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НАКАЗ 

11.02.2022                                          № 76-од 
 

Про підсумки проведення  

Тижня кібербезпеки 

             

На виконання наказу по закладу  від 04.02.2022 року №72-од «Про 

організацію та проведення Тижня кібербезпеки, з метою підвищення освіченості 

школярів з питань безпеки у мережі Інтернет, зокрема соціальними мережами. 

Відповідно до затвердженого плану заходів щодо посиленого використання 

глобальної мережі в освітніх цілях з 07 по 12 лютого у закладі проводився 

Тиждень кібербезпеки. 

У наш час 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. 

На початку тижня діти та підлітки отримати можливість ознайомитися із 

основними правилами Інтернет-безпеки та Інтернет-етики, із цікавими фактами 

щодо використання мережі, розміщеними в інформаційному куточку «Ми – за 

безпечний Інтернет». Для постійного користування створено «кейс» корисних 

Інтернет-посилань для вчителів, учнів та їхніх батьків. 

В День безпечного Інтернету в закладі класні колективи відзначили 

шляхом проведення години спілкування на тему «Інтернет очима дітей». 07 

лютого учителями інформатики було проведено урок-практикум “Зворотній бік 

Інтернету”. Крім того, 09 лютого запам’ятався школярам як Єдиний день 

інформування, протягом якого кожному бажаючому учитель інформатики 

надавав консультації стосовно правил розумного спілкування у віртуальному 

середовищі. Для школярів було організовано відеолекторій «Ігроманія» з 

подальшим його обговоренням. Аналізуючи переглянуті відеофрагменти, учні 

знайомилися з основними видами реальних небезпек віртуального світу, які на 

сьогоднішній день визнано проблемами людства, – це Інтернет-залежність, 

фішинг як вид шахрайства, соціальні мережі як засіб впливу на політичне та 

соціальне життя людей, використання інформації агресивного змісту, 

негативний вплив на психіку та здоров’я дитини. 

До Дня Безпечного Інтернету психологічною службою закладу, було 

проведено години спілкування "Світ віртуальний - лихо реальне", "Безпечний 

Інтернет, правила поведінки" з учнями 5-8 класів. Основною метою, яких було 



ознайомити учнів з основними правилами спілкування в Інтернеті, з небезпеками 

кіберпростору, з якими можуть стикнутися школярі, працюючи в Інтернеті, 

розвивати вміння захищати себе та особисту інформацію, підвищити рівень 

культури спілкування в мережі. 

Молоде покоління - діти та підлітки - не усвідомлюють, що може чекати 

на них у віртуальному просторі. Значимість проблеми безпечного Інтернету 

потребує постійної уваги з боку школи та батьків. 

8 лютого інспектор ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в 

Чернівецькій області лейтенант поліції Олександр САТОНІН провів 

інтерактивне заняття із учнями 3-4 класів, щодо безпечного поводження в 

мережі Інтернет. В ході лекції найбільше було звернено увагу щодо безпечної 

поведінки в цифровому середовищі для попередження та недопущення 

насильства, порушення прав та інших зловживань в інтернеті та роз’яснено дітям 

як не стати жертвами зловмисників у мережі Інтернет та бути захищеними. 

Учням було наголошено про те, що не можна викладати в соціальні мережі 

особисту інформацію про себе, передусім інтимного характеру. В кінці зустрічі 

поліцейській зауважив, що мережа Інтернет дає нескінченну кількість інформації 

для самонавчання та пізнання кращої сторони світу, але занурюючись у 

всесвітнє павутиння, діти повинні не втрачати пильність та завжди пам’ятати 

про правила безпечної поведінки в мережі. 

Підсумком тижня кібербезпеки в закладі став конкурс комп’ютерних 

малюнків. Учасники конкурсу, які отримали завдання показати власне бачення 

проблем, пов’язаних із використанням Інтернету, підійшли до його виконання 

творчо і креативно. 

Cоціально-психологічна служба закладу провела бінарне соціально-

психологічне заняття з Інтернет-безпеки до Дня безпечного інтернету. Їх мета – 

розширити й поглибити знання про безпечний Інтернет, розвивати уважність, 

спостережливість, мовленнєві навики, пам’ять, виховувати любов до родини, 

навколишнього світу, етичне спілкування між товаришами, дорослими, 

молодшими друзями. Разом з учнями було розроблено поради по використанню 

безпечного Інтернету та його ресурсів. 

Виходячи з вищесказаного: 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати проведення Тижня кібербезпеки на достатньому рівні. 

2. Продовжити підвищення освіченості школярів з питань безпеки у мережі 

Інтернет, зокрема соціальними мережами. 

3. З даним наказом ознайомити вчителів на оперативній нараді. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директорка закладу                                   Оксана СИЧОВА 

З наказом ознайомлено: ___________ Швейка О.М. 

                                         ___________ Клим О.В. 

                                         ___________ Огданський С.В. 

                                         ___________ Ізбінський О.Д. 


