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Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 1

Право чи 
бажання
У чому різниця між правом і бажанням?
Напиши, чим є вказане тут - правом чи 
бажанням. 

01 02
Власна кімната Фастфуд

П | | Ж П | | Ж

03 04
Захист від 

дискримінації
Можливість витрачати гроші 

на власний розсуд

П | | Ж П | | Ж             

05 06
Здобуття освіти Поїздки на відпочинок

П | | Ж П | | Ж

07 08

Можливість
гратися

Можливість
надсилати повідомлення 

з мобільного телефона

П | | Ж П | | Ж

09 10
Можливість дотримуватися 
своїх культурних традицій,

розмовляти своєю мовою та
сповідувати свою релігію

Гідне
житло

П | | Ж П | | Ж
4



Your name

Зазнач своє ім’я
11 12

Можливість дотримуватися 
моди

Можливість користуватися 
ноутбуком

П | | Ж П | | Ж

13 14
Чисте повітря Повноцінне харчування

П | | Ж П | | Ж

15 16
Захист від

зловживань 
та відсутності піклування

Можливість
дивитися телевізор

П | | Ж П | | Ж

17 18
Отримання медичної 

допомоги в разі
потреби

Можливість висловити 
свою думку й бути

почутим

П | | Ж П | | Ж

Вправа 1

Право чи 
бажання
У чому різниця між правом і бажанням?
Напиши, чим є вказане тут - правом чи 
бажанням.  
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Your name

Зазнач своє ім’я

КОНВЕНЦІЯ 
ПРО ПРАВА
ДИТИНИ

6



Your name

Зазнач своє ім’я

КОНВЕНЦІЯ 
ПРО ПРАВА
ДИТИНИ

7



Your name

Зазнач своє ім’я

КОНВЕНЦІЯ 
ПРО ПРАВА
ДИТИНИ
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Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 2

3 найважливіших
Які три права потрібні тобі 
найбільше в цифровому 
середовищі?

ПРАВО 01

ПРАВО 02

ПРАВО 03

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ 

ПРО ПРАВА ДИТИНИ

https://www.unicef.org/media/56661/

file
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Your name

Зазнач своє ім’я

 01 
Мої  повідомлення 

в соціальних
мережах

02  
Мої особисті 

дані
(адреса, ім’я тощо)

03  
Моє місце перебування

04  
Мої пошукові запити

Вправа 3

Обмін
інформацією
Обведи тих, хто, на твою
думку, може бачити те, що ти 
пишеш, робиш і розміщуєш 
в цифровому середовищі.

  

 Друзі

 lT-компанії 

 Родина

 Незнайомі люди

 Уряд  

 Компанії

Інше:  

...............................

Чому?  

...............................

...............................

  

 Друзі

 lT-компанії 

 Родина

 Незнайомі люди

 Уряд  

 Компанії

Інше:  

...............................

Чому? 

...............................

...............................

  

 Друзі

 lT-компанії 

 Родина

 Незнайомі люди

 Уряд  

 Компанії

Інше:  

...............................

Чому?  

...............................

...............................

  

 Друзі

 lT-компанії 

 Родина

 Незнайомі люди

 Уряд  

 Компанії

Інше:  

...............................

Чому?  

...............................

...............................
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Your name

Зазнач своє ім’я

...
“Мій Інтернет-друг,

з яким я в реальному
житті не зустрічався,
запропонував мені

поспілкуватися особисто. Я 
думаю, що

відмовлюся...”

...

“Я використовую всі
налаштування захисту й

безпеки, і тому я 
спокійний за свої дані”

...
“Мене непокоїть,

що хакери можуть
зламати сховище

даних і використати
мої дані”

Вправа 4

Поради
Прочитай, що інші діти кажуть
про свою безпеку та захист 
персональних даних у мережі. 
Чи згоден ти з їхніми 
висловлюваннями, чи ні? 
Чому? Впиши свої відповіді 
в таблицю.

ЗАФАРБУЙ СТІЛЬКИ ЗІРОЧОК, 

НАСКІЛЬКИ ТИ ЗГОДЕН

11



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 5

Довіра
Подивися на ці знімки 
екрана та подумай, чи варто 
довіряти інформації,  
розміщеній на цих сайтах. 

12

Unicef
Що це за вебсайт? Як ти гадаєш, чи варто йому довіряти, чи ні? Чому? 



Your name

Зазнач своє ім’я

13

Вправа 5

Довіра
Подивися на ці знімки 
екрана та подумай, чи варто 
довіряти інформації,  
розміщеній на цих сайтах. 

Wikipedia 
Що це за вебсайт? Як ти гадаєш, чи варто йому довіряти, чи ні? Чому? 



Your name

Зазнач своє ім’я
the betoota advocate

 
Що це за вебсайт? Як ти гадаєш, чи варто йому довіряти, чи ні? Чому? Вправа 5

Довіра
Подивися на ці знімки 
екрана та подумай, чи варто 
довіряти інформації,  
розміщеній на цих сайтах. 
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Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 5

Довіра
Подивися на ці знімки 
екрана та подумай, чи варто 
довіряти інформації,  
розміщеній на цих сайтах. 

Web md 
Що це за вебсайт? Як ти гадаєш, чи варто йому довіряти, чи ні? Чому? 

15



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 6

Повідомлення
Напиши другові/ подрузі 
текстове повідомлення і порадь, 
як дітям слід спілкуватися 
в цифровому середовищі.

Чого ніколи не можна робити

Як треба поводитися

Як треба поводитися

Чого ніколи не можна робити

16



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 7

Блокування
Ти вже блокував когось 
у мережі? За що? 
Прочитай історії 
та виріши, чи ти 
блокуватимеш цих 
людей.
  

...
Твій однокласник

уже три тижні поспіль 
щодня надсилає 

тобі грубі текстові
повідомлення.

Чому так/чому ні?

...
Твій найкращий друг

грубо відгукнувся про
тебе в груповому чаті.

Зазвичай у мережі він з
тобою ввічливий. 

Чому так/чому ні?

...
Незнайома людина 

надсилає тобі у 
Facebook запит 
дружби. Ти не 
впізнаєш його 

за фото.

Чому так/чому ні?

17



Your name

Зазнач своє ім’я

...
Твоя мама додає

тебе в друзі і
позначає тебе на

дитячих фотографіях.
Ти не хочеш, щоб

твої друзі бачили їх.

Чому так/чому ні?

...
Твій співрозмовник 

у чаті просить 
тебе надіслати 

йому твою фотографію
в оголеному вигляді.
Тебе це бентежить.

Чому так/чому ні?

...

Хтось із твоєї
школи надсилає

тобі відео зі сценами
насильства. 

Чому так/чому ні?

Вправа 7

Блокування
Ти вже блокував когось 
у мережі? За що? 
Прочитай історії та виріши, 
чи ти блокуватимеш цих 
людей.
  

18



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 8 

Реагування
Якщо людина зазнає булінгу
в мережі, ми повинні щось із цим 
зробити. Як ти гадаєш, що повинен 
зробити кожен із цих людей, 
щоб припинити кібербулінг 
або допомогти людині, 
що стала його жертвою?

Людина, що зазнає булінгу

Друзі (людини, що здійснює булінг, або тієї, що зазнає 
булінгу)

Інші свідки булінгу

19



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 9

Допомога
Чи знаєш ти, які ресурси є в твоїй країні, 
де можна отримати допомогу, коли щось 
у мережі тебе засмучує або непокоїть?
Наприклад, чи знаєш ти людину, вебсайт 
чи організацію, куди б ти міг 
звернутися по допомогу?
Як ти про них дізнався?

Не хвилюйся, якщо не можеш відповісти 
на це питання. Пошукай в Інтернеті та напиши, 
яку інформацію тобі вдасться знайти.

До кого ти міг би 

звернутися по допомогу, 

якщо виникнуть 

проблеми в цифровому      

середовищі? Чим ці люди 

можуть допомогти?

На які вебсайти або в 
які організації ти міг би 

звернутися по допомогу ? 
Чим вони можуть допомогти?

20



Your name

Зазнач своє ім’я

ВИРІЖ ЦІ РЕЧЕННЯ ТА 

НАКЛЕЙ ЇХ НА ЛІНІЮ 

НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ

Повідомляти особисті дані 
(наприклад, домашню адресу)1

Зустрічатися з людиною, з якою ти 
познайомився в онлайн-середовищі2

Спілкуватися в чаті з невідомою тобі 
людиною

3

Надсилати особисте фото другу 
(подрузі)4

Прийняти запрошення у друзі від 
незнайомої людини5

Використовувати Google для 
виконання домашнього завдання6

Вправа 10

Будь 
обережний
Зустрічатися з людиною, з якою 
ти познайомився в цифровому 
середовищі.
В Інтернеті ти можеш зіткнутися з 
різними людьми, діями чи подіями. 
Можливо, деякі з тих речей здадуться 
тобі менш безпечними чи більш 
безпечними, аніж інші. 
Як ти можеш оцінити ступінь 
безпеки певних дій (наприклад, 
особистої зустрічі з людиною, 
з якою ти познайомився 
в цифровому середовищі)?
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Your name

Зазнач своє ім’я

ЦІ
ЛК

ОМ
 Б

ЕЗ
ПЕ

ЧН
О

ДУЖ
Е НЕБЕЗПЕЧНО

ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР ОЗНАЧАЄ, ЩО ЦЕ 

ЦІЛКОМ БЕЗПЕЧНО, ЧЕРВОНИЙ — ЩО 

ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО.

ЯКЩО ТОБІ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО В ПЕРЕЛІКУ 

ЧОГОСЬ БРАКУЄ, ДОДАЙ

Вправа 10

Будь 
обережний

22



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 11 

Захист 

Джаміля навчається у 8-му
класі. Протягом останнього

місяця вона отримує
анонімні повідомлення,
де їй кажуть гидкі речі 

про її одяг та зачіску

Одного разу хтось із друзів
розповів їй, що на її

ім’я в Instagram відкрито
несправжній акаунт, з
якого надсилаються

зображення непристойного
змісту. Джаміля

боїться йти до школи, тому
що там з неї знущатимуться.

Друг Друг Друг Друг

СОЦІАЛЬНА
 МЕРЕЖА

Що з нею коїться??

До кого вона може звернутися по допомогу чи з 
ким вона може обговорити проблему?

?

Твоя 

думка

Чи готовий ти вирішити 
подібну проблему?

?

Що ти можеш зробити, щоб 
захистити себе?

?

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

23



Your name

Зазнач своє ім’я

Друг Друг Друг Друг

Що з ним коїться??

До кого він може звернутися за допомогою чи з 
ким він може обговорити проблему?

?

Чи готовий ти вирішити 
подібну проблему?

?

Що ти можеш зробити, щоб 
захистити себе?

?

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

СОЦІАЛЬНА
 МЕРЕЖА

Джино 15 років.
Він любить грати в

онлайн-ігри і
часто засиджується за
ними до пізньої години.

Щодня він грає на
комп’ютері не менше 10
годин. Спочатку це було

просто для розваги,,
але потім Джино почав заради

ігор прогулювати школу і
більше не хоче спілкуватися з

друзями чи родиною. Він
дедалі більше віддаляється від

усіх, і його рідних непокоїть
його психічне здоров’я

24

Вправа 11 

Захист 



Your name

Зазнач своє ім’я

Друг Друг Друг Друг

Що з ним коїться??

До кого вона може звернутися по допомогу чи з 
ким вона може обговорити проблему?

?

Чи готовий ти вирішити 
подібну проблему?

?

Що ти можеш зробити, щоб 
захистити себе?

?

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

СОЦІАЛЬНА
 МЕРЕЖА

Захра приймає пропозицію  
в друзі у facebook від 

дорослого чоловіка, з яким  
вона незнайома. 

Вона починає спілкуватися 
з ним у чаті та розуміє, що 

у них багато спільного. 

Захрі здається, що не все з
 того, що відбувається з нею в 

школі, вона може обговорювати з
 батьками, але її новий друг, 
здається, все розуміє, і вона 

готова довірити йому свої таємниці. 
Одного разу він запитав, чи не хоче

 вона зустрітися з ним особисто.
 Захра не впевнена, що їй варто 

погоджуватися на це.

Вправа 11 

Захист 
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Your name

Зазнач своє ім’я

Друг Друг Друг Друг

Що з ним коїться??

До кого вона може звернутися по допомогу чи з 
ким вона може обговорити проблему?

?

Чи готовий ти вирішити 
подібну проблему?

?

Що ти можеш зробити, щоб 
захистити себе?

?

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

Твоя 

думка

СОЦІАЛЬНА
 МЕРЕЖА

Максу 16 років. 
Його мати, не спитавши 

дозволу, розміщує 
в своєму акаунті в 

соціальній мережі його 
фото в 3-річному віці.

На фото Макс
оголений бавиться з друзями

на пляжі. Його мати дуже
любить це фото

і хоче поділитися ним із
друзями та родичами,

з якими вона
підтримує зв’язки через

facebook, але Макс не
хоче, щоб це фото

з’являлося в мережі.
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Вправа 11 

Захист 



Your name

Зазнач своє ім’я

Вправа 12

Захисти свій 
комп’ютер
Віруси й шкідливі програми можуть бути небезпечні для твого 
комп’ютера - вони можуть сповільнити його роботу, 
вивести з ладу, видалити файли й навіть загрожувати твоїм 
персональним даним та безпеці. А ти що-небудь робиш, 
щоб захистити свій комп’ютер від вірусів? 

 

Перелічи кілька заходів, яких ти вживаєш для захисту 
свого комп’ютера
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