
БЕЗПЕЧНИЙ INTERNET  

10 речей, яких ви можете навчити своїх дітей, 

щоб підвищити їхню безпеку  
 

Internet може бути прекрасним місцем для навчання дітей, їхніх 

розваг, спілкування зі шкільними друзями або просто місцем, де вони 

можуть розслабитися чи досліджувати щось. Але так само, 

як і в реальному світі, Всесвітня павутина може бути небезпечною для 

дітей. Перш ніж ви дозволите своїй дитині виходити в онлайн без 

вашого нагляду, переконайтеся, що ви встановили набір правил, 

дотримуватися яких ви усі погоджуєтесь. 

Якщо ви не знаєте з чого почати, ось кілька ідей стосовно того, що варто обговорити з вашими 

дітьми, щоб навчити їх користуватися Internet більш безпечно.   

1. Заохочуйте свою дитину ділитися своїм досвідом Internet. Насолоджуйтеся Internet разом із своїми 

дітьми. 

2. Вчіть своїх дітей довіряти своїм інстинктам. Якщо щось в онлайні примушує їх нервувати, вони 

мають вам про це повідомляти. 

3. Якщо ваші діти відвідують чат-кімнати, використовують програми обміну миттєвими 

повідомленнями, грають в онлайнові відеоігри або роблять щось інше в Internet, для чого вимагається 

ім'я користувача, за яким його можна було б ідентифікувати, допоможіть їм вибрати таке 

ім'я й перевірте, щоб воно не відображало ніякої персональної інформації про них. 

4. Наполягайте на тому, щоб ваші діти ніколи не давали своєї адреси, номера телефону або іншої 

персональної інформації, включаючи інформацію про те, в яку школу вони ходять або 

де їм подобається гратися. 

5. Посніть своїм дітям, що різниця між правильним і неправильним така ж сама в Internet, 

і в реальному житті. 

6. Поясніть своїм дітям, як виявляти повагу до інших в онлайні. Переконайтеся, що вони знають, 

що правила гарної поведінки не міняються лише тому, що вони знаходяться за комп'ютером. 

7. Наполягайте на тому, щоб ваші діти поважали власність інших в онлайні. Поясніть їм, що створення 

незаконних копій творів інших людей — музики, відеоігор, програм — це все рівно, що крадіжка 

товару в магазині. 

8. Скажіть своїм дітям, щоб вони ніколи не зустрічалися зі своїми онлайновими друзями особисто. 

Поясніть їм, що онлайнові друзі можуть бути не тими, за кого вони себе видають. 

9. Поясніть своїм дітям, що не все, що вони читають або бачать в онлайні є правдою. Заохочуйте 

їх запитувати про це, якщо вони в чомусь не впевнені. 

10. Контролюйте те, що роблять ваші діти в онлайні, за допомогою просунутих програм Internet. 

Батьківський контроль може допомогти фільтрувати шкідливий вміст, здійснювати моніторинг сайтів, 

які відвідують ваші діти та з'ясовувати, що вони там роблять. 
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INTERNET-ЗАЛЕЖНІСТЬ 

Не дозволяйте вашій дитині проводити занадто 

багато часу в онлайні 

Кількість часу, яку діти проводять в онлайні, є джерелом переживань багатьох батьків. Спочатку 

батьки з радістю прийняли Internet у своїх домах, вважаючи, що він відкриє захоплюючий новий світ 

навчальних можливостей для їхніх дітей. Однак, дуже скоро багато батьків збагнули, що замість 

того, щоб використовувати Internet для виконання домашніх завдань і досліджень, діти проводять там 

години, обмінюючись миттєвими повідомленнями із своїми друзями, граючись в онлайнові ігри або 

розмовляючи з незнайомими людьми в чат-кімнатах. 

Підтримання здорового балансу між засобами розваг 

та іншими видами діяльності в житті дітей було завжди 

проблемою для батьків. Internet зробив це завдання 

ще більш складним. Можливості, які надає Internet для 

спілкування та онлайнових ігор, означають, що багато 

дітей і підлітків втрачають відчуття часу, знаходячись 

в онлайні. Ось кілька шляхів, як можна допомогти вашим 

дітям встановити здоровий баланс між використанням Internet та іншими видами діяльності. 

 

 Подивіться на симптоми Internet-залежності. Запитайте себе, чи позначається використання 

Internet вашою дитиною на її шкільній успішності, здоров'ї та стосунках з членами 

сім'ї й друзями. Визначте, скільки часу ваші діти проводять в онлайні. 

 Не забороняйте Internet. Він є важливою частиною соціального життя більшості дітей. 

Натомість, встановіть сімейні правила використання Internet стосовно того, які сайти може та які 

не може відвідувати в онлайні дитина, і дотримуйтеся їх. Ці правила можуть включати: 

обмежений проміжок часу, протягом якого дитина може перебувати в онлайні кожного дня, 

ніякого Internet або обміну миттєвими повідомленнями, поки дитина не зробить домашні 

завдання, ніяких чат-кімнат або онлайнових матеріалів для дорослих. 

 Тримайте комп'ютер у відкритій зоні. Встановіть комп'ютер у загальній зоні вашого будинку, 

а не в дитячій кімнаті. 

 Встановіть баланс. Заохочуйте та підтримуйте участь вашої дитині в інших видах діяльності — 

особливо фізичні заняття з іншими дітьми. 

 Допомагайте вашим дітям спілкуватися з іншими в реальному житті. Якщо ваша дитина 

сором'язлива або соціально ніякова з ровесниками, віддайте її на заняття з набуття навичок 

спілкування. Заохочуйте види діяльності, які можуть сприяти спілкуванню вашої дитині 

з іншими дітьми, як мають схожі інтереси, такі як, наприклад, комп'ютерні курси або групи хобі. 
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