
ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

ЯК ЗАХИСТИТИ ДИТИНУ ВІД НЕБАЖАНОГО 

КОНТЕНТУ В ІНТЕРНЕТІ 

Тематичні ризики - це матеріали (тексти, 

картинки, аудіо, відеофайли, посилання на сторонні 

ресурси), що містять насильство, агресію, еротику і 

порнографію, нецензурну лексику, інформацію, що розпалює расову 

ненависть, пропаганду анорексії і булімії, суїциду, азартних ігор, 

наркотичних речовин і т.д. 
Як допомогти дитині уникнути зіткнення з небажаним контентом: 

 Привчіть дитину радитися з дорослими і негайно повідомляти про появу 

небажаної інформації подібного роду. 

 Поясніть дітям, що далеко не все, що вони можуть прочитати або 

побачити в Інтернеті - правда. Привчіть їх запитувати про те, в чому вони не 

впевнені. 

 Намагайтеся питати дитини про побачене в Інтернеті. Найчастіше, 

відкривши один сайт, дитина захоче познайомитися і з іншими подібними ресурсами. 

 Привчіть дитину радитися з дорослими і негайно повідомляти про появу 

небезпечних повідомлень. 

Загальні рекомендації  по забезпеченню безпеки дітей і підлітків в 

Інтернеті 
Розмістіть комп'ютер вашої дитини в місці загальної доступності: їдальні або 

вітальні. Так вам буде простіше стежити за тим, що роблять діти в Інтернеті. 

Слідкуйте, які сайти відвідують ваші діти. Якщо у вас маленькі діти, 

знайомтеся з Інтернетом разом. Якщо у вас діти старшого віку, поговоріть з ними 

про сайтах, які вони відвідують, і обговоріть, що допустимо, а що неприпустимо у 

вашій родині. Список сайтів, які відвідує ваша дитина, можна знайти в історії 

браузера. Крім того, ви можете скористатися інструментами блокування небажаного 

контенту. 

Розкажіть дітям про безпеку в Інтернеті. Ви не 

зможете весь час стежити за тим, що ваші діти роблять в 

Мережі. Їм необхідно навчитися самостійно 

користуватися Інтернетом безпечним і відповідальним 

чином. 

 Встановіть захист від вірусів. Використовуйте і 

регулярно оновлюйте антивірусне програмне забезпечення. Навчіть дітей не 

завантажувати файли з файлообмінних сайтів, а також не брати файли і не 

завантажувати вкладення, що містяться в електронних листах від незнайомих людей.  

Навчіть дітей відповідальної поведінки в Інтернеті. Пам’ятейте золоте 

правило: те, що ви не сказали б людині в обличчя, не варто відправляти йому по MS, 

електронній пошті, чату або розміщати у коментарях на його сторінці в Мережі. 

Оцінюйте інтернет-контент критично. Те, що міститься в Інтернеті, не завжди 

правда. Діти повинні навчитися відрізняти надійні джерела інформації від 

ненадійних і перевіряти інформацію, яку вони знаходять в Інтернеті. Також поясніть 

дітям, що копіювання та вставка вмісту з чужих веб-сайтів можуть бути визнані 

плагіатом. 


