соціальну дезадаптованість і узалежнену 

поведінку» - зауважив доктор психологічних наук, професор Сергій Максименко. 

   Діти швидко освоюють усі новинки – соціальні мережі, чати, ігри, програми. Інтернет 

допомагає їм навчатися та розвиватися . При цьому він є анонімний, і його важко 

контролювати.  Діти, по своїй натурі, допитливі, у них ще немає того життєвого 

досвіду, який дозволив би їм розпізнати обман і маніпуляцію.  

   Очевидно, що і без допомоги дорослих, наші діти, можливо, більш обізнані в 

Інтернеті. У цьому є позитивний бік: підвищення рівня ерудиції, формування навичок 

спілкування з людьми. Але є й негативний - відсутність життєвого досвіду, як правило, 

підвищує ризик зіткнутися з онлайн-загрозами:  
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  На жаль, 76% батьків не знають, які сайти відвідують їхні діти. Причини різні: хтось 

не знає, які ресурси можуть бути небезпечними, а хтось не вміє користуватися історією 

відвідування сайтів. І лише  11% батьків знають про такі онлайн-загрози, як азартні 

ігри, кіберзлочинність, «дорослі» контенти, онлайн-насилля, кібербулінг.  

 
 

  Так, як діти не можуть реально оцінювати рівень достовірності й безпеки інформації, 

що містить інтернет-простір, їх безпека в мережі залежить від роботи вчителів та 

батьків. 

  Щоб забезпечити безпечний інтернет для дітей, батьки повинні врахувати, перш за все, 

деякі технічні моменти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Пропонуємо декілька рекомендацій від Міністерства освіти і науки України, щодо 

безпеки дітей в мережі Інтернет, які слід взяти до уваги, для того, щоб максимально 

захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережи:          

                                                                         

Інколи діти можуть не правильно зреагувати 

на матеріали, розміщені в мережі, з різних 

причин.                                                                                  
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 розміщуйте комп’ютери з Internet-з’єднанням поза межами кімнати вашої дитини; 

 поговоріть зі своїми дітьми про друзів, з яким вони спілкуються в онлайні, 

довідайтесь як вони проводять дозвілля і чим захоплюються; 

 цікавтесь які вебсайти вони відвідують та з ким розмовляють; 

 вивчіть програми, які фільтрують отримання інформації з мережі Інтернет, 

наприклад, Батьківський контроль в Windows; 

 наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не погоджувалися зустрічатися зі 

своїм онлайновим другом без Вашого відома; 

 навчіть своїх дітей ніколи не надавати особисту інформацію про себе та свою 

родину електронною поштою та в різних реєстраційних формах, які 

пропонуються власниками сайтів; 

 контролюйте інформацію, яку завантажує дитина (фільми, музику, ігри, тощо); 

 цікавтесь чи не відвідують діти сайти з агресивним змістом; 

 навчіть своїх дітей відповідальному та етичному поводженню в онлайні. Вони не 

повинні використовувати Інтернет мережу для розповсюдження пліток, погроз 

іншим та хуліганських дій; 

 переконайтеся, що діти консультуються з Вами, щодо будь-яких фінансових 

операції, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через Інтернет мережу; 

 інформуйте дітей стосовно потенційного ризику під час їх участі у будь-яких 

іграх та розвагах; 

 розмовляйте як з рівним партнером, демонструючи свою турботу про суспільну 

мораль. 

 
 

    Також хочеться нагади, що забороняється виробництво та розповсюдження 

продукції, яка: 

 пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства 

конституційного ладу або територіальної цілісності України; 

 пропагує фашизм та неофашизм; 

 принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою; 

 пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних 

святинь; 

 принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з 

душевнохворих, літніх людей; 

 пропагує невігластво, неповагу до батьків; 

 пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі 

звички.      



 
     Для того, щоб убезпечити дітей в Інтернеті, необхідно навчитися правильно 

підбирати програмне забезпечення, для захисту дитини від інформаційних загроз. 

Одним із таких є антивірусне програмне забезпечення, яке потрібне для захисту 

комп’ютера від вірусів, спаму, хакерських атак тощо. Програму необхідно регулярно 

оновлювати з метою забезпечення максимального захисту.  

  Приклади антивірусів:  

 KasperskyInternetSecurity http://www.kaspersky.ru/kaspersky_internet_security 

(можливо налагодити батьківський контроль, якщо створити окремий профіль для 

дитини та задати йому параметри обмеження),  

 Panda Internet Security  http://www.detionline.ru/ally.htm (запобігає доступу до 

небажаного веб-контенту), 

 ESETSmartSecurity4 http://eset.ua/products/home-computers/eset-smart-security 

(можна налагодити персональний брандмауер).  

    Також можна встановити спеціальні програми батьківського контролю, які 

пропонують виробники. Наприклад: 

 Net Nanny http://www.netnanny.com/, 

 Safe Eyes http://www.internetsafety.com/safe-eyes-parental-control-software.php, 

 Crawler Parental Control http://www.crawlerparental.com/, 

 CCT Internet Filter Home http://www.controlchaostech.com/ 

index2.php?menuid=20&prodid=53, 

 кіберМама http://www.cybermama.ru/, 

 додаток для інтернет-браузерів Parental Control 

Bar http://www.parentalcontrolbar.org/. 

     Слід пам’ятати, що ставлення дитини до комп’ютера та Інтернету формують дорослі 

своїм прикладом. Важливо, щоб дитина отримувала необхідну кількість спілкування у 

реальному світі, адже соціальні мережі покликані не для того, аби замінити реальне 

спілкування, а щоб його доповнити. 

    Спілкуйтеся якомога більше з власною дитиною, розпитуйте про її інтереси, друзів і 

вподобання. Повідомте їй, що вона може звернутися до вас у будь-якій ситуації, яка її 

турбує. Якщо, наприклад, в Інтернеті (у повідомленні електронної пошти, на сайті, чаті) 

щось незрозуміло або загрожує, завжди необхідно звертатися за допомогою до батьків 

або вчителя. 

  І саме головне, дитина повинна розуміти, що ви не позбавляєте її доступу до 

комп’ютера, а, насамперед, оберігаєте від небажаних загроз! 
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