Управління освіти і науки Сумської міської ради
Комунальна установа
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6,
м. Суми, Сумської області
вул. СКД, буд. 7, м. Суми, 40035,
тел. (0542) 36-13-47, e-mail: school6sumv 1@ukr.net

ської ЗОШ №6
Л.В. Новик

ПРАВИЛА
безпечного користування Інтернетом
учасниками освітнього процесу
комунальної установи Сумської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області
1. Завжди запитуйте батьків або вчителя про те, чого не розумієте в Інтернеті.
Вони розкажуть, що безпечно робити, а що ні.
2. Не відкривайте вкладень до листів від незнайомих осіб.
3. Перш ніж потоваришувати з кимось, запитайте у батьків або вчителя, як
безпечно спілкуватись у мережі.
4. Не зустрічайтесь без батьків зі знайомими по спілкуванню в Інтернеті.
Люди можуть бути різними в електронному спілкуванні і під час реальної
зустрічі.
5. Не розміщуйте в Інтернеті: домашню адресу, номер телефона (як
домашнього, так і мобільного), розпорядок дня (свій і рідних), повідомлення
про можливі тривалі подорожі або виїзди на дачу, фото, що можуть
скомпрометувати вас або ваших знайомих, фото, що містять зображення
цінних речей, подарунків тощо.
6. Не надавайте незнайомим людям та не надсилайте через відкриті мережі
персональні дані, дані про паролі доступу до поштових скриньок, акаунтів у
соціальних мережах.
7. Повідомляйте батьків про намагання сторонніх людей отримати додаткову
інформацію про вас, вашу сім'ю; про намагання незнайомих людей
продовжити спілкування не в Інтернеті, а шляхом особистої зустрічі; про
намагання залякати або переслідувати як з боку однолітків, так і з боку
дорослих.

8. Не надсилайте незнайомим людям свої фотографії та знімки своєї сім'ї і
друзів. Вони можуть використати їх так, що це зашкодить вам або вашим
близьким.
9. Використовуйте засоби захисту браузера, комплексну антивірусну
програму, регулярно оновлюйте антивірусні бази.
10. Не надсилайте СМС-повідомлення для отримання будь-яких послуг в
Інтернеті. Звертайтесь до батьків з проханням перевірити цей номер, щоб
упевнитись у його безпечності.
11. Користуйтесь захищеними сайтами. Ознакою того, що з'єднання з певним
сайтом захищається з використанням шифрування, є наявність сукупності
символів https://. У деяких браузерах в адресному рядку біля https://
відображається значок замка.
12. Відкривши веб-сторінку, бажано оцінити її за основними ознаками, щоб
упевнитися в надійності поданих матеріалів:
- авторитетність джерел та авторів. Звертайте увагу на те, яка організація
або особа створила цей сайт, яка мета його створення, для кого його було
створено;
- що подано на сайті - об'єктивні факти чи особиста думка автора?
- чи мають власники сайта ліцензії, відповідно до яких сайт може
висвітлювати дане питання?
Відповіді на ці запитання, як правило, містяться в нижній частині головної
сторінки веб-сайта або на окремій сторінці Про нас, Контакти, Про сайт
тощо.
13. Точність даних і фактів:
- визначити, що матеріали, подані на сайті, достовірні, можна кількома
способами. З'ясуйте, із яких джерел автор сайта отримує відомості;
- звертайте увагу на наявність або відсутність списку першоджерел і
посилань на інші сайти.
14. Об'єктивність подання даних:
- більшу довіру викликає неупереджений сайт. Зазвичай автори таких
сайтів відтворюють різні погляди на одне й те саме питання або взагалі
утримуються від висновків і коментарів, подаючи лише факти. Для цього
перевіряйте відомості, подані на сайті, за допомогою інших джерел
(книжок, журналів тощо). Чи забезпечено зворотний зв'язок для
спілкування з автором статті чи адміністратором сайта?
15. Актуальність даних:
- звертайте увагу на те, як часто оновлюються матеріали на сайті. Саме за
цим показником визначається їх актуальність. Буває, що події, які
видають за майбутні, уже відбулися. Крім того, важливо знати, коли
створено сайт. Для цього, як правило, у нижній частині головної сторінки
сайта можна знайти дату його створення, останньої публікації тощо.
16. Усі ресурси Інтернету: тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам.
Лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм

іменем, отримувати за них винагороду тощо. Ці права називають
авторськими, і їх охороняє закон про захист авторських прав:
- якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під
чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають
плагіатом;
- якщо ви отримали з Інтернету та підписали своїм прізвищем реферат або
презентацію - це також вважається плагіатом.
17. Використовуючи чужі матеріали з Інтернету - копіюючи їх на носії даних,
вставляючи в презентації чи текстові документи, дотримуйтесь певних
правил, щоб не порушити закон про захист авторських прав:
- запитуйте дозвіл на використання матеріалів у їх автора. Це можна
зробити, надіславши листа автору, якщо його ім'я або контактні дані
вказані на сайті;
- використовуючи цитати з якогось тексту або зображення, отримані з
Інтернету, обов'язково вказуйте адресу сайта, звідки вони були
скопійовані;
- не розповсюджуйте чужі твори без дозволу автора.
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