
 

Основні правила безпечної поведінки в Інтернеті для підлітків 

➢ Небажано розміщувати персональну інформацію в Інтернеті. 

Персональна інформація – це ваше повне ім'я, прізвище, номер 

мобільного телефону, адреса електронної пошти, домашня адреса, фото з 

вами, членами вашої родини, друзями. 

➢ Якщо ви публікуєте фото чи відео в Інтернеті, їх може подивитися кожен. 

Зважайте на це. 

➢ Не відповідайте на спам (небажану електронну пошту). 

➢ Не відкривайте файли, які надіслали невідомі вам люди. Ви не можете 

знати, що насправді міститься у цих файлах – там можуть бути віруси або 

фото, відео з «агресивним» змістом. 

➢ Пам’ятайте, що віртуальні знайомі можуть бути не тими, за кого себе 

видають. 

➢ Якщо поруч з вами немає когось із дорослих, яким ви довіряєте і які 

можуть вас захистити, не зустрічайтесь в реальному житті з людьми, 

якими ви познайомились в Інтернеті. Якщо ваш віртуальний друг справді 

той, за кого себе видає, він спокійно зреагує на вашу турботу про власну 

безпеку. 

➢ Ніколи не пізно розповісти дорослим, якщо вас хтось образив. 

➢ Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у мережі 

щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. 

Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, що треба робити. 

➢ Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web-сторінки, 

отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте. 

➢ Нікому не давайте свій пароль, за виключенням дорослих вашої родини. 



➢ Завжди дотримуйтесь сімейних правил Інтернет-безпеки: вони 

розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у 

мережі. 

➢ Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім 

випадків, коли поруч з вами батьки. 

➢ Пам'ятайте, що в Інтернеті ти спілкуєшся з людиною. 

➢ Відстоюйте свою точку зору, але не ображай своїх співрозмовників. 

➢ Дотримуйтесь етики спілкування. Завжди будьте ввічливими у 

електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть ввічливими з 

вами. 

➢ У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ 

РЕГІСТРІ - це сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити 

вашого співрозмовника. 

➢ Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без 

їхнього прохання - це сприймається як "спам", і звичайно засмучує 

користувачів мережі. 

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

Поради батькам 

    1. Підвищуйте власну комп’ютерну та інтернет-обізнаність. Щоб убезпечити 

свою дитину у мережі Ви маєте знати про інтернет, принаймні, не менше за неї. 

    2. Станьте для дитини порадником. Опановуйте інтернет разом. Повідомте 

дитині, що вона може звернутися до Вас у будь-якій ситуації. Якщо в інтернеті 

(у повідомленні електронної пошти, на сайті, форумі, чаті) щось не зрозуміло, 

хвилює або загрожує, дитина завжди має звертатися по допомогу до Вас. 

Інформація та послуги в інтернеті не завжди безпечні, тому перш ніж 

завантажувати, копіювати чи встановлювати будь-що з інтернету, дитина має 

порадитися з Вами. Навчіть перевіряти інформацію з мережі за допомогою 



додаткових запитів і звернення до перевірених джерел. 

   3. Станьте для своєї дитини другом у соціальних мережах, або попросіть 

близьких знайомих зробити це. Якщо Ваша дитина не бажає підтверджувати 

дружбу з Вами, попросіть Ваших друзів молодшого віку подружитися з нею у 

соціальних мережах. Ви завжди маєте знати, чим займається та з ким 

спілкується Ваша дитина у Мережі. 

  4. Встановіть на мобільному телефоні своєї дитини безкоштовну соціальну 

послугу «Батьківський контроль». Регулярно оновлюйте антивірус. 

  5. Створіть територію безпечного Інтернету. Використовуйте поновлюваний 

перелік безпечних для дитини сайтів. Запропонуйте дітям пізнавальні, цікаві та 

захоплюючі інтернет-ресурси. Щоб захистити дітей від ризиків віртуального 

світу, використовуйте поновлюваний список рекомендованих сайтів для дітей. 
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