
м. Запоріжжя 
Заводський р-н 
вул. Історична 

92 

БЕЗПЕЧНИЙ 
ІНТЕРНЕТ В Інтернеті всього три біди: дурні, віруси і 

спам.  

Фрази і прикольні 
вислови про всесвітню 
глобальну павутину.   

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №75 

ЗОШ №75 

Офіційний день — 5 лютого! 

In
te
rn
et

 

Пап, а почему Интернет называют Сетью? 

Отец берет кусок сетки и опускает в аквариум. В 

ней тут же застревают несколько рыбок.  

Отец: 

- И эти рыбки уже никогда не смогут 

из нее выпутаться. Поэтому, сынок, 

Интернет и называют сетью.  

Дізнатися більше? 

onlandia.org.ua 

content-filtering.ru 

microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx 

chl.kiev.ua/default.aspx?id=88 

google.com/intl/uk/goodtok

now/online-safety/ 

Великий Інтернет, а поговорити по душах 

не з ким!   

Віяння часу: Там злий кощій над Інтерне-

том чахне ...   

Дайте людині безлімітний Інтернет, і він 

буде працювати на вас вічно  

Інтернет, як і смерть - забирає найкращих.   

Що робити, коли Інтернет раптом відклю-

читься? Куди йти? Де можна відпочити і 

повеселиться? Чи є взагалі люди там, на 

вулиці?   

Скажи мені, що ти шукаєш в Інтернеті, і я 

скажу, хто ти.   

Ти прокидаєшся вранці і перша річ, яку 

ти робиш—під'єднується до Інтернет, навіть 

до того, як вип'єш кави ...   

Ось уже п'яту годину повторюю заклинання 

"Інтернет, Інтернет - відпусти в туалет "....   

- Мам, я хочу піти завтра до школи? 

Мама: - Що у нас знову Інтернет відруба-

ли?)))   



Безпека дітей в Інтернеті 

 

 

Джерела проблем 

небажаний зміст 

азартні ігри 

шкідливі і небажані програми 

шахраї, хакери 

Інтернет-залежність 

некоректність спілкування 

Інтернет-хулігани 

домагання різного характеру 

Перші кроки для підвищення 

безпеки 

ЗОШ №75  

Захистіть свій Захистіть свій   

                                комп'ютер:комп'ютер: 

 Завжди оновлюйте операційну систему.Завжди оновлюйте операційну систему. 

 Використовуйте антивірусну програму.Використовуйте антивірусну програму. 

 Використовуйте брандмауер.Використовуйте брандмауер. 

 Робіть резервні копії важливих файлів.Робіть резервні копії важливих файлів. 

Захистіть себе в онЗахистіть себе в он--лайні:лайні: 

Будьте обережними, надаючи  особисту інфо-Будьте обережними, надаючи  особисту інфо-
рмацію.рмацію. 

Думайте про те,Думайте про те,  зз  ким виким ви  розмовляєте.розмовляєте. 
Пам'ятайте, щоПам'ятайте, що  вв  Інтернеті неІнтернеті не  все євсе є  надійним надійним 

іі  нене  всі євсі є  чесними.чесними. 

Дотримуйтесь правил:Дотримуйтесь правил: 

ВиВи  маєте дотримуватися законів навітьмаєте дотримуватися законів навіть  

вв  Інтернеті.Інтернеті. 

Пам'ятайте, щоПам'ятайте, що  вв  Інтернеті виІнтернеті ви  повинні піклу-повинні піклу-
ватися про інших так само, якватися про інших так само, як  про себе.про себе. 

Інтернет-залежність... 

Психологічна: 

 Очікування сеансу ІнтернетуОчікування сеансу Інтернету 

 Збільшення часу перебування в мережіЗбільшення часу перебування в мережі 
 Втомленість, в'ялість, депресіяВтомленість, в'ялість, депресія 

 Ризик втрати соціальних зв'язків та Ризик втрати соціальних зв'язків та 

життєвих інтересівжиттєвих інтересів 

 Брехливість у відношеннях з батьками, Брехливість у відношеннях з батьками, 

педагогами, з метою приховати захоп-педагогами, з метою приховати захоп-

лення Інтернетомлення Інтернетом 

  Ейфорія під час перебування в мережіЕйфорія під час перебування в мережі  

Фізіологічна: 

Фізична втомленістьФізична втомленість 

Сухість очейСухість очей 

Головні боліГоловні болі 
Болі в спиніБолі в спині 
Порушення режиму Порушення режиму 

харчуванняхарчування 

Недотримання пра-Недотримання пра-

вил особистої гігієнивил особистої гігієни 

Порушення снуПорушення сну  

Використовуйте Інтернет з 

розумом! 


