
Поради батькам, як зробити Інтернет для дітей більш безпечним 

  

Інформаційний простір дуже різноманітний та насичений. І не 

завжди інформація з інтернету є законною та корисною 

Ми підібрали кілька лайфхаків для батьків, як зробити 

користування інтернетом вашими дітьми безпечним: 

– Розташовуйте комп’ютер у загальній кімнаті, щоб легше 

здійснювати контроль щодо поводження дитини в інтернеті; 

– Користуйтесь програмами батьківського контролю; 

– Застосовуйте засоби блокування небажаного контенту і зайвої реклами; 

– Встановіть програму, що обмежує час роботи за комп’ютером; 

– Проконтролюйте нік дитини, щоб виключити наявність у ньому особистої 

інформації та роз’ясніть, що в інтернет-просторі перебувають люди, які можуть 

використати особисті дані проти неї; 

– Навчіть дитину вигадувати безпечний пароль, який має складатися принаймні з 

восьми символів, поєднувати цифри, великі й малі літери, та не містити 

загальновживаних слів — дозволить їй захистити власну інформацію; 

– Встановіть налаштування безпечного пошуку у Google, YouTube та на інших 

сервісах, які використовуєте; 

– Привчайте дитину ділитися з вами враженнями про відвідання інтернету та 

розповідати вам про все, що викликало у неї хвилювання. 

 

У кожного віку - свої запити 

Діти різного віку відрізняються інтересами, сприйняттям навколишнього світу і 

реакцією на різні події. Батькам необхідно чітко усвідомлювати, в якому обсязі і в 

якому вигляді необхідний інтернет дитині в тому чи іншому віці. 

Діти з 7 до 11 років воліють грати в мережеві ігри, заводить віртуальних друзів 

по ігровому майданчику. Саме в цьому віці виникають проблеми в спілкуванні з 

однолітками і саме в цей час як ніколи потрібна порада і розуміння близької людини. 

Намагайтеся бути поряд зі своєю дитиною у важкі хвилини емоційних переживань, 

тоді ви завжди будете присвячені історії нових віртуальних знайомств. У середньому 

шкільному віці бажано показати дитині, що інтернет – це не тільки ігри і розваги, що 



це невичерпне джерело інформації, яке можна використати для освіти і розвитку своїх 

здібностей. 

З 11 до 16 років – це підлітки, головною і основною діяльністю яких в інтернеті 

є спілкування з ровесниками. У цьому віці встають питання статевого розвитку і 

статевих відносин між чоловіком і жінкою. Якщо у дитини немає довірчих відносин з 

батьками, він використовує для отримання відповідей на питання сумнівні сайти 

інтернету. У підлітковому віці виникає непереборне бажання чимось виділитися в 

компанії своїх однолітків і не у всіх це виходить у реальному житті. Дайте вашій 

дитині можливості для самовираження: спортивні секції, танцювальні клуби, гуртки 

прикладного творчості, школи мистецтв. Інакше ваша дитина постарається знайти 

спосіб самовираження у віртуальному світі, що може призвести до віртуальної 

залежності. 

 

Рекомендації батькам, щодо профілактики потрапляння дітей у небезпечні 

інтернет-спільноти 

1. Не панікуйте!  

2. Станьте для дитини другом.  

3. Звертайте увагу, коли прокидається дитина, чи спить вона в ранні години.  

4. Як дитина їсть (з апетитом, без апетиту).  

5. Приділяйте більшу увагу психологічному стану дитини (запитуйте: «Як твої 

справи?», «Ти чимось засмучений(на)?», «Що приємного сталося сьогодні?»).  

6. Цікавтеся життям дитини: «Що тобі подобається?», «Розкажи про своїх 

друзів», «Яку ти любиш музику? Я хочу послухати її з тобою» тощо.  

7. Стежте за шкірними покривами дитини, відмічаючи наявність пошкоджень. У 

разі їх виявлення з’ясовуйте обставини, за яких вони з’явилися. Особливу увагу 

звертайте на пошкодження у формі кита, метелика, видряпані букви та слова, 

подряпини, опіки (припікання) та іншого роду пошкодження.  

8. Намагайтеся заповнити вільний час дитини спортивними або культурними 

секціями, домашніми справами, сімейними розвагами, відволікти дитину від 

Інтернету.  

9. Перевіряйте облікові записи (акаунти) дитини в соціальних мережах та групи, 

до яких входить акаунт.  



10. Беріть участь у спілкуванні у приватних чатах, де спілкується ваша дитина.     

11. Звертайте увагу на коло спілкування дитини в реальному житті: хто її друзі, 

чим вони займаються тощо.  

12. Обов’язково цікавтеся, які фото- та відеофайли є в ґаджетах дитини.  

13. Встановіть функцію «батьківський контроль» на всіх ґаджетах дитини і на 

вході в мережу Інтернет.  

До кого звертатися 

 При виявленні таких груп або факту вступу дитини в одну з таких груп просимо 

негайно інформувати: 

 • кіберполіцію (https://www.cybercrime.gov.ua – цілодобово);  

• районний відділ поліції (102);  

• адміністрацію навчального закладу;  

• звертатись за телефонами Національної дитячої «гарячої лінії» – 0 800 500 225 

та 116 111 (безкоштовно). 

 

 


