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Са мыя не аба ро не ныя
Ёсць ста тыс ты ка, па вод ле якой 44 % 

дзя цей пра вод зяць у се ці ве больш за дзе-

сяць га дзін у су ткі. Да сле да ван ні па каз ва-

юць, што най больш ураз лі вая ка тэ го рыя 

ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту — дзяў ча ты-пад-

лет кі. Яны знач на больш ад чу валь ныя да 

кры ты кі, чым хлоп чы кі. І ка лі неш та пос-

цяць у сва іх акаў нтах у са цы яль най сет-

цы, вель мі ча ка юць «лай каў» і па зі тыў ных 

ка мен та ры яў. Ме на ві та дзяў ча ты цяж ка 

пе ра жы ва юць псі ха ла гіч ныя праб ле мы: 

тру цяць ся бе таб лет ка мі, ал ка го лем, хі-

міч ны мі рэ чы ва мі.

Па звест ках «Ла ба ра то рыі Кас пер ска га», 

на пы тан не «Ці хва лю е це ся вы, што ін тэр нэт 

ака жа не га тыў ны ўплыў на ва шых дзя цей?» 

95 % баць коў у Ра сіі ад каз ва юць: «Хва лю-

ем ся». Ка лі ж спы таць: «А што вы ро бі це, 

каб за сце раг чы іх?», вы свят ля ец ца: боль-

шасць ні чо га не ро бяць — толь кі хва лю юц-

ца. Між ін шым, 58 % дзя цей па ве дам ляе, 

што яны НЕШ ТА ХА ВА ЮЦЬ ад баць коў з 

та го, што ро бяць у ін тэр нэ це.

А вось вы ні кі апы тан ня «Ла ба ра то-

рыі Кас пер ска га», пра ве дзе на га ня даў на 

ў на шай кра і не: у 57 % бе ла рус кіх дзя-

цей ва ўзрос це ад ся мі да дзе вя ці га доў 

ужо ёсць улас ны смарт фон або план шэт. 

А да 15—18 га доў іх коль касць вы рас тае да 

97 %. Пра тое, што іх сы ны і доч кі ка рыс та-

юц ца ты мі ці ін шы мі са цы яль ны мі сет ка мі, 

па ве да мі ла 74 % баць коў.

Пра ві лы «вы жы ван ня»
Ад на з най больш час тых па гроз, з які мі 

дзе ці і пад лет кі су ты ка юц ца ў се ці ве, — кра-

дзеж гро шай. Воль га Кор сун па тлу ма чы ла, 

як не тра піць у фі нан са выя паст кі, на пры-

кла дзе «ка зач най ге ра і ні» дзяў чын кі Але сі.

Гіс то рыя пер шая. Да ча го ці каў насць і 

страх Алесю пры вес ці мо гуць?

— Адзін з са мых рас паў сю джа ных ві даў 

мах ляр ства зу сім не муд ра ге ліс ты: дзі ця ці 

пры хо дзіць па ве дам лен не ў ме сен джа ры ці 

ў са цы яль ных сет ках, або на ней кім сай це 

ма лое ба чыць, як ус плы вае акен ца з пра-

па но вай: «Да ве дай ся, хто за хо дзіў на тваю 

ста рон ку «УКан так це». Гэ та мо жа быць 

так са ма па ве дам лен не пра тое, што вый-

шла ней кая сак рэт ная се рыя па пу ляр на га 

се ры я ла (мульт філь ма), пра па но ва прай сці 

ней кі кру ты тэст, які ўжо выканалі ўсе сяб-

ры. Змест мо жа быць лю бы, га лоў нае — за-

ча піць ува гу дзі ця ці, — па пя рэдж вае Воль га 

Кор сун. — Яно пе ра хо дзіць па спа сыл цы, 

а там яго про сяць увес ці свае да ныя, ся-

род якіх ёсць ну мар тэ ле фо на. На апошні 

пры хо дзіць SMS з прось бай па цвер дзіць, 

што ты не ро бат, або па ве да міць пра свой 

уз рост для атры ман ня ко да ак ты ва цыі. І як 

толь кі дзі ця гэ та зро біць, ра зам з SMS з 

яго тэ ле фо на бу дуць спі са ны срод кі. Ёсць 

два ва ры ян ты: у пер шым мо жа ад на ра зо ва 

«зля цець» з ра хун ку вя лі кая су ма. У дру гім 

на ўла даль ні ка ну ма ра афарм ля ец ца без 

яго зго ды плат ная пад піс ка: у такім вы пад-

ку гро шы бу дуць спіс вац ца што дня, — гэ та 

не так кі да ец ца ў во чы, але праз пэў ны час 

баць кі бу дуць не пры ем на здзіў ле ны тым, 

што ра ху нак пус ты, і пач нуць вы свят ляць, 

ку ды маг лі знік нуць фі нан са выя срод кі.

Так са ма мах ля ры мо гуць сыг раць на на-

шых стра хах — да сы ла юць па ве дам лен не 

«Пра вер ка бяс пе кі»: «Да ве дай ся, ці ёсць 

твая карт ка ў ба зе ха ке раў». А да лей пра па-

ну юць увес ці яе ну мар, код CVC2 ад карт кі 

і на ціс нуць «Пра ве рыць». Так зла мыс ні кі 

атрым лі ва юць до ступ ад ра зу да ўсіх гро-

шай.

Гіс то рыя дру гая. Стань са мым кру тым, 

або Як га на рыс тасць дзяў чын цы Але сі 

на шко дзі ла.

Ка рыс таль нік атрым лі вае ў се ці ве па ве-

дам лен не кштал ту: «Пра пам пуй свой ста-

тус у гуль ні!!!», «Атры май су пер-бо нус!!!», 

«Пад ні мі ся ў рэй тын гу» і г. д. Пра тое, што 

па слу га плат ная, час цей за ўсё не згад ва-

ец ца. Да лей па тра бу ец ца аў та ры за вац ца на 

сай це — увес ці ну мар ма біль ні ка і ад ка заць 

на SMS або ўвес ці код, атры ма ны на сай це. 

Гро шы спіс ва юц ца, але ні ста ту саў, ні но вых 

«кру та сцяў» ня ма. Та му ця пер у до ме Але сі 

з'я ві ла ся на ступ нае пра ві ла: ні ко лі не ўво-

дзіць ну мар свай го ма біль на га тэ ле фо на і 

не ад праў ляць SMS не зна ём цам, не аб мер-

ка ваў шы гэ та з баць ка мі.

Бяс плат ны сыр
Гіс то рыя трэ цяя. Як Але ся па спа сыл-

ках су мніў ных пе ра хо дзі ла.

Дзі ця атрым лі вае ў се ці ве па ве дам лен-

не, дзе яго за пра ша юць прай сці па спа сыл-

цы, каб па гля дзець паш тоў ку, атры маць 

па да ру нак, пра лі чыць су мя шчаль насць з 

ад на клас ні кам Мак сам і гэ так да лей. Каб 

вы клі каць да вер, мо гуць вы ка рыс тоў вац ца 

ўзла ма ныя акаў нты сяб роў ці фаль шы вы 

ад рас ад мі ніст ра цыі сай та. Вы нік — спі са-

ныя з ра хун ку гро шы.

— Не ўпэў не ны — не на ціс кай! Лю бы ліст, 

SMS, га ла са вое па ве дам лен не, якія штур-

ха юць да па спеш лі вых дзе ян няў, па він ны 

вас на сця ро жыць, — па пя рэдж вае Воль га 

Кор сун. — Не пад да вай це ся на ма ні пу ля цыі. 

Ка лі вам пра па но ва ці прось ба сяб ра зда-

ла ся па да зро най, лепш аса біс та звя зац ца 

з ім па тэ ле фо не.

Гіс то рыя чац вёр тая. Як дзяў чын цы 

Але сі не злі чо ныя ба гац ці абя ца лі.

«Він шу ем! Вы вый гра лі су пер прыз!» — 

та кія па ве дам лен ні атрым лі ва лі, на пэў на, 

усе. Каб за браць свой па да ру нак, мо гуць 

па пра сіць апла ціць ней кую «дро бязь» — 

пе ра сыл ку, мыт ныя пош лі ны і г. д. І ка лі 

пад ле так мае до ступ да кар ты, то цал кам 

маг чы ма, што ён мо жа пе ра вес ці 20 руб-

лёў, каб атры маць абя ца ную ты ся чу! Або 

ка лі про сяць ад пра віць SMS, то з ра хун ку 

спіс ва юц ца гро шы ці афарм ля ец ца плат-

ная пад піс ка.

Гіс то рыя пя тая. Як Але ся на шан таж і 

па гро зы пад да ла ся.

«Я ве даю, дзе ты жы веш. Ка лі не ад-

пра віш мне гро шы, у ця бе і тва іх баць коў 

бу дуць праб ле мы», — дзі ця та кое па ве дам-

лен не мо жа вель мі моц на на па ло хаць. Ці 

як ва ры янт: «Ка лі ты не за пла ціш, то ўсе 

твае ад на клас ні кі і на стаў ні кі ўба чаць кам-

пра ме ту ю чыя фот кі». Хут чэй за ўсё, ні я кіх 

здым каў у пры ро дзе не іс нуе або вы ма галь-

нік ска рыс таў ся фо та шо пам. Але хто бу дзе 

раз бі рац ца, пад роб ка гэ та ці не? Усё роў на 

страш на за сваю «рэ пу та цыю».

— Та му ёсць вель мі важ нае пра ві ла, 

яко га трэ ба аба вяз ко ва пры трым лі вац ца: 

я рас каз ваю баць кам пра ўсе не пры ем нас-

ці, у якія трап ляю, а яны мя не слу ха юць і 

ву чаць, як зра біць так, каб сі ту а цыя больш 

не паў та ры ла ся, — кан ста туе экс перт. — І, 

да ра гія баць кі, што б ні зда ры ла ся, па спра-

буй це ўстры мац ца ад іс тэ ры кі «я ж та бе 

ка заў (ка за ла)!!!», а ста рай це ся ра зам ра-

за брац ца ў сі ту а цыі.

Бяз лі тас ны шо пінг
Гіс то рыя шос тая. Са бра ла ся не як Але-

ся ў се ці ва па па куп кі, ды і за ста ла ся без 

гро шай.

Каб больш гэ та га не да пус ціць, у до ме 

дзяў чын кі з'я ві лі ся і такія пра ві лы:

1. За вя дзі це бан каў скую карт ку, якую 

бу дзе це вы ка рыс тоў ваць толь кі для па ку-

пак у ін тэр нэ це. Не за хоў вай це на ёй вя лі кія 

су мы і тры май це вы ключ на з мэ тай апла ты 

ў се ці ве.

2. Ка рыс тай це ся ан ты ві ру сам. Та кая пра-

гра ма ад ра зу пач не біць тры во гу, ка лі сайт 

здас ца ёй па да зро ным. Так са ма яна бу дзе 

ад соч ваць з'яў лен не на кам п'ю та ры шкод-

на га пра грам на га за бес пя чэн ня, якое мо жа 

вы крас ці ней кія пер са наль ныя звест кі.

3. На бы вай це та ва ры толь кі ў пра ве ра-

ных мес цах. А ка лі штось ці вель мі хо чац ца 

ку піць у не зна ё май ін тэр нэт-кра ме, па пя рэд-

не вы ву чы це вод гу кі ін шых па куп ні коў.

4. Зра бі це скрын шот сай та.

5. Не ўвод зьце ліш ніх звес так: ла гі ны, 

па ро лі ад бан каў ска га ка бі не та ці пін-код 

ад бан каў скай карт кі пры куп лі ў ін тэр нэ це 

не па тра бу юц ца!

6. Ка рыс тай це ся да дат ко вы мі бан каў скі-

мі па слу га мі. Сён ня ўсе бан каў скія ўста но вы 

пра па ну юць SMS-ін фар ма ван не аб апе ра-

цы ях, якія бы лі здзейс не ны з ва шай карт-

кай. Гэ та да зва ляе кант ра ля ваць улас ныя 

гро шы і хут ка за бла ка ваць кар ту ў вы пад ку 

зла мыс ных дзе ян няў.

Між ін шым, не бяс пе ка не аб ду ма ных па-

ку пак за кра нае і тых, хто ці ка віц ца ан лайн-

гуль ня мі: мя жа па між вір ту аль ны мі і рэ аль-

ны мі гра шы ма хут ка сці ра ец ца. Пэў ную 

не бяс пе ку для ся мей на га бюд жэ ту ўяў ля-

юць убу да ва ныя ў ан лайн-гуль ні ўнут ра ныя 

па куп кі. Па ра да для баць коў: каб за сце раг-

чы ся бе ад не ча ка ных вы дат каў, пе ра ка-

най це ся, што дзі ця не мо жа тра ціць гро шы 

з ва шай карт кі, пры вя за най да ан лайн-гуль-

ні, ка лі яно ў яе зой дзе. Ад на анг лій ская 

дзяў чын ка ча ты рох га доў, па куль баць ка 

ва рыў ёй ма ка ро ну, па тра ці ла больш за ты-

ся чу фун таў, пры чым ру гаць яе за гэ та бы ло 

бес сэн соў на: яна прос та гу ля ла і на ват не 

ве да ла, што мар нуе гро шы, на ціс ка ю чы на 

«так» і «ку піць».

Ка лі пад ле так са ма стой на і свя до ма за 

свае гро шы на быў ней кую ца цан ку ў ан лайн- 

гуль ні, гэ та нар маль на. Га лоў нае, каб ён мог 

па тлу ма чыць, хоць у двух сло вах, на вош та 

яна яму па трэб ная і што ён збі ра ец ца ра біць 

з «вір ту аль най каш тоў нас цю». Але ка лі ў 

пад лет ка пра соч ва юц ца пры кме ты ін тэр нэт-

за леж нас ці, гэ та пад ста ва за ду мац ца, а ча го 

яму не ха пае ў рэ аль ным жыц ці, і, маг чы ма, 

звяр нуц ца па да па мо гу псі хо ла га.

7. Уста на ві це дзі ця ці лі міт на апла ту та-

ва раў і па слуг у ін тэр нэ це. У гэ тым вы пад ку, 

на ват ка лі вы ста не це ах вя рай мах ля роў, 

ёсць шанц па зба віц ца не ўсіх гро шай ад ра-

зу, а толь кі не вя лі кай су мы.

Са мае каш тоў нае
Гіс то рыя сё мая. Як Але ся на ву чы ла ся 

фі шын га выя сай ты рас па зна ваць.

— Фі шынг — гэ та кра дзеж кан фі дэн цы-

яль ных звес так ка рыс таль ні каў: ад ад ра соў 

элект рон най пош ты да рэ кві зі таў пла цеж ных 

кар так, — тлу ма чыць Воль га Кор сун. — Ашу-

кан цы ро бяць гэ та пад роз ны мі доб ра пры-

стой ны мі пад ста ва мі: аў та ры за цыя на сай-

це, не аб ход насць «ад пі сац ца» ад спа му ў 

элект рон най по шце, апла та па куп кі па ніз кай 

ца не або з вя лі кай зніж кай, не аб ход насць 

устанавіць но вую пра гра му. Каб ах вя ра доб-

ра ах вот на рас кры ла свае пер са наль ныя 

звест кі, зла мыс ні кі мо гуць вы ка рыс тоў ваць 

фі шын га выя сай ты. Апош нія ма юць шэ раг 

пры кмет, якія іх ад ра зу вы да юць. На ват не-

да свед ча ны ка рыс таль нік мо жа за не каль кі 

хві лін вы зна чыць, ці вар та да вя раць сай ту, на 

якім ён апы нуў ся, рэ кві зі ты сва ёй аплат най 

карт кі. Па пу ляр ныя сай ты пры мя ня юць шыф-

ра ван не SSL для пе ра да чы да ных ка рыс-

таль ні каў. Пры вы ка ры стан ні гэ тай тэх на ло гіі 

ад рас па чы на ец ца на «https://». А вось ка лі 

сайт ін тэр нэт-кра мы па чы на ец ца на «http://», 

гэ та на го да ўсу мніц ца ў ары гі наль нас ці ста-

рон кі. На сця ро жыць па він ны гра ма тыч ныя, 

ар фа гра фіч ныя і ды зай нер скія па мыл кі, ад-

роз нен не струк ту ры ста ро нак у па раў на нні з 

ары гі наль ным сай там.

— Ін тэр нэт і га джэ ты — гэ та ўся го толь кі 

ін стру мент, ад яко га ні хто ўжо не ад мо віц ца. 

Ін стру мент клас ны, але ён так са ма па тра буе 

вы ка нан ня пэў най тэх ні кі бяс пе кі і ўдум лі-

ва га вы ка ры стан ня, — рэ зю муе ка ар ды-

на тар пра ек та GіrlSafety, су за сна валь нік 

ІT Рrіnсеss Асаdеmу, пе да гог Ва лян ці на 

ЧЭ КАН. — І ка лі мы за хо дзім у се ці ва, вар та 

па мя таць: са мае каш тоў нае, што ёсць у нас 

і што трэ ба бе раг чы, — гэ та пер са наль ныя 

звест кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Рэ аль ная гіс то рыя, якая зда ры ла ся сё ле та з юнай мін чан кай... Ёй у са цы яль най 

сет цы ад не зна ё ма га кан так та з дзя во чым про фі лем прый шла пра па но ва — 

атры маць бяс плат ныя сці ке ры і «га ла сы». Яна па га дзі ла ся, бо па тра ба ва ла ся 

ўся го толь кі па ве да міць но ва спе ча най «сяб роў цы» ну мар свай го тэ ле фо на, 

пас ля ча го па цвер дзіць зго ду пры да па мо зе SMS. За пяць хві лін ёй прый шло 

18 та кіх пасланняў, на якія дзяў чын ка ад ка за ла. Кож ная з іх каш та ва ла шэсць 

руб лёў. Але гэ та ста ла вя до ма толь кі пас ля та го, як ра ху нак на те ле фо не апус-

цеў і дзяў чын ка па ве да мі ла пра зда рэн не сва ім баць кам. Тыя хут ка звяр ну лі ся 

ў пра ва ахоў ныя ор га ны: акаўнт зла мыс ні цы быў за бла ка ва ны, а ма біль ны апе-

ра тар вяр нуў амаль усе гро шы. «Гэ та доб ры ка нец гіс то рыі, але, на жаль, так 

зда ра ец ца да лё ка не заў сё ды», — кан ста туе Воль га КОР СУН, аў тар і кі раў нік 

са цы яль на га пра ек та «Ін тэр нэт-бяс пе ка дзя цей Бе ла ру сі. Netka.by».

Як аба ра ніць свайго сына або дач ку, не ста вя чы пад па гро зу іх да вер? 

Як пра віль на на ла дзіць га джэ ты пад лет ка, каб за сце раг чы ад не бяс печ на га 

кан тэн ту? Якія ме та ды вы ка рыс тоў ва юць ма ні пу ля та ры ў се ці ве, каб да маг-

чы ся сва іх мэт? Пра ўсё гэ та іш ла раз мо ва на пя тай га рад ской кан фе рэн цыі 

#GіrlSafety, якую ар га ні за ва ла Ака дэ мія крэ а тыў ных тэх на ло гій ІT Prіncess 

пры пад трым цы Мінск ага га рад ско га ін сты ту та раз віц ця аду ка цыі.

Не тра піць у сет кіНе тра піць у сет кі

ІН ТЭР НЭТ І ГА ДЖЭ ТЫ — 
ІН СТРУ МЕНТ...

...які па тра буе вы ка нан ня тэх ні кі бяс пе кі


