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• У звіті ЮНІСЕФ „Діти в цифровому світі” (2017)
рекомендовано навчати дітей того, як потрібно
„контролювати їхні налаштування конфіденційності, щоб
захистити їхню особисту інформацію – ім’я, дату
народження, адресу, друзів, сім’ю, школу й особисті
фотографії – і зрозуміти небезпеку, що, якщо такі дані
публікують, це може призвести до крадіжки особистих
даних та ці дані можуть бути підставою для інших
ризиків”.





• прізвище, ім’я, по батькові містять
37,15% сайтів

• фото – 82,99%;

• фото + клас –14,58%;

• фото + прізвище, ім’я, по батькові –
22,92% ;

• фото + прізвище, ім’я, по батькові + клас
– 1,39%;

• прізвище, ім’я + клас –15,63%;

• прізвище, ім’я + дата народження –
1,04%;

• прізвище, ім’я, по батькові дітей, прийнятих 
• до 1 класу – 3,13%;
• прізвище, ім’я, по батькові + домашня адреса + 

дата народження дітей, прийнятих до 1 класу –
0,7%;

• прізвища дітей, прийнятих до 1 класу – 0,35%;
• групові фото всіх класів – 0,69%;
• накази про переведення в наступні класи, у  яких 

зазначено прізвище, ім’я, по батькові  учнів та 
учениць 11 класів, 1 – 8 класів,  10 класів – 1,04%.

Комбінації персональної інформації дитини на сайті закладу освіти:



• У Рекомендації CM/REC(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам щодо Посібника з прав людини для Інтернет-
користувачів та пояснювальному меморандумі підкреслено, що
користувачі „повинні мати можливість здійснювати контроль за
своїми персональними даними, перевіряти їх правильність,
звертатися з проханням про виправлення, видалення
персональних даних або про їх зберігання лише протягом
необхідного строку”.



• У Рекомендації CM/Rec(2018)7 Комітету Міністрів Ради Європи
щодо Керівництва поважати, захищати та реалізовувати права
дитини в цифровому просторі підкреслено, що держави повинні
сприяти розвитку цифрової грамотності, що передбачає
медіаграмотність та інформаційну грамотність, а також освіту з
цифрового громадянства, щоб гарантувати, що діти мають
компетенцію бути розумно включеними в цифрове середовище
та стійкість до пов’язаних з цим ризиків.







РЕКОМЕНДАЦІЇ

• МІНІСТЕРСТВУ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

• ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ  НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

• ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ 

• БАТЬКАМ ТА ОСОБАМ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

• БІЗНЕСОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ і ПРЕДСТАВНИКАМ ІКТ-ІНДУСТРІЇ

• АДМІНІСТРАЦІЯМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 
ПРАЦІВНИКАМ



Відкрите обговорення та розробка за посиланням: 
https://docs.google.com/document/d/1i7Z4UQk2UcgTfISvkIDSISfDKQpPxFvVORi9MZR7XUU/edit?usp=sharing

Посилання легко знайти на сайті Центру кращого Інтернету: https://betterinternetcentre.org
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