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Про проведення Днів безпечного інтернету у лютому 2023 року 

Сьогодні, як ніколи, особливо важливого значення набуває інформація. Усе частіше 

потрібне володіння швидкими й точними даними про предмет діяльності. Найбільш зручним 

способом одержання й передачі різноманітної інформації є використання глобальної мережі 

Інтернет, яка може бути як всесвітньою енциклопедією, що об’єднує інформаційні ресурси всього 

світу, так і зловісною павутиною, яка губить людей. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист суспільної моралі», листів Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012 № 1/9-55 «Про проведення Дня безпечного 

Інтернету», №1/9-768 від 06.11.2009 року «Про захист дітей та молоді від негативних 

інформаційних впливів», річного плану роботи НВК «ШЕЛ», з метою привернення уваги 

учасників освітнього процесу до загроз, що несе невміння правильно користуватися мережею 

Інтернет, виховання поважливого онлайн спілкування учнів та профілактики кібербулінгу, 

особливо в умовах воєнного стану, у НВК «ШЕЛ» 07-08 лютого 2023 року проведено Дні 

безпечного інтернету, які надали унікальну можливість учням освітньої установи провести заходи 

з безпеки онлайн разом з усім світом.  

Протягом проведення Днів безпечного інтернету організовано ряд заходів з учнями навчальних 

груп, спрямованих на розвиток вміння безпечно поводитись в мережі. Вороничем І.М., вчителем 

математики та інформатики, проведено інформаційну бесіду з учнями 8 групи на тему 

«Неприємності в мережі Інтернет» з метою визначення шляхів попередження негативного впливу 

роботи в Інтернеті на підлітків. За допомогою презентації організовано дискусію, роботу в малих 

групах, застосовано технологію «Акваріуму» для вирішення проблемних питань. Також 

Вороничем І.М. вже другий рік поспіль пропагується створення інфографіки на тему "Безпечний 

інтернет - це наш вибір", що сприяє розвитку креативного мислення в учнів, аналітичного та 

логічного підходів при побудові інфографіки, просторової уяви. Діяльністю охоплено 29 учнів. 

Учнями 6-А групи під керівництвом Воронича І.М., вчителя математики та інформатики, 

велася робота по створенню презентації на тему «Безпечний інтернет - це важливо». Презентація 

містила аудіо- та відеофайли, діаграми, сюжетні малюнки на відповідну тематику. Вчителем 

організовано роботу в командах, які згодом презентували свої доробки. Також вчителем 

заготовлено та проведено вікторину за участі учнів 6-А групи  «Безпечно чи небезпечно в 

Інтернеті?». У презентації та вікторині взяло участь 27 учнів. 

Учнів 5-А групи залучено до участі в інтерактивній грі «Реєструйся в інтернеті безпечно» 

та квесті на тему "Я за безпечний інтернет". Учні групи активно відповідали на запитання, 

демонстрували глибокі знання щодо роботи та функціонування інтернет-ресурсів і гаджетів, 

показували із застосуванням емоцій певні практичні ситуації і завдання. Діяльністю охоплено 25 

учнів. 



Козак М.В., вчителем математики, організовано і проведено веб-квест «Безпечний Інтернет» 

для учнів 6-Б групи. Учні групи дізналися про те, як залишатися в безпеці при використанні 

соціальних мереж, дослід;edfkb позитивні і негативні наслідки використання Інтернету та його 

ресурсів, сформулювали та засвоїли правила безпечної роботи в Інтернеті. Заходом охоплено 29 

учнів групи.  

Кравчук О.Я., вчителем хімії з довантаженням годин інформатики, проведено для учнів 5Б 

групи квест-гру «Безпечна подорож до країни Інтернет» та продемонстровано презентацію «Ми 

за безпеку в Інтернеті». В ході проведення даних заходів з учнями 5Б групи вчителем 

систематизовано знання учнів з питань кібербезпеки, проведено роботу щодо формування 

навичок безпечної роботи в Інтернеті, сприяння розвитку пізнавальної діяльності, підвищено 

рівень знань учнів щодо найбільш поширених інтернет-загроз сьогодення, навчальний інтерес до 

вивчення інформатики. Заходами охоплено 24 учні. 

Кравчук О.Я., вчителем хімії з довантаженням годин інформатики, проведено квест-гру 

«Безпека в інтернеті просто» для учнів 7А та 7Б навчальних груп, а також продемонстровано 

презентацію щодо того, як захистити себе від шахрайства та зламу в Інтернеті. За допомогою 

організованої групової роботи учні напрацьовували пізнавальний матеріал щодо захисту паролів 

та створення їх надійними, запобігання викраденню особистої інформації, розповсюджених ознак 

зараження пристрою зловмисним програмним забезпеченням та захисту від нього, правильного 

входження в обліковий запис та виходу з нього, важливості блокування екрана або пристрою, 

способів повідомлення про порушення або незаконну діяльність, перевірки налаштувань Google, 

способів налаштування домашніх маршрутизаторів і мережі Wi-Fi, контролю і керування 

обліковими записами, знайомства з інструментами конфіденційності і безпеки Google. 

Пропонована діяльність на уроці за відгуками учнів була надзвичайно пізнавальна, ефективна, 

актуальна та мотиваційна. Діяльністю охоплено 57 учнів. 

Варгас В.М., вчителем інформатики, розроблено завдання щодо роботи з інформаційними 

матеріалами «Повага до прав людини онлайн», «Збереження здоров’я під час роботи з цифровими 

пристроями». Під час пропонованих завдань учні опрацьовували питання дотримання прав 

людини онлайн, ставлення до інтернету як до простору та інструменту реалізації прав людини, 

формування ціннісного ставлення до можливості участі онлайн у прийнятті рішень, що 

стосуються людини. Спільно з учнями у форматі круглого столу висвітлено питання загроз в 

інтернеті та їх впливу на здоров’я, збереження здоров’я під час користування інтернетом, 

ціннісного ставлення до власного здоров’я. Учні дізнались про те, куди і як звертатись по 

допомогу і захист під час користування інтернетом, про досвід звернень по допомогу та захист в 

разі наражання на загрози в інтернеті, про повагу до прав людини в інтернеті та розуміння шляхів 

отримання захисту та допомоги. Заходом охоплено 78 учнів.  

Для учнів 8,1,11,21 навчальних груп організовано та проведено зустріч із представниками 

Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НПУ з приводу проєкту «Мрія», як 

ініціативи з протидії російським окупантам в медіа-просторі, блокуванню ресурсів шахраїв та 

ресурсів, за допомогою яких здійснюється збут наркотичних речовин. Мета зустрічі – залучення 

активної молоді до блокування вищевказаних категорій ресурсів шляхом надсилання анонімних 

скарг. Відеолекторієм охоплено 110 осіб.  



Олексів М.О., психологом, організовано проведення соціального опитування щодо 

проблематики залучення учнів до користування соцмережами, визначення позитивних і 

негативних сторін такого залучення, ймовірних загроз і небезпек, розуміння того, які учні є 

інтернет-залежні, які сайти користуються найбільшою популярністю серед учнів, які з сайтів 

викликають найбільше занепокоєння. Соціальне опитування дасть можливість розробити дієві 

методики та способи співпраці з учнями щодо скерування їх уподобань у корисне русло та 

виявить можливі загрози з метою розробки превентивних заходів. Соціальним опитуванням 

охоплено 75 учнів.  

Враховуючи вищевикладене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати заходи до Днів безпечного інтернету 07-08 лютого 2023 року   проведеними на 

високому організаційному рівні. 

2. Відзначити систематичну, якісну роботу вчителів:  Воронича І.М., Козак М.В, Варгас В.М., 

Кравчук О.Я., Олексів М.О. щодо організації, підготовки та проведення заходів до Днів 

безпечного інтернету.                                                                                                                                        

3. Відзначити роботу кураторів навчальних груп щодо організації та проведення Днів 

безпечного інтернету по НВК «ШЕЛ». 

4. Вороничу І.М., Козак М.В., Варгас В.М., Кравчук О.Я., вчителям інформатики, 

продовжувати роботу щодо висвітлення питань безпечного користування соціальними 

мережами. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Горняткевич Н.І., заступника директора 

з навчально-виховної роботи. 

 

Директорка                                                             Іванна КУТЕЛЬМАХ 
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