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РІВЕНЬ   ОБІЗНАНОСТІ  УКРАЇНЦІВ  
ЩОДО ПИТАННЯ 

БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ
Звіт за результатами дослідження



96% дітей користуються Інтернетом 

 Щодня 3 рази в 
тиждень

1 раз на 
тиждень

10-11 років 10% 75% 15%

12-13 років 22% 67% 11%

14-15 років 34% 54% 12%

16-17 років 65% 24% 11%

Активність виходу дітей в мережу Інтернет, %



Що діти роблять в Інтернеті?



Розміщують особисту інформацію в 
мережі



Зустрічаються з віртуальними 
незнайомцями в реальному житті

10-11 років 12-13 років 15-17 років14-15 років



Повідомляють інформацію про 
батьків



72,5% дітей хочуть отримати більше 
інформації про ризики мережі

97% батьків впевнені у необхідності 
навчання дітей основам безпечної 
поведінки під час перебування у всесвітній 
мережі

100% вчителів вважають, що 
бажано навчати дітей основам безпечної 
поведінки в мережі Інтернет



www.onlandia.org.ua



Більше, ніж просто веб-сайт



7 000+ учасників конкурсів

Магістр Онляндії (2009-2010)
понад  600 учасників на місяць

Онляндія - моя безпечна веб-країна (2010)
670 учасників
403 робіт

Oнляндія в моїй школі (2010-2011)
460 учителів, 4 600 дітей



За 2010 рік:
  

2 031  тренінгів у школах
70 292 учасника



4 300 волонтерів Онляндії

1

Активність волонтерів по 5-бальній 
шкалі (5 – найбільш активний)

2
3
4
5



Випуск методичного посібника



https://8eh89q.blu.livefilestore.com/y1pNPvTFSU5Vk3tVAnGS2Y6q4z3ocLAnFRxj7h7qOfr7UA_tdQAysVIDunG3XmutIgkLVU7WS8NZ5w1856Y_GzTlLUrVRyFlqkA/logo-Partnerstvo-small.jpg?psid=1












- Статистика
- Тренінги
- Методичні 

посібники
- Корисні поради









 
 

Майстер - клас

•Тема 1.1. Огляд безпеки та 
конфіденційності комп`ютера

Артур Кочарян,Артур Кочарян,

КоорКоординатор програмидинатор програми

““Онляндія – безпека дітей в Інтернеті”Онляндія – безпека дітей в Інтернеті”

2011 р.2011 р.



Дякую за увагу!
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