
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» 

НАКАЗ 
м. Львів 

03 лютого 2023 року                                                                                             № 33-о 

Про проведення Днів безпечного інтернету у лютому 2023 року 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист суспільної моралі», листів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012 № 1/9-55 «Про 

проведення Дня безпечного Інтернету», №1/9-768 від 06.11.2009 року «Про захист дітей та 

молоді від негативних інформаційних впливів», річного плану роботи НВК «ШЕЛ», з метою 

привернення уваги учасників освітнього процесу до загроз, що несе невміння правильно 

користуватися мережею Інтернет, виховання поважливого онлайн спілкування учнів та 

профілактики кібербулінгу, особливо в умовах воєнного стану, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 7,8 лютого 2023 року Дні безпечного інтернету у НВК «ШЕЛ». 

2. Затвердити план заходів щодо проведення Днів безпечного інтернету по НВК «ШЕЛ» 

(Додаток 1). 

3. Воронича І.М., вчителя математики та інформатики, призначити відповідальним за 

організацію і проведення Днів безпечного інтернету у НВК «ШЕЛ». 

4. Вороничу І.М., відповідальному за організацію і проведення Днів безпечного інтернету: 

4.1. спланувати роботу з проведення Днів безпечного інтернету і подати на погодження 

Горняткевич Н.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи до 03.02.2023 

року; 

4.2. залучити до підготовки і проведення Днів безпечного інтернету вчителів-

предметників, кураторів навчальних груп, вчителів усіх вікових категорій, 

представників ГО, служб кіберполіції та ювенальної превенції. 

5. Горняткевич Н.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

5.1.  сприяти організації та проведення заходів Днів безпечного інтернету; 

5.2. здійснювати контроль за проведенням заходів Днів безпечного інтернету; 

5.3. подати аналітичний наказ щодо проведення заходів Днів безпечного інтернету до 

10.02.2023 року. 

6. Василик М.А., секретарці, розмістити інформацію про проведення Днів безпечного 

інтернету на сайті НВК «ШЕЛ» та у соціальних мережах. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка                                                         Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_______________Надія ГОРНЯТКЕВИЧ 

_______________Іван ВОРОНИЧ 

_______________Марта ВАСИЛИК 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу по НВК «ШЕЛ» № 33-о від 03.02.2023 року 

 

Заходи Днів безпечного інтернету по НВК «ШЕЛ» у лютому 2023 року 

№ 

п/п 
Заходи проведення Група Дата Вчитель Примітки 

1. Проведення: 

▪ відеоблогу «Неприємності в 

мережі інтернет»; 

▪ вікторини «Безпечно чи 

небезпечно в інтернеті»; 

▪ інтернет-гри «Реєструйся в 

інтернеті безпечно»; 

▪ квесту «Я за безпечний інтернет»; 

▪ квесту «Безпечний інтернет». 

 

8 

 

6А 

 

5А 

 

5А 

6Б 

 

08.02. 

 

08.02. 

 

07.02. 

 

08.02. 

08.02. 

 

Манько Н.І.  

 

Воронич І.М. 

 

Воронич І.М. 

 

Лущак М.Ю. 

Козак М.В. 

 

2. Розробка і створення інфографіки 

«Безпечний інтернет – це наш 

вибір» 

8 08.02. Воронич І.М. 

 

3. Представлення: 

▪ презентації «Безпечний інтернет – 

це важливо»; 

▪ презентації «Як захистити себе у 

соцмережах»; 

▪ презентації «Дізнайся про 10 

способів захисту себе від 

шахрайства і зламу в Інтернеті». 

 

6А 

 

5Б 

 

7Б 

 

07.02. 

 

08.02. 

 

07.02. 

 

Воронич І.М. 

 

Кравчук О.Я. 

 

Кравчук О.Я. 

 

4. Організація і проведення: 

▪ квест-гри «Безпечна подорож до 

країни Інтернет»; 

▪ квест-гри «Топ 10 способів 

безпечного користування 

інтернет-ресурсами». 

 

5Б 

 

7Б 

 

07.02. 

 

07.02. 

 

Кравчук О.Я. 

 

Бутовська С.В. 

 

5. Проведення відеолекторіїв із 

практичним спрямуванням: 

▪ «Повага до прав людини онлайн»; 

▪ «Збереження здоров’я під час 

роботи з цифровими 

пристроями». 

1,11,21 08.02. Варгас В.М. 

 

6. Організація і проведення: 

▪ соціального опитування щодо 

кібербезпеки серед учнів 1,11,21 

навчальних груп; 

▪ тренінгу «Кібербулінг». 

 

1,11,21 

 

 

7,8 

 

07.02. 

 

 

08.02. 

 

Олексів М.О. 

 

 

Олексів М.О. 

 

7. Проведення відеолекторію з 

представниками Кіберполіції щодо 

проєкту «Мрія» (про безпечний 

кіберпростір, загрози) 

8,1,11,21 08.02. Бурак З.Є. 

 

 


