
18 лютого 2021 року викладач Кириченко І.Л. зі студентами 113 групи 

провела відкрите заняття з інформатики на тему: «Вебквест «Ми за безпечний 

Інтернет». 

Тема вебквесту обрана не випадково і є 

актуальною в сьогоденні. Адже сучасне 

молоде покоління, народжене у столітті 

цифрових інформаційних технологій, ще з 

раннього віку знайоме зі смартфонами, 

ноутбуками, планшетами, має профілі в 

різних соціальних мережах, вільно користується практично усіма послугами та 

можливостями Інтернету, тому має бути обізнаним із загрозами, які приховує 

мережа, щоб убезпечити себе від них. 

Узявши участь у вебквесті, студенти долучилися до відзначення Дня 

безпечного Інтернету (Safe Internet Day), який за ініціативою європейських 

некомерційних організацій European SchoolNet та Insafe, починаючи з 2004 року, 

щорічно в усьому світі відзначають у другий день другого тижня лютого.  

Заняття було присвячено розгляду питань інформаційної безпеки особистості 

та інформаційної системи, а також презентації результатів робіт учасників 

вебквесту «Ми за безпечний Інтернет», які досліджували потенційні небезпеки, 

що підстерігають звичайних користувачів у мережі, та як зробити роботу в 

інтернет-просторі безпечною. 

На відкритому занятті кожен із учасників виступав у одній із трьох ролей – 

Користувачі мережі, Консультанти з інформаційної безпеки, Психологи. 

Завдання, які виконувала кожна група, були заздалегідь опубліковані на сайті-

портфоліо викладача.  

 

 

 

 



Група Користувачів мережі розкрила потенційні загрози, які порушують 

інформаційну безпеку особистості та її інформаційної системи, – комп’ютерні 

віруси, шпигунське програмне забезпечення, спам, фішинг, фармінг, кардинг, 

кібербулінг, грумінг, зустріч з гриферами. 

Результати свого дослідження вони презентували за 

допомогою інтерактивної книги, створеної в онлайн-

сервісі Book Creator.  

Після виступу Користувачів мережі всім 

студентам була запропонована робота з флеш-картками: за картинками необхідно 

здогадатися про інтернет-небезпеку, яка на ній зображена, і підписати картку. 

Також учасники квесту поділилися власним досвідом зустрічі з деякими із 

названих небезпек та наслідками, до яких вони призвели. Запропонувавши 

студентам виконати вправу «Листування» та переглянути відеоролик, викладач 

повідомив про ще одну небезпеку в мережі – спілкування з незнайомцями.   

Група Консультантів з інформаційної безпеки ознайомила присутніх із 

правилами безпечної роботи в інтернет-просторі, підготувавши плакат-пам’ятку в 

онлайн-сервісі Canva. Після їх виступу учасники вебквесту прокоментували, як 

вони дотримуються правил безпеки в Інтернеті, поділилися порадами з власного 

досвіду. Викладач теж дала всім студентам одну 

дієву пораду – завжди підвищувати свою 

інформаційну обізнаність про кібербезпеку, 

ознайомила із сайтами, які допоможуть у цьому. А 

самостійна робота кожного учасника із ситуаціями в 

сервісі LearningАpps сприяла кращому засвоєнню та закріпленню правил.  



Завдяки дослідженню групи Психологів, які презентували результати 

спільної роботи за допомогою ментальної карти, створеної в онлайн-сервісі 

MindMeister, учасники дізналися про ще одну загрозу для молоді – інтернет-

залежність, її симптоми та форми прояву. Після прослуханої доповіді студенти 

склали сенкани до терміну «інтернет-залежність», визначили основні її причини 

та на інтерактивній дошці Padlet спільно створили плакат із порадами, як 

боротися з цією проблемою. Щоб перевірити, чи є у присутніх ознаки інтернет-

залежності, викладач запропонувала виконати тест від професорки Пітсбурзького 

університету Кімберлі Янг та анонімно поділитися результатами в онлайн-сервісі 

для опитувань Mentimer. 

Заняття було насичене різними видами роботи та інтерактивними 

технологіями. Провідною технологією заняття була BYOD – робота студентів зі 

смартфонами. На початку заняття студенти працювали за технологією «Мозковий 

штурм», називаючи корисні послуги та можливості інтернету. Використання 

технології «QR-кодів» дозволило студентам швидко переходити до виконання 

підготовлених викладачем онлайн-завдань. Для 

підведення підсумку заняття було  використано 

технологію «Мікрофон». Кожна студентка, до якої 

підходив викладач з мікрофоном, висловлювала свою 

думку про вебквест і заняття: що нового дізналася, 

навчилися, що зацікавило, сподобалося, а що викликало труднощі. 

Закінчилося заняття отриманням сертифікатів учасників квесту та закликом 

викладача вчитися користуватися послугами та можливостями інтернету з 

розумом і здоровим глуздом, правильно дозувати час перебування в мережі, не 



забувати про небезпеки та загрози всесвітньої павутини і пам’ятати, що особиста 

безпека залежить, в першу чергу, від самих же користувачів.  

 


