
Програма Тижня безпечного Інтернету 

№ 

Дата та час 

проведення 

заходу 

Назва заходу 
Цільова 

аудиторія 
Покликання Анонс заходу 

1. 9 лютого 

 

14:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:20-16:00 

День 2 

 

«Розвиток компетентностей 

безпечної поведінки в Інтернеті: 

практичний аспект» 

 

Спікер: Ірина Шепенюк, ст. 

викладачка кафедри методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін ІППОЧО 

 

 

 

 

 

 

«Батьківство в цифрову епоху» 

 

Спікер: Уляна Пілат, завідувачка 

НМЦ виховної роботи та культури 

здоров’я ІППОЧО 

 

 

Педагогічні 

працівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки, 

педагогічні 

працівники 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/

87495021824?pwd=TjhtU

zdkWTYxV0ROOTBYRk

p3UWVLdz09  

Ідентифікатор: 874 9502 

1824 

Код доступу: FYGu3t 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/

9627390954?pwd=Vitib3

BmMnN1OTFxUm0vY0p

kWlFkUT09  

Ідентифікатор: 962 739 

0954 

Код доступу: 00000000 

 

 

За даними UNESCO, пандемія вплинула 

на освіту орієнтовно 1,6 мільярда дітей і 

молодих людей із понад 190 країн. Із 

переведенням навчання в дистанційний 

формат значно зросла кількість часу, який 

діти проводять онлайн. Це відповідно 

піддає дітей більшій кількості ризиків у 

цифровому середовищі. 

Під час заходу розглянемо практичні 

вправи, які допоможуть молодому 

поколінню  вільно і безпечно «плавати» в 

океані інформації. 

 

 

В онлайн-світі, з його віртуальністю, 

вседоступністю та анонімністю, батькам 

необхідно розвивати вміння захищати 

дітей та водночас давати їм доступ до 

корисних можливостей Інтернету, щоб 

вони виросли пильними споживачами й 

розумними учасниками глобальної 

цифрової мережі.  

Під час заходу поділимося порадами, як 

вчити дітей інформаційної грамотності, як 

батькам забезпечувати баланс між 

контролем і свободою, а також розглянемо 

поняття батьківського контролю 

(активного та пасивного) й обговоримо 
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небезпеку розміщення інформації про 

своїх дітей в Інтернеті. 



2. 10 лютого 

 

14:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30-16:10 

День 3 

 

«Безпека дітей в Інтернеті – 

складова модельних навчальних 

програм соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої 

галузі НУШ» 

 

Спікер: Ірина Шепенюк, ст. 

викладачка кафедри методики 

викладання природничо-

математичних дисциплін ІППОЧО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Як протистояти небезпекам у 

соціальних мережах та уникнути 

розвитку Інтернет-залежності» 

Спікер: Роксолана Мінтянська, 

методистка НМЦ практичної 

психології та соціальної роботи 

ІППОЧО 

 

 

Учителі 

початкових 

класів. 

вчителі 

основ 

здоров`я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні, 

студенти 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/

87495021824?pwd=TjhtU

zdkWTYxV0ROOTBYRk

p3UWVLdz09  

Ідентифікатор: 874 9502 

1824 

Код доступу: FYGu3t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/

2224121458?pwd=aEdpV

zNOc0dEQjJRRC9EQTV

nVUI3QT09 

Ідентифікатор: 222 412 

1458 

Код доступу: 145235 

 

 

Для багатьох молодих людей на початку 

ХХІ століття позиціювання власної 

особистості в Інтернеті, соціальна 

взаємодія та активність у віртуальному 

світі є настільки ж важливими, як і 

звичайне повсякденне життя. Саме тому 

проблема безпеки дітей в Інтернеті 

розглядається в соціальній та 

здоров’язбережувальній освітній галузі 

Державних стандартів початкової і базової 

середньої освіти НУШ.  

Отже, учителі повинні усвідомлювати цей 

факт і допомагати дітям максимально 

використовувати можливості, що надають 

Інтернет-технології та соціальні мережі, 

для власного розвитку й уникати ризиків і 

небезпек у Інтернеті.  

Під час заходу розглянемо практичні 

кейси для проведення уроків «Я 

досліджую світ», «Здоров'я, безпека та 

добробут», «Культура добросусідства». 

 

 

Що таке фішинг, грумінг і контент, який 

шкодить? Як захистити себе від ризиків у 

соціальних мережах та стати безпечним 

користувачем?  

Про ці та інші питання створення вашого 

безпечного Інтернет-простору 

поговоримо в рамках заходу. 
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3. 11 лютого 

 

14:00-14:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:40 

День 4 

 

«Безпека в інтернеті: як уникнути 

неприємностей під час спілкування у 

мережі?» 

 

Спікер: Юлія Тащук, методистка 

НМЦ медіаінформаційного 

забезпечення освіти ІППОЧО 

 

 

«Фактчекінг – твій рятувальний круг 

у морі інформації» 

 

Спікер: Альона Голєва, методистка 

НМЦ медіаінформаційного 

забезпечення освіти ІППОЧО 

 

 

Педагогічні 

працівники, 

учні й 

батьки 

 

 

 

 

 

Педагогічні 

працівники, 

учні й 

батьки 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/

7010365155?pwd=T05wN

jFNNUo3MENUeVhRQ3

NZSHdvUT09  

Ідентифікатор: 701 036 

5155 

Код доступу: 722027 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/

71636434721?pwd=S-

CAPQu1U4olBj3Tsl4ZC7

xPNqx2gX.1  

Ідентифікатор: 716 3643 

4721 

Код доступу: nwkQ1z 

 

 

Що показують дослідження про онлайн-

спілкування підлітків? Які існують ризики 

спілкування в соцмережах та як їх 

уникнути?  

 

 

 

 

 

З появою Інтернету ми отримали доступ 

до величезного масиву інформації. 

Відрізнити твердження і судження, 

правдиві факти і фейки та зрештою не 

потонути в цьому морі інформації 

допоможе фактчекінг – уміння перевіряти 

факти. 

4. 8-11 лютого Вікторина «Безпечний Інтернет» 

для дорослих 

Педагоги, 

батьки 

https://sites.google.com/vi

ew/ippobuksid2021/%D0

%B2%D1%96%D0%BA

%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%B8%D0%BD%D

0%B0?authuser=0 

 

5. 8-11 лютого Вікторина «Безпечний Інтернет» 

для підлітків 

Учні ЗЗСО, 

студенти ФК 

https://sites.google.com/vi

ew/ippobuksid2021/%D0

%B2%D1%96%D0%BA

%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%B8%D0%BD%D

0%B0?authuser=0 
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6. 8-11 лютого Флешмоб «Ми – за безпечний 

Інтернет» 

Педагоги, 

батьки 

https://www.google.com/u

rl?q=https%3A%2F%2Fw

akelet.com%2Fi%2Finvite

%3Fcode%3Da27ec07&sa

=D&sntz=1&usg=AFQjC

NEcpKAgqp8OtNHEvmL

viQhRDlu5bA 

Можливість опублікувати у спільній 

колекції Wakelet посилання на події або 

інформацію про те, як  ви підтримали 

ініціативу безпечного Інтернету, 

скориставшись хештегами #SID2021,   

#SaferInternetDay, 

#ДеньБезпечногоІнтернету 

7. 8-11 лютого Опитування батьків «Безпечний 

Інтернет» 

Батьки https://forms.gle/iu4uHhZ7

EgNigb6S8 

Визначити рівень медіаграмотності та 

позмагатися на швидкість і перевірити 

свої знання у вікторині зможете, 

пройшовши опитування. 

8. 8-11 лютого Реєстрація на курс «Вступ до 

кібербезпеки» мережевої академії 

Cisco Networking Academy® (обсягом 

15 год. – 0,5 ЄКТС) 

Педагогічні 

працівники 

https://forms.gle/d8fM1Db

7tvFqQ58B8 

Також у рамках цього заходу педагоги 

мають можливість підвищити свою 

кваліфікацію. 
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