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Історія створення свята  

Міжнародний день безпечного Інтернету (Safer Internet Day), за-

снований Єврокомісією у 2004 році, традиційно святкується у пер-

ший вівторок лютого.  

Мета свята – об’єднання зусиль державних, приватних та суспіль-

них організацій у підвищенні обізнаності суспільства з питань без-

печного використання Інтернет-технологій.  

Головним координатором Дня безпечного інтернету у світі стала 

некомерційна організація Insafe (European Safer Internet Network), 

котра складається з національних організацій, створених за підтри-

мки Єврокомісії.  

Своїм основним завданням Insafe вважає підтримку громадян у 

безпечному, етичному та ефективному використанні інтернету та 

інших інформаційних технологій і засобів зв’язку.  

Зараз день безпечного Інтернету відзначається більш ніж в 110 

країнах світу, де влаштовується більше тисячі заходів, спрямова-

них на підвищення захищеності Інтернет -користувачів.  

Міжнародний день безпечного Інтернету відзна-

чають користувачі в усьому світі  

 

 

7 лютого 2017 року у світі відзначається  

День безпечного Інтернету 

 під гаслом 

«Будь зміною: об’єднаймося для кращого Інтернету».  

Інтернет є таким, яким ми створюємо його щодня:  

він є кращий і доброзичливий настільки,  

наскільки кожний з нас є ввічливим та позитивним онлайн.  
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Інтернет і людина: чи можливе життя без мережі?  

  Життя сучасних людей в еру інформаційного суспільства просто 

не можна уявити без Інтернету. Зараз – це частинка нашого повсякден-

ного життя. Інтернет є досить багатогранним, це одночасно і середови-

ще для спілкування, розваг та навчання. За допомогою Інтернету стало 

можливим робити покупки та оплачувати послуги. Для багатьох людей – 

це спосіб заробітку. Проте найбільшою цінністю мережі є сама інформа-

ція. Цікавим є те, що вона дуже різноманітна. Великою перевагою Інтер-

нету можна назвати його всеохопність, тобто об'єднання і людей, і ресу-

рсів. На сьогодні Інтернет є доступним кожному. Тому відмовитись від нього – означає позбавити себе 

найвеличнішого блага цивілізації. Але чи завжди Інтернет корисний та безпечний для нас?  

Інтернет-залежність  
Інтернет-залежність — психічний розлад, нав'язливе бажан-

ня підключитися до Інтернету і хвороблива нездатність вча-

сно відключитися від Інтернету. У 2008 році вона була визна-

на офіційною хворобою. Визначення захворювання і його діаг-

ностичні критерії були розроблені співробітниками Пекінсь-

кого центрального військового госпіталю за матеріалами 

1300 «проблемних» користувачів Інтернету.  

Опис проблеми  
Багато людей почали використовувати всесвітню мережу не 

тільки для роботи чи пошуку інформацію, а як засіб життя. 

З'явилися чати, сайти знайомств. Люди сидять днями і ночами 

переписуються, бавляться в ігри, можуть навіть один одного 

бачити. Відповідно до нових діагностичних рекомендацій, інте-

рнет-залежною визнається людина, яка проводить в мережі не 

менше шістьох годин на день і у якої спостерігався щонаймен-

ше один з симптомів залежності протягом попередніх трьох 

місяців. За статистикою, 54% користувачів у віці від 13 до 23 

років проводять в Інтернеті щоденно від 1 до 3 годин, ще 31% 

сидить в Мережі по 4-6 годин. Існує категорія людей, яка живе 

віртуальним життям по 10 годин на добу і більше. Більше 45% 

всіх опитаних заявили, що без персонального комп'ютера і під-

ключення до Інтернету вони не змогли б жити.  

Це цікаво!  

Працівники Центру практичної психо-

логії провели опитування, як часто 

школярі «сидять» в Інтернеті. Ре-

зультати вражають своєю величи-

ною. Усі учні 5-11 кл., які брали 

участь у міському опитуванні, добре 

обізнані з різними соціальними мере-

жами. Більше ніж 82% опитаних ма-

ють власну сторінку в одній або кіль-

кох соціальних мережах. 29% стар-

шокласників мають сторінку з вига-

даним ім’ям. Усі опитані учні 

«відвідують» власні сторінки по кіль-

ка разів на день: більше ніж 5 разів – 

від 13% до 22%. Учні 5-7 класів роб-

лять це частіше, ніж учні 8‑11 класів. 

Навіть якщо учні знаходяться не вдо-

ма, 41 % старшокласників та 28% 

учнів середньої ланки заходять в Ін-

тернет через телефон. 

Симптоми  

 непереборне бажання залізти в Інтернет  

 нездатність контролювати свій час в Інтернеті  

 розумове або фізичне виснаження  

 порушення сну або концентрації уваги  

Найбільш характерні три форми інтернет-залежності: 

 ігрова залежність - пристрасть до онлайн-ігор; 

 залежність від соцмереж - пристрасть до віртуальних знайомств і спілкування онлайн, постійне 

спілкування на форумах, у чатах, у соціальних мережах на противагу живому спілкуванню; 

 нав'язливий веб-серфінг - хаотичні переходи з сайту на сайт, без конкретної мети. 
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ВИХОДИТЬ З ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ   

Нетикет  
На «території» Інтернету сформувалися свої прави-
ла поведінки, певні традиції, своєрідна культура спі-
лкування, що має назву «нетикет» (поняття з’явило-
ся у середині 80-х років минулого століття). Етика в 
Інтернеті – ще й живий відгук на думку користувача. 
Це означає, що користувач має право мати уявлен-
ня про роботу мережі і впливати на зміст її ресурсів 
і послуг.  

Основні "заповіді"мережевої моралі  
1. Пам'ятайте, що Ви спілкуєтеся з людиною. 
Золоте правило, що його викладали нам ще в дитя-

чому садку, - не роби іншим того, чого не хочеш отрима-
ти від них взамін. Мережа знайомить людей, які, можли-
во, ніколи б не зустрілися у реальному житті. Але у 
віртуальному просторі спостерігається набагато менше 
людяності, ніж в реальному житті. Часто-густо люди зло-
вживають тим, що співрозмовник не може їх бачити, і 
дозволяють собі речі, яких ніколи не дозволили б в зви-
чайному спілкуванні.  

2. Дотримуйтеся тих самих правил поведінки, 
що і в реальному житті. 

У реальному житті більшість із нас дотримуються 
певних законів, іноді через внутрішні обмеження, іноді 
через побоювання бути спійманим. У віртуальному світі 
менше шансів "спійматися", і люди часом вважають, що 
правила поведінки у Мережі менш жорсткі, аніж у звичай-
ному житті. Це помилкове твердження. Краще дотриму-
ватися закону як в реальному, так і у віртуальному житті. 

3. Зберігайте особистість. 
Користуючись перевагами анонімності, інші можуть 

не бачити кольору Ваших очей, шкіри, волосся, - 
пам'ятайте, що враження про Вас складатиметься з Ва-
ших висловлювань. Не зайвим буде згадати граматику, 
осмислювати семантичне наповнення висловлювань. 
Коли хочеться сказати щось, на зразок "мені здається...", 
"я чув, що...", запитайте себе - а чи не перевірити ще раз 
достовірніcть фактів. Недостовірна інформація здатна 
викликати бурхливий шквал емоцій в Мережі. Не обра-
жайте інших. Будьте терплячі і ввічливі. Не використо-
вуйте ненормативну лексику. Не йдіть на конфлікт зара-
ди самого конфлікту. 

4. Допомагайте іншим там, де Ви спроможні це 
зробити. 

 У Мережі дуже ефективно задавати питання, адже 
їх переглядає багато людей. Навіть якщо кваліфіковану 
відповідь дадуть лише кілька "нетизян", загальний обсяг 
знань у Мережі збільшиться. Обмін досвідом у Мережі - 
захоплива справа. Та й сам Інтернет виріс з бажання 
вчених обмінюватися досвідом. 

5. Не втручайтесь у конфлікти і не допускайте їх. 
 Флейми - емоційні висловлювання, що часто не 

врахують думки інших. Це повідомлення, де такт - не 
найголовніше, а го-ловна мета - викликати реакцію кори-
стувачів: "Ну, давай, скажи, що ти насправді про це дума-
є ш ? " . 
Чи забороняє Інтернет флейми? Не зовсім. Флейми - 
стара традиція Мережі (а етикет не проти традицій). 
Флейми можуть нести задоволення як авторам, так і чи-
тачам. А ті, хто отримує флейми, цілком можуть на них 

заслуговувати. Але етикет проти флеймів, що перерос-
тають у війни - серії злобних повідомлень, що ними об-
мінюються два чи три учасники дискусії. 

6. Пам'ятайте про безпеку. 
Особа, яка вільно, нехтуючи правилами безпеки, 

викладає на сторінках мережі приватну інформацію, 
може легко стати мішенню для он-лайн злочинців. Пе-
ред тим, як написати щось про себе, варто обов'язково 
перевірити, чи є безпечним сайт, на якому знаходиться 
користувач. Якщо адреса сайту починається з HTTPS 
(Hypertext Transfer Protocol Secure) - сайт безпечний. 
Систему було розроблено компанією Netscape Commu-
nications Corporation для того, щоб забезпечити захист 
з'єднання.  

7. Поважайте право на приватне листування. 
Неповага до таємниці листування - це ознака пога-

них манер як у реальному, так і в віртуальному світі. Не 
забувайте, що навмисне читання електронних листів мо-
жна відстежити, а винного покарати. . 

8. Пам'ятайте про авторське право. 
Не оголошуйте інформацію, завантажену з Інтерне-

ту, своєю власною. Звісно, Мережа містить величезний 
обсяг інформації, і спокуса безкарно взяти "шматочок" 
для себе величезна. Представляти скопійовану з Інтер-
нету інформацію як авторську розробку не лише не чес-
но, а й незаконно. Крім того, не варто завантажувати і 
поширювати захищені авторським правом фото-, відео-
матеріали, музику без належної оплати, адже це прирів-
н ю є т ь с я  д о  к р а д і ж к и . 
9. Не зловживайте своїми можливостями. 

Деякі "нетизяни" відчувають себе професіоналами. 
Це аси в кожній мережевій грі, експерти в кожному офісі, 
системні адміністратори у кожній системі. Наділені біль-
шими знаннями чи повноваженнями, ці люди автоматич-
но отримують переваги. Однак це не означає, що вони 
можуть ними користуватися. Наприклад, системні адміні-
стратори не повинні читати приватні поштові повідомлен-
ня, а модератори форумів чи спільнот - впливати на пе-
ребіг та результати конкурсів або опитувань. 

10. Вчіться пробачати помилки іншим. 
Кожен колись був новачком. Якщо ви помітили по-

милку, повідомити про неї краще приватно. Не будьте 
зарозумілими і гордови-
тими. Іноді можна де-
монструвати нетикет, 
порушуючи його. 

 
Використані дже-

рела: 

 http://

www.4uth.gov.ua/library_science/publishing/

netiquette_2010.doc 

 http://www.yes.net.ua/netiket.html 

Підготувада Ольга Шевчук, 9– Б клас 



 

 

Заголовок внутренней  статьи  

 

 

Запитання анкети:  

1. Як ти ставишся до Інтернету?  

2. Як часто ти користуєшся Інтерне-

том?  

3. Для чого тобі взагалі потрібен Інтер-

нет?  

4. Чи змогли б ви прожити день, тиж-

день без Інтернету?  

5.Що ви думаєш про Інтернет і його 

вплив на молодь?  

6.Кого зі свого оточення ви вважаєте 

Інтернет-залежним ?                                                        

Що думають учні нашої школи про Інтернет?  

Цікаве соціологічне опитування  

До Дня безпечного Інтернету було проведено анкетування учнів  школи. Діти і підлітки мали відповіс-

ти на деякі запитання стосовно Інтернету, поділитися своїми враженнями від роботи з ним. Ми вияви-

ли досить багато позицій. Відповіді були різні: як очікувані, так і неординарні. Ось декілька варіантів 

анкет. Почитай найсвіжіші факти і дізнайся справжню думку молоді про всесвітню павутину.  

Дутенко Олександр, 8-Б клас 

1. Добре 

2. Завжди 

3. Щоб дивитися кіно, грати в ігри, діз-

наватися щось нове. 

4. Так 

5. Це дуже цікава і корисна мережа 

6. Нікого 

Гриценко Катя, 8-Б клас 

1. Позитивно, так як він допомагає. 
2. Майже весь свій вільний час. 
3. Щоб спілкуватися, для приготування 
матеріалу на заняття. 

4. Звісно, без інтернету можна спокійно 
прожити. 
5. Він корисний, якщо ним не зловжива-
ти. 

6. Нікого. 

Осадча Марія, 8-А клас 
1. Позитивно. 
2. Дуже часто. 
3. Для спілкування з друзями і для 
пошуку цікавої інформації 
4. Можливо, ще не пробувала. 
5. Все нормально, але коли є 
«помішані» на Інтернеті, то це вже 
занадто. 
6. Точно не знаю, можливо хтось із 

друзів. 

Шамрай Юлія, 8-А клас 

1. Позитивно. 

2. Кожні півгодини. 

3. Щоб спілкуватися, дізнаватись багато 

нового, позитивного.  

4. Можливо, я ще не пробувала. 

5. Інтернет розвиває, але щоб без зале-

жності. 

6. Деякі друзі, мій 

брат. 

Таранчук Аліна, 8-А клас 

1. Позитивно. 

2. Не дуже часто. 

3. Для спілкування та для 

пошуку інформації. 

4. Так зможу, я вже пробу-

вала тиждень. 

5. Я вважаю, що Інтернет 
розлінює молодь, чим дос-
тупніша інформація, тим 
лінивішими ми стаєм. 

6. Деякі мої однокласники. 
 

Даша Тарнавська, 8-А клас 

1. Позитивно. 

2. Майже завжди. 

3. Пошук інформації, спільно-

ти, YouTube  і т. д. 

4. Так. Так в мене вже таке 

було. 

5. На деяких впливає позитив-

но, на деяких негативно. 

6. Дехто з однокласників,  

друзів. 



Іващенко Олеся, 9-А клас 

1. Відмінно 
2. Щодня. Баскетбол, танці, шко-
ла, барабани, репетитори, ан-
самбль, домашні завдання, а ре-
шта часу –інтернет. 
3. Facebook , Viber, Real Racings, 
Skype... 
4. Так, навіть місяць. 
5. Для кого як, для когось це зале-
жність, для когось—спілкування. 
6. ??? 

 

 

Микусевич Маша, 8-А клас 

1.Позитивно. 

2.Щодня. 

3.Щоб дізнатись додаткову інфор-
мацію для уроків. 

4.Так,  в мене таке вже було. 

5.Це дуже корисна і цікава мережа. 

6.Більшість людей мого оточення. 

 

Любаневич Яна, 8-А клас 

 

1. Добре. 

2.Щодня. 

3.Соціальні мережі, пошук потрібної 
інформації. 

4.День так, а тиждень – ні. 

5.Інтернет забирає багато часу і мо-
лодь стає залежною. 

6.Більшість людей залежні від Інтернету. 

 

Добровольська Марина, 11 

клас 

1. Нормально. 

2.Часто дуже. 

3. Пошук у інформації. 

4.Ні  

5.Із-за інтернету більшість підліт-
ків завжди у своїх гаджетах. 
Через це молодь нічим не ціка-
виться окрім віртуального жит-

тя. 

6.Дехто із однокласників. 

 

Чорнолецька Софія, 11 клас 

1. Нормально. 

2. 24 години за добу. 

3. Для спілкування, розвитку. 

4.Ні !!! 

5.Ми стаємо залежними від нього. 

6.Дехто із однокласників. 
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Шевчук Ольга, 9-Б клас 

1. Я тільки за 
2. Інтернет може бути як ко-
рисним так і шкідливим. В ньому 
можна знайти  багато цікавого і 
корисного, але можна потрапити 
на шкідливі сайти. Або на ваш 
комп`ютер проникне вірус, завдя-
ки якому хакери зможуть викра-
сти вашу особисту інформацію. 
Тому користуйтеся Інтернетом 
безпечно. 
3.  Практично щодня 
4. Звичайно, змогла б 

5. Як що використовувати дані інтернету з розумом, то це 
корисно. 
6. Як що враховувати те, що без інтернету вже ніхто із 
молоді не представляє своє життя, то таких поки не має. 

 

Ульянівська Юлія, 8-Б клас 

 

1. Позитивно. 

2. Кожного дня.. 

3. Щоб пізнавати і знаходити 
потрібну інформацію.. 

4. Так 

5. Він впливає на людей як по-
зитивно так і негативно.. 

6. На щастя – нікого…, але є 
люди які дуже 
часто ним користуються… 

 
 
Ткаченко Ольга, 7-Б клас 

1.Позитивно. 

2.Щодня. 

3.Щоб дізнатись додаткову інформацію для навчання, 
для спілкування, для розваг. 

4.Звичайно. 

5.Інтернет – цікава мережа, дає змогу розвиватись, але  
потрібно знати міру і вірно  розраховувати  свій час. 

6. Є знайомі, які не можуть жити без Інтернету і прово-
дять багато часу у мережі. 

 
Посміхнись! 
— Алло, МНС? — Так. — 

Допоможіть мені звідси вилізти. — А де ви?  

— У Твітері. 

 Перше правило прибирання в квартирі: приб-

рати себе від комп’ютера. 

 Можливо, для багатьох  користувачів Інтерне-

ту це буде новиною, але лайки—це собаки. 
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