
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ – ЦЕ ВАШЕ ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ! 

 

Зростає  чисельність випадків небезпечної поведінки дітей обумовлених 

впливом соціальних мереж  в Інтернеті. 

Сьогодні одними з розваг серед підлітків в соціальних мережах є 

Інтернет-челенджі та «групи смерті». 

Челендж – жанр інтернет-роликів, в яких блогер виконує завдання на 

відеокамеру і розміщує його в мережі, а потім пропонує повторити завдання 

своєму знайомому або необмеженому колу користувачів. 

Найбільш небезпечними останнім часом стали челенджі: 

 «вогняний челендж» 

 «падіння в стрибку» 

 «проломити-череп-челендж» 

 «отруєння капсулами для прання» 

 «суїцидальний челендж Момо» 

 «удушення /непритомність/втрата свідомості» 

 «контрольована задуха» 

 «вибух розетки» 

 «вистрибни з автомобіля» 

 «я без свідомості» тощо.  

Вірусний характер поширення цих челенджів дозволяє їм швидко 

розповсюджуватися та продовжувати існувати, незважаючи на смертельну 

небезпеку. Служби технічного обслуговування та контролю за контентом 

популярних соціальних мереж не завжди вчасно виявляють та блокують 

контент, який закликає до небезпечних дій. Ось чому профілактична робота та 

дії на упередження є особливо важливими в такий непростий час глобальних 

соціальних викликів.  

Тому ми повинні всі: 

 Удосконалювати свої професійні компетенції щодо безпечної поведінки в 

цифровому просторі. 

 Сприяти створенню сприятливого психологічного мікроклімату та атмосфери 

довіри в сім’ї  та колективах. 

 Виховувати толерантне ставлення один до одного, формувати  навички  

культури поведінки в суспільстві. 

Спричинений глобальним розповсюдженням COVID-19, вимушений 

перехід до формату дистанційного навчання  призвів до того, що молодь все 

більше часу проводять в мережі Інтернет. Безконтрольне та безвідповідальне 

використання цифрових технологій містить ризики для її здоров’я, розвитку та 

благополуччя, які здатні негативно вплинути на  фізичне, емоційне та 



психологічне здоров’я. Наша спільна небайдужість, партнерські  

взаємовідносини  здатні застерегти молодь  від негативного впливу. 

Сьогодні нам потрібно: 

 Говорити про безпеку в Інтернеті, робити аргументований вибір, 

нести  відповідальність за його результати, розвивати  критичне 

мислення. 

 Будувати відкриті та довірливі стосунки. 

 Формувати корисні звички у використання ґаджетів,  

цифрового  середовища та  підвищувати самооцінку, дозволяти 

самостійно робити вибір і бути відповідальним  за це. 

 Заохочувати молодь користуватися ґаджетами в зонах видимості 

дорослих. 

 Встановлювати часові межі користування ґаджетами, контролювати 

додатки, ігри, вебсайти та соціальні мережі, якими  користується молода 

людина, та їх відповідність віку. 

 Бути уважними до ознак страху чи тривоги, зміни поведінки, режиму сну 

та апетиту. 

У разі виявлення змін в поведінці, ознак проявів насильства, експлуатації, 

вербування або маніпуляцій у цифровому просторі, варто одразу звертатися 

до: 

 Національної поліції України та надіслати повідомлення  про 

правопорушення до департаменту кіберполіції Національної поліції 

України  0800-50-51-70 

 

 Національної  гарячої  лінії  з питань протидії насильству та захисту 

прав  дитини (пн – пт, з 12:00 до 16:00):  0 800 500 225 (безкоштовно зі 

стаціонарних),  116 111 (безкоштовно з мобільних). 

 

- Разом дотримуємось  «Золотих» правилах з безпеки в Інтернеті: 

 Ніколи і нікому не надавайте приватної інформації про себе (прізвище, 

номер телефону, адресу, місце навчання, роботи). 

Не розміщуйте на своїх сторінках у соціальних мережах свій номер телефону та 

адресу. 

 Використовуйте надійні паролі - комбінуйте букви, цифри та інші 

символи.    Не надавайте стороннім особам своїх  паролів, навіть друзям, яким 

довіряєте. 

 Не викладайте особисту інформацію про себе, своїх рідних, друзів і 

знайомих в Інтернеті. Не виносьте на обговорення теми особистого характеру 

(сімейні проблеми, любовні переживання, майбутню подорож, велику покупку). 



На таку інформацію тільки і чекають різноманітні шахраї, різнопланові 

спільноти ( секти або адміністратори так званих «груп смерті»). 

 Не приймайте участі у небезпечних для життя та здоров’я інтернет-

челенджах. Пам’ятайте, що багато з них містить смертельну небезпеку. 

Якщо помітили контент, який може загрожувати життю та безпеці інших, 

зверніться до адміністрації сайту зі скаргою та повідомте про це дорослих. 

Можливо, саме Ваша небайдужість врятує комусь життя. 

 Не можна відправлятися на зустріч із новим віртуальним другом без 

узгодження з батьками або  іншими дорослими. Пам’ятайте, що за привітною 

фотографією Вашого однолітка, може ховатися доросла людина, яка ставить 

перед собою небезпечні цілі. 

 Не ховайтеся за анонімністю екрану комп'ютера. Не кажіть того, що не 

могли б сказати людині в обличчя. 

Подумайте двічі, перш ніж поширити будь-яку інформацію. Як і в житті, 

потрібно думати про наслідки того, що говориш. 

 Не пересилайте своїх інтимних фото нікому, навіть  найближчим друзям. 

Так як не можете бути впевненими, коли і при яких обставинах вони можуть 

бути використані як компромат проти Вас. 

 Не поширюйте в Інтернеті контент незаконного або непристойного 

змісту. 

 Переконайтеся, що ваш профіль у соціальній мережі закритий від 

сторонніх (перевірте налаштування безпеки). 

 Додавайте "у друзі" тільки тих, кого дійсно знаєте: навіть якщо це друзі 

ваших друзів, але особисто ви не знайомі, краще зайвий раз перестрахуватися. 

 Вашим друзям слід питати вашого дозволу, перш ніж завантажувати 

фотографії з вами або позначати вас на фотографіях в соціальних мережах. Не 

бійтеся сказати їм про це, і самі теж дотримуйтесь цього правила. 

  Не переходьте за посиланнями, прикріпленим в імейл-повідомленнях – 

безпечніше вводити адресу в рядок браузера самому. 

 Не вірте всьому, що читаєте - завжди перевіряйте достовірність джерела. 

 У разі вчинення щодо Вас протиправних дій в мережі Інтернет, а саме: 

надходження погроз, булінгу або шантажу, Ви в будь-який момент повинні 

звернутися по допомогу дорослого, якому довіряєте чи то батьки, старші брати,  

сестри, інші родичі, вчителі або психолог. Ви в будь-який момент можете 

розраховувати на їх допомогу та захист. 

 Завжди будьте ввічливими під час спілкування. Поводьтесь так, як би Ви 

хотіли, щоб поводились із Вами. 

 

Використовуймо мережу Інтернет з користю! 


