
8 лютого 2022 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом “Разом для 

найкращого Інтернету”. 

“День безпечного Інтернету надає унікальну можливість для проведення заходів з безпеки онлайн разом зі всім 

світом: як у закладі освіти, бібліотеці, громадській організації, так й в органах влади, бізнесових організаціях. 

Щороку до Дня безпечного Інтернету в Україні, як і у всьому світі, приєднується все більше організацій. 

Куратором АЛ11 групи Ломачинською О.В. дистанційно на платформі Google Meet проведена виховна година 

«Від соціальних мереж – до онлайн-банкінгу». «Сьогодні Інтернет проник у наше життя і діяльність. Окрім 

комп’ютерів та ноутбуків, ми підключаємо до Інтернету все – мобільні телефони, планшети, холодильники, 

телевізори й багато інших портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога більше про 

безпеку у Всесвітній мережі, - зазначила Олеся Віталіївна. У проведенні виховної години застосовані  

методи словесної та евристичної бесіди, а після перегляду відеоматеріалів та короткометражних роликів про 

кібербезпеку створили власний відеоролик про позитивні та негативні сторони Інтернет ресурсів, а також 

шляхи безпечного користування  соціальними мережами. 

У М122 групі куратором Банар Л.В. проведена виховна година «Знайомство з історичною постаттю 

української кібернетики».  Мова йшла про першу жінку-науковицю, заслуженого діяча науки і техніки, 

якій присвоєно це звання - Ющенко Катерина Логвинівна. 

Викладачем інформатики Петришиною О.В. проведені  години спілкування на тему «Безпечний 

інтернет» з АЛ11 та ДХ14 групою;  організовано  конкурс плакатів між групами першого курсу. 

Переможцем стала студентка ДХ11 групи Ляшенко Марічка (куратор Антас Н.І.) та у  конкурсі на 

кращий відеорлик,  присвячений Дню безпечного інтернету перемогу здобув  Кубаш Віктор АЛ11 група 

(куратор Ломачиська О.В.). 

Виховна година "Навчайтеся,  де б ви не були"  в М21 групі проведена куратором Скрипник Є.І. Ще 

ніколи пошукові сервіси не бачили стільки запитів про дистанційне навчання. Чи то в класі, чи вдома, ми 

вдячні всім, хто допомагає студентам продовжувати вчитися. Зі студентами А12 групи куратором 

Костюченко І.І. проведено виховну годину  на тему: «День безпечного інтернету 2022».  Досить цікавим 

для студентів було проходження онлайн квесту «Безпечний інтернет. 

Куратор ДХ13 групи Варгатюк  Б.Б. під час виховної  години  звернув увагу студентів на  необхідність 

віднайти правильні способи захисту приватного життя, коли ми перебуваємо онлайн. «Багато хто думає, що 

безпека в Інтернеті – це ілюзія, і бути захищеним зараз неможливо, адже веб-сайти збирають 



конфіденційну інформацію так тонко, що ми навіть не знаємо що саме їм відомо. Це, можливо, й так, але ця невпевненість – ще одна причина, щоб 

зберегти свою приватність та уникнути витоку персональних даних в Інтернет», - підсумував  педагог. 

   Важливість питання безпечного Інтернету стала головною темою години спілкування зі студентами МДХ14 групи й куратора Мокрою Т.І. Сучасна 

людина не уявляє свого життя без глобальної мережі, оскільки вона дає багато інформації й можливостей. Молоде покоління не завжди усвідомлює, 

що може чекати на них у віртуальному просторі. То ж особливий інтерес викликало питання про типи кібербулінгу, його  характерні ознаки та 

детальний алгоритм дій захисту від кібербулінгу. 

 

  


