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І. Загальні положення 

1.1 Дані «Правила  безпечної поведінки у міжнародній комп’ютерній мережі 

Інтернет здобувачів освіти Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради» (далі – Правила) 

розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»,  «Про загальну 

середню освіту», рекомендацій UNESCO, «Нової української школи», 

дослідницької мережі ЄС «Діти в цифровому середовищі», з метою 

навчально-методичного супроводу, інформаційного забезпечення 

організації правильного поводження в мережі Інтернет та уникнення 

можливих ризиків здобувачів освіти ліцею у цифровому середовищі. 

1.2 Ці Правила визначають механізм забезпечення безпечної поведінки 

здобувачів освіти Прикарпатського військово-спортивному ліцеї-

інтернаті Івано-Франківської обласної ради (далі – ліцей) у мережі 

Інтернет. 

ІІ. Політика ліцею щодо безпечного користування мережею Інтернет 

2.1 Використання Інтернет-ресурсів – один із інструментів для навчання та 

виховання.  

За користування Інтернет-ресурсами під час навчальних занять 

відповідальність несе керівник заняття; під час гурткової роботи – 

керівник гуртка; під час самопідготовки – вихователь ліцею; під час 

дистанційного навчання – батьки (опікуни). 

Використання Інтернет-ресурсів здобувачами освіти у власних 

цілях дозволяється тільки у вільний час, не порушуючи  розпорядок дня 

ліцею. 

2.2 Щорічне проведення у ліцеї Дня безпечного користування мережею 

Інтернет.  

Навчання під час Дня безпечного користування мережею Інтернет 

педагогів та здобувачів освіти щодо безпечного користування мережею 

Інтернет. 

2.3 Обмеження доступу до інформації, яка не призначена для здобувачів 

освіти відповідного віку. 

2.4 Наявність та вчасне оновлення антивірусних програм. 

2.5 Моніторинг ліцейних ресурсів (веб-сайту, сторінки у соціальних 

мережах) на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації. 

2.6 Наскрізність інформаційно-цифрової компетентності в усіх навчальних 

предметах, курсах за вибором, факультативах «Освітньої програми 

ліцею». 

2.7 Збереження персональних даних всіх учасників освітнього процесу. 

ІІІ. Правила безпечної поведінки здобувачів освіти ліцею у мережі Інтернет 

Під час навчальних занять та самопідготовки 

3.1 Використовуйте Інтернет-ресурси виключно з навчальною метою. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
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3.2 Переконайтеся, що всі пристрої, якими ви користуєтеся, надійно 

захищені (паролями) і заблоковані тоді, коли ви ними не користуєтесь. 

Якщо вам потрібно вийти з класу під час навчального заняття, заблокуйте 

всі пристрої, які використовували, або завершіть сеанс роботи чи вийдіть 

з облікового запису. 

3.3 Під час участі чи проведенні відеоконференцій чи навчальних занять у 

віддаленому режимі дотримуйтеся політики конфіденційності, не 

передавайте паролі до їх підключення невідомим особам. Під час 

проведення онлайн-уроків обов’язковою умовою є наявність фото 

профіля здобувача освіти. 

3.4 Дотримуйтеся академічної доброчесності, при використанні інформації з 

Інтернет ресурсів, вказуйте посилання на джерело, завжди перевіряйте 

достовірність джерела. 

3.5 При виникненні проблем або труднощів в Інтернеті під час навчання, не 

бійтеся розповісти про них учителю/вихователю/класному керівникові. 

Знайте, що ви можете отримати допомогу в будь-якій ситуації. 

3.6  Пам’ятайте, що фотофіксація можлива лише після отримання згоди 

батьків/опікунів/педагогів/ здобувачів освіти/ інших учасників освітнього 

процесу на це.  

3.7 Не зберігайте інформацію, яка містить персональні дані, на ліцейних 

комп’ютерах. 

У вільний час 

3.8 Користуйтеся мобільними пристроями у відведений для цього час 

відповідно до «Правил внутрішнього ліцейного розпорядку». 

3.9 Не відвідуйте сайти, які містять непристойну, заборонену, нелегальну 

інформацію, насильство тощо. 

3.10 Перевіряйте інформацію, яку поширюєте в соціальних мережах. Не 

поширюйте інформацію, що може образити інших осіб або заподіяти їм 

шкоду.  

3.11 Не викладайте особисту інформацію про себе, своїх рідних, друзів і 

знайомих в Інтернеті. 

3.12 Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у 

мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому 

самостійно. Зверніться до батьків або вчителів – вони знають, що треба 

робити. 

3.13 Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web-сторінки, 

отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте. 

3.14 Використовуйте надійні паролі. Нікому не передавайте свій пароль, 

за виключенням дорослих вашої родини. 

3.15 Пам’ятайте, що ви як користувач Інтернету залишаєте свій 

цифровий слід – адже різні сайти, соціальні мережі, платформи, 

відповідно до своїх політик, збирають дані про вашу онлайн-активність. 

3.16 Пам’ятайте, що ваші дії та слова в Інтернеті можуть вплинути на 

вашу онлайн-репутацію, а також на репутацію ліцею. 
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3.17 Забороняється розміщувати в Інтернеті матеріали, які зашкоджають 

іміджу ліцею. 

 

ІV. Прикінцеві положення 

4.1 «Правила безпечної поведінки у міжнародній комп’ютерній мережі 

Інтернет здобувачів освіти Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради» розроблені 

вчителями-інформатики ліцею, погоджені на засіданні методичного 

об’єднання вчителів математики та інформатики та подаються на 

схвалення до педагогічної ради ліцею. 

4.2 Протокол засідання педагогічної ради засвідчує Схвалення та 

відповідним наказом по ліцею начальник ліцею Затверджує «Правила 

безпечної поведінки здобувачів освіти ПВСЛІ у міжнародній 

комп’ютерній мережі Інтернет»  

4.3 Схвалені педагогічною радою ліцею та затверджені начальником ліцею 

«Правила безпечної поведінки у міжнародній комп’ютерній мережі 

Інтернет здобувачів освіти ПВСЛІ» обов’язкові до виконання як 

здобувачами освіти ліцею так і всіма учасниками освітнього процесу. 

4.4 Для забезпечення відкритості та прозорості освітнього процесу 

(відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освіту») оприлюднення «Правил безпечної 

поведінки у міжнародній комп’ютерній мережі Інтернет здобувачів 

освіти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради» здійснюється шляхом їх розміщення на 

інформаційних стендах у навчальних приміщеннях ліцею, на сайті ліцею 

www.prl.if.ua. 

4.5 Дані Правила доводяться до здобувачів освіти на початку навчального 

року під запис класним керівником/вихователем у «Журналі реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці для здобувачів освіти». 

4.6 Зміни та доповнення до даних Правил схвалюються педагогічною радою 

ліцею та затверджуються начальником ліцею. 

http://www.prl.if.ua/
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