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Інформацію підготувала
Біловус Г. А., зав. сектору бібліотеки

5 лютого 2019 р. відзначається
Міжнародний день безпечного Інтернету
під гаслом
«Разом для найкращого Інтернету»
День безпечного Інтернету був
започатковаий у 2004 р. організацією
Insafe (Європейська мережа безпечного
Інтернету) з метою поширення знань
про
безпечне
та
відповідальне
використання
Інтернет-технологій і
етичного
формування
онлайнсередовища серед його користувачів.
До відзначення Дня безпечного
Інтернету Україна приєдналася у 2008 р.

Інтернет – це всесвітня інформаційна
система загального доступу, яка логічно
зв’язана
глобальним
адресним
простором та базується на Інтернетпротоколі, визначеному міжнародними
стандартами.
Основним завданням Інтернету є
забезпечення користувача необхідною
інформацією і послугами, а також зв’язку
комп’ютерів між собою.

У фонді бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп`ютерна техніка :
навч. посіб. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-ге вид. –
Київ : Центр учб. літ., 2009. – 564 с.

Можливості Інтернету
Навчання

Інтернетпослуги

Пошук
інформації

Розваги
Спілкування

У фонді бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Крол Э. Все об Internet : пер. с англ. / Э. Крол. – 2-е изд.,
стер. – Киев : Торговоизд. бюро ВНV, 1995. – 592 с.

Інтернет, який вміщує в себе великий
інформаційний,
розважальний
та
навчальний потенціал, значно полегшує
життя людини. Але необмежений ресурс
глобальної мережі Інтернет, може бути
небезпечним та становити певний ризик,
особливо для дітей та молоді.
Саме тому дуже важливо знати
якомога більше про безпеку в Інтернеті,
щоб уникнути неприємностей.

У фонді бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова

ВЕБ 2.0, библиотеки и информационная грамотность : сб.
публ. / ред. П. Годвин, Д. Паркер ; пер. с англ. Е. В. Малявской. –
Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 238 с. – (Новые
библиотечные технологии).

Правила безпеки в Інтернеті
Захистіть
свій комп’ютер

• Регулярно оновлюйте операційну систему
• Використовуйте антивірусну програму
• Використовуйте брандмауер
• Створюйте резервні копії важливих файлів
• Будьте обережні при завантаженні нових файлів

Захистіть
себе в Інтернеті

• Будьте обережними, надаючи особисту інформацію
• Думайте про те, з ким ви спілкуєтеся
• Пам’ятайте, що в Інтернеті не все є надійним
і не всі є чесними

Боротьба з протиправним контентом

Контент – це будь-яке
інформаційне
наповнення:
текст, зображення, відео,
аудіо та інші файли.

Контент представлений користувачеві для перегляду,
скачування або інших дій.
Одне з найважливіших питань у сфері безпечного інтернету –
це вилучення протизаконного контенту з мережі.

З метою безпечного використання
Інтернет-технологій Інтернет Асоціацією
України створено проект Skarga.ua.

Мета проекту – це вилучення
протизаконного контенту з мережі та
сприяння викоріненню в українському
Інтернеті матеріалів, які порушують
законодавство країни і містять:
•
•
•
•

порнографію за участю неповнолітніх
прояви расової та національної нетерпимості
прояви тероризму
заклики пов’язані з насиллям.

Кожен користувач може
залишити свою скаргу щодо
інформаційних порушень в
інтернеті на постійно діючій
«гарячій лінії» Skarga.

Мережевий етикет
Етикет – це правила хорошого тону, прийняті в
тій чи іншій соціальній групі.
На «території» Інтернету сформувалися свої
правила поведінки, певні традиції, своєрідна
культура спілкування, що має назву «нетикет»
(netiquette, від англ.
net – «мережа» і фр.
etiquette – «етикет»).
В залежності від того, з ким ви спілкуєтеся,
культурним слід залишатися завжди. Не варто
опускатися до рівня образ і переходити на
ненормативну лексику. Якщо вас на це
провокують, краще просто закрийте діалог.
У фонді бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Культура віртуального спілкування : метод.-бібліогр.
матеріали / М-во культури і туризму України, Держ. б-ка
України для юнацтва ; уклад.: Є. Кулик, О. Бартош ; ред.:
В. Кучерява, С. Чачко ; відп. за вип. Г. Саприкін. – Київ : [б. в.],
2010. – 72 с. : іл.

Правила мережевого етикету

Пам’ятайте,
що
тривале
спілкування в Інтернеті корисно
замінити
прочитанням
цікавої
пізнавальної літератури!

У фонді бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Гельман В. Я. Интернет в медицине / В. Я. Гельман, О. А. Шульга,
Д. В. Бузанов. – Санкт-Петербург : Сократ, 2003. – 320 с.
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Столяренко А. М. Гіпердіагностична спрямованість психодіагностичних тестів на інтернетзалежність студентів медичних ВНЗ / А. М. Столяренко // Мед. психология. – 2018. – Т. 13,
№ 1. – С. 13–16.
Роль інтернет-технологій у післядипломній підготовці лікарів-інтернів педіатрів на базах
стажування / Л. В. Васильченко [та ін.] // Мед. освіта. – 2016. – № 1. – С. 8–10.
Кінаш Н. М. Використання інтернет-ресурсу в освоєнні клінічних дисциплін / Н. М. Кінаш
// Галиц. лікар. вісн. – 2015. – Т. 22, № 4, ч. 2. – С. 98–100.
MHRA закрила більше 1 600 інтернет-сайтів, які незаконно рекламували та продавали
лікарські засоби // Фармацевт. кур`єр. – 2015. – № 3. – С. 10.
Кравець Н. Інтернет-освіта в медицині / Н. Кравець // Мед. освіта. – 2002. – № 2. – С. 55–56.
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/ В. О. Потапов [та ін.] // Мед. освіта. – 2017. – № 2. – С. 60–63.
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