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     16.01.2017      №     36/17-09      . 

на №__________від____________ 
Керівникам органів  
управління освітою 
райдержадміністрацій,       
міських рад, об’єднаних 
територіальних громад 

Директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування 

Директору НМК професійно-
технічної освіти у 
Кіровоградській області 

Про проведення заходів до  
Міжнародного Дня безпечного Інтернету 
  

На виконання пункту 11 додатка до наказу начальника управління освіти,  
науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 16.12.2016 р. № 881 «Про 
проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2017 році» 
07 лютого 2017 року відбудеться щорічна обласна інтернет-конференція «Безпека 
дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія», присвячена Міжнародному 
Дню безпечного Інтернету, який у 2017 році проходитиме за загальною темою «Be 
the change: Unite for a better Internet» («Вимагаймо змін: об’єднаймося для 
безпечнішого Інтернету»).  

Умови участі в роботі конференції представлено в інформаційному листі 
(додаток 1). 

Міжнародна організація «Safer internet day» запрошує всі навчальні заклади 
зареєструватись на сайті (https://www.saferinternetday.org) та створити загальну 
міжнародну карту закладів, які відзначають Міжнародний День безпечного 
Інтернету. 

Рекомендуємо до використання для проведення заходів до Міжнародного Дня 
безпечного Інтернету онлайнові ресурси, зазначені в додатку 2. 

Просимо довести інформацію до відома всіх зацікавлених осіб. 
 

Додатки: на 3 арк. в 1 прим. 

Директор Л. Корецька 

 

Чала Марина Станіславівна 244594 

mailto:koippo@ukr.net
https://www.saferinternetday.org/


 

 

Додаток  1 

до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

   16.01.2017       №   36/17-09  . 

 

Інформаційний лист  
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної обласної  

інтернет- конференції  

 «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія» 
 

07 лютого 2017 року  
 

Напрями роботи 

1. Соціально-педагогічний вимір поняття "права людини в Інтернеті". 

2. Інструменти для підтримки он-лайн-безпеки в навчальних закладах. 

3. Роль і можливості педагога у створенні якісного безпечного 

україномовного контенту в мережі Інтернет.  

 

Платформа проведення:  

Дистанційна - розміщення (з 30 січня по 03 лютого 2017 р.) та 

обговорення (з 05 по 07 лютого 2017 р.) на блозі інтернет-конференцій та 

конкурсів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

(http://konf.koippo.kr.ua/). 

 

Мова конференції: українська. 
 

До участі в конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні 

працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських) 

методкабінетів (центрів), учителі, психологи, бібліотекарі, члени громадських 

організацій, студенти. 

Умови участі у роботі конференції:  
Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту 

виступу учаснику необхідно до 30.01.2017 року заповнити заявку на участь за 

посиланням та надіслати матеріали виступу за адресою: itkrvg@gmail.com.  
 

Вимоги до матеріалів виступу  учасника конференції. 

 Виступ готують у розрізі вказаної тематики конференції, він може 

подаватися: 

-  у форматі текстового документа з посиланнями на ІТ-контент виступу; 

- у форматі відеотрансляції виступу. 

 Особливості оформлення тексту:  

- параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий 

інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без 

переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним 

шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими 

літерами.  

http://konf.koippo.kr.ua/
mailto:itkrvg@gmail.com
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                               Продовження додатка 1 

- Розміщення тексту: 

 заголовок великими літерами симетрично;  

 через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів); 

 через 1,0 інтервал анотація українською мовою; 

 через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом; 

 таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft 

Word; 

 малюнки зберігаються окремим файлом із роздільною здатністю не 

менше 300 dpi та розширенням JPEG; 

 ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву; 

 сторінки тез не нумеруються; 

 посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, 

зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела; 

 після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів. 

 

 Приклад оформлення відеотрансляції https://youtu.be/M-SmZ07H-ek  

(Каталог інструментів для запису відеовиступу https://goo.gl/hEGaH6)   

 

Обговорення матеріалів проводиться у коментарях до розміщеного 

матеріалу. 

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не 

реєструються і не повертаються авторам. 

 

По завершенню роботи конференції матеріали будуть додані до 

електронного макету. Автори отримають посилання для завантаження. 

 

Як підтвердження участі у конференції будуть надіслані на електронну 

адресу учасника конференції програма конференції та сертифікат. 

https://youtu.be/M-SmZ07H-ek
https://goo.gl/hEGaH6


Додаток  2 

до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

   16.01.2017       №   36/17-09  . 
 

Онлайнові ресурси, рекомендовані для проведення заходів  

до Міжнародного Дня безпечного Інтернету 
 

1. Офіційна сторінка міжнародного проекту «День безпечного Інтернету». Містить 

ресурси для завантаження (плакати, листівки, відеоматеріали тощо). Англійською 

мовою. https://www.saferinternetday.org  

2. Комплексний освітній ресурс для дітей і вчителів «Про Інтернет» від компанії 

Google разом з Інтернет Асоціацією України. Освітня частина проекту складається з 

чотирьох навчальних модулів для школярів, інтерактивної гри «Подорож на Астерікс». 

Для вчителів розміщено методичний посібник, практикум для проведення занять, 

посилання на корисні ресурси. Українською мовою. http://www.prointernet.in.ua  

3. Мультимедійні навчальні дистанційні курси безпечного користування ресурсами 

мережі Інтернет від Міжнародної спілки електрозв’язку та Одеської національної 

академії зв’язку ім. О.С. Попова. Містить три курси за віковою періодизацією: базовий 

(для дошкільників та молодшого шкільного віку), середній (для учнів базової школи) та 

просунутий (для старшокласників, учителів, дорослих). Російською мовою.

 https://onlinesafety.info/#/home  

4. Проект «Права людини та Інтернет», спрямований на формування знань та 

навичок свідомого користування Інтернетом, навчання правам людини он-лайн та 

запуск механізмів реагування на їх порушення. Орієнтований на старшокласників та 

дорослих. Українською мовою.  http://hr-online.org.ua/ua/ 

5. Тренінгові вправи з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей та молоді. 

http://startuem.lg.ua/?p=1427  

6. Каталог наукових публікацій  з питань формування безпечної поведнінки дітей в 

Інтернеті. https://independent.academia.edu/OlenaChernykh  

7. Авторський тренінг Ніни Дементієвської "Критичне оцінювання ресурсів 

Інтернету" для вчителів і учнів.  https://goo.gl/csVMOR  

8. Google Центр безпеки. Інформаційний портал, який містить інформацію про 

інструменти безпеки Google (безпечний пошук, безпечний режим перегляду відео на 

каналі YouTube, налаштування вікових фільтрів для мобільних додатків тощо), а також 

рекомендації провідних міжнародних експертів, що займаються питаннями інтернет-

безпеки.  https://www.google.com/intl/uk/safetycenter/  

9. Офіційний сайт неурядової некомерційної громадської організації та міжнародної 

мережі організацій, присвячений боротьбі із сексуальною експлуатацією дітей. Містить 

ресурси для завантаження (плакати, листівки, відеоматеріали тощо). Англійською 

мовою.  http://www.ecpat.org/  

10.  Міжнародна кампанія «Рух проти мови ненависті он-лайн». Англійською мовою.

 http://www.nohatespeechmovement.org/  

11.  Практичний посібник «Букмаркс: керівництво по боротьбі з мовою ненависті он-

лайн за допомогою освіти у сфері прав людини». Англійською мовою.

 http://www.coe.int/fr/web/no-hate-campaign 

12.  Сайт кіберполіції України.  https://www.cybercrime.gov.ua/index.php  
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