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 КВЕСТ ДЛЯ УЧНІВ 9—11 КЛАСІВ

Мета квесту: ознайомити учнів із небезпе-
ками, що можуть виникнути під час спілкуван-
ня в Інтернеті, сформувати навички безпечно-
го спілкування; дати уявлення про необхідні дії 
у разі підозри чи виникнення онлайнгрумінгу 
чи сексторшину. 

Тривалість квесту: 45 хв.

Обладнання: Для проведення квесту необ-
хідне приміщення, де є дзеркало, столи (хоча 
б один), підвіконня, вмикач світла, відро, роз-
друковане зображення Мона Лізи чи портрет 
Леонардо да Вінчі, підручник, картина, слов-
ник (бажано англійської мови), на стіні чи на 
дошці необхідно повісити колесо із літерами 
(додаток 5) та азбуку Морзе (додаток 6).

Обов’язковою умовою проведення квесту 
є наявність хоча б в одного учня з кожної ко-
манди смартфону із доступом в Інтернет для 
зчитування QR-коду та перегляду відео.

Інструкція для учителя щодо поперед- 
ньої підготовки:

 ■ Перед проведенням квесту необхідно 
уважно ознайомитися із сценарієм. Для 
проведення квесту клас буде розподі-
лений на дві команди. Тому учитель має 
роздрукувати перший лист на кожного 
учня із розрахунку: ½ класу – перша ко-
манда та ½ – друга команда.

 ■ Аби команди не отримували підказ-
ки одне одного, усі послання познача-
ються умовним знаком команд: сим-
вол Instagram для першої команди та 
Telegram для другої.

 ■ Усі послання роздруковуються в одному 
примірнику та завчасно розміщуються 
у місці, визначеному сценарієм.

 ■ Усі матеріали для команди 1 в додатку 
1, для команди 2 – у додатку 2. Додатки 
3—6  є спільними для обох команд.

Тест Б  і  лборда 
та   кохання  
в    І   нтернеті
Якщо ви хочете отримати сертифікат про проведення такого заняття з 
дітьми, просимо вас зробити публікацію з заняття у соціальних мережах 
із хешетгом #stop_sexтинг та заповнити форму: https://bit.ly/307iy4R
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Перебіг квесту

І. Організаційний момент (3 хв)

Учні займають свої місця за партами. Вчитель 
розповідає їм про форму роботи на занятті, про 
те, що заняття присвячене безпечному спілку-
ванню в Інтернеті. Коротко розповідає про біл-
борд-тест, про суть явищ: секстинг, онлайнгру-
мінг, сексторшин.

ІІ. Ознайомлення учнів із правилами 
квесту (2 хв)

Правила квесту також бажано роздрукувати 
та повісити у приміщенні, де проходить квест, або 
висвітлити на мультимедійній дошці чи інтерактив-
ній панелі (аби вони були завжди перед очима).

Правила квесту

 ■ Квест є спільною командною діяльніс-
тю. Об’єднатися в команду необхідно за 
спільною ознакою, визначеною сюже-
том квесту. Тому необхідно звертати ува-
гу на найменші деталі.

 ■ Пошуки реквізитів квесту відбувається 
на визначеній території (клас, кімната, 
приміщення, двір).

 ■ Тривалість квесту 30 хвилин.
 ■ Завдання квесту виконуються послідовно, 

виконане завдання дає підказку для пошу-
ку наступного завдання. Рухатися терито-
рією квесту, хаотично хапаючи сторонні 
предмети, заборонено. За це вся команда 
штрафується на 3 хвилини.

 ■ Брати завдання та підказки інших ко-
манд заборонено. За це команда штра-
фується 5 хвилинами простою. Необ-
хідно звертати увагу на фірмовий знак 
команди, зазначений на завданнях

ІІІ. Активний етап квесту – проходження 
по маршруту (30 хв)

Вчитель видає кожному учневі конверт або 
згорнутий конвертом аркуш, на якому написа-
но: «Лист з майбутнього» (додаток 1 (2), бланк 
1). Можна завчасно розкласти листи усім на 
парти. Необхідно попередити, що відкривати 
лист можна лише за командою про початок 
квесту. У самому тексті листа передбачено 
розподіл класу на дві групи за допомогою фір-
мового командного знаку (в однієї команди це 
символ Instagram, в іншої – Telegram). Щойно 
усі учні класу матимуть перед собою листи, 
вчитель дає команду про початок квесту. 

Прочитавши лист учні об’єднуються у ко-
манди та починають шукати перше послання 
(в тексті листа є букви, що виділені жирно та 
курсивом, з цих букв учні складуть підказку 
для пошуку першого послання). Всього в ході 
квесту учні мають знайти 6 зашифрованих по-
слань (додаток 1 (2), бланки 2, 3, 4, 5, 6, 7). Із 
кожним посланням команда знаходить шма-
точок пазлу із буквою та частиною посилан-
ня (додаток 3). Відшукавши всі шість послань 
учасники квесту складають пазл, на якому 
зображено QR посилання на відео, а з літер 
складається слово (секстинг, сексторшин). 
Зібравши пазл, команда має переглянути ві-
део та заповнити бланк (додаток 4), який учні 
знаходять разом із останнім, сьомим послан-
ням. Заповнений бланк є підтвердженням 
проходження квесту. 

МАРШРУТ КОМАНДИ INSTAGRAM:

1. Ознайомлення із листом з майбутньо-
го (додаток 1, бланк 1)
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ЛИСТ З МАЙБУТНЬОГО

(У тексті деякі літери замінені на циф-
ри, число означає порядковий номер за-
міненої букви у слові)

Привіт. Для тебе, мабуть, дивно отри-
мати паперовий лист, коли усім заволодів 
Інтернет? Та це не звичайне посилання. 
Я надіслала його тобі, аби вберегти від ве-
личезної помилки. Помилки, яка дорого 
коштувала мені та іншим підліткам. 

Скажи, у тебе є мрії? Що б ти хотів (-ла) 
зробити цього року? 

А коли станеш дорослим? 

Про що ти мрієш найбільше? Можливо, 
про велике та щире кохання? Про родину, 
про кар’єру, про славу? 

У мене теж були чудові мрії... Але ж мої 
дії в Інтернеті поставили їх під вели1у за-
грозу.

Я розкажу тобі свою історію. Щопра2да 
після того, що сталося зі мною, я боюся 
розповідати про себе, боюся, що мої слова, 
дії і довіра знову будуть використані проти 
мене і спричинять мені велику шкоду. 

Для мене важливо попередити тебе, 
тому я  над3слала кілька зашифрованих 

послань. Кожне з них буде підказувати 
тобі, наступні кроки. До того ж у кожному 
з  послань ти знайдеш маленький шмато-
чок паперу із на перший погляд незрозумі-
лими шифрами. Збережи його.

Відшукавши усі шість послань, ти скла-
деш пазл та отримаєш доступ до історії, 
яку б я дуже хотіла знати декілька місяців 
тому.

Я вірю, що ти впораєшся, знайдеш і роз-
шифруєш усі мої послання. Прос4о будь 
уважним (-ою) і спостережливим (-ою).

Я хочу, щоб ти знайшов (-ла) і уважно 
переглянув (-ла) те, що може врятуват5 
тобі життя та захистити твої мрії!

Для пошуку першого послання приди-
вися до цього листа. Деякі літери – зовсім 
не літери, а послідовність, що допоможе 
у пошуках послання.

І запам’ятай, що у світі безліч інформа-
ції, що тобі не потрібна, що 
лише збиває тебе із пра-
вильного шляху. Розпізнати 
ту, що призначена саме для 
тебе, допоможе секретний 
символ — 
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2. Пошук послання 1 (додаток 1, бланк 2), 
схованого біля квітів (кімнатний вазон, 
букет чи роздруковане зображення 
квітів). Разом з посланням знаходять 
перший шматок додатка 3.

ПОСЛАННЯ 1

(Текст написаний дзеркально)

Час розказати тобі мою історію. 

Мене звати Ганна. Зараз мені 21, я маю 
диплом про вищу освіту. Я отримала спеці-
альність, про яку мріяла. А от роботу мрії 
отримати виявилося не так просто. В 16 ро-
ків я сама собі створила перешкоди. Як? Я 
закохалася. Ніколи б не подумала, що моє 
перше кохання заважатиме мені у доросло-
му житті. 

Ти вже здогадався (-лася), де шукати на-
ступне послання? Адже недарма текст напи-
саний дзеркально.

3. Пошук послання 2 (додаток 1, бланк 3), 
схованого за дзеркалом. Разом з по-
сланням знаходять другий шматок до-
датка 3.

ПОСЛАННЯ 2

(Текст написаний транслітом)

Мій хлопець був на рік старший за мене, йому 
було 17, він вступив до столичного університе-
ту, я лиш перейшла до 11-го класу загальноос-
вітньої школи маленького містечка. Між нашим 
коханням виникли 300 км перешкод. Та на той 
момент ми зустрічалися вже 2 роки й вірили у 
міцність нашого кохання. Я планувала вступати 
в той самий університет, що й мій хлопець, тож 
необхідно було почекати лише рік, аби знову ба-
читися кожного дня.

Порятунком для нас стало віртуальне спілку-
вання. Ми дзвонили одне одному кожного дня 
та переписувалися у меседжерах майже в ре-
жимі non-stop. Ми розповідали про те, як про-
йшов день, кого бачили, про що читали та чули. 
А ще ми постійно обмінювалися фотографіями. 
Ми надсилали свої світлини десятками чи навіть 
сотнями кожного дня, це створювало певне від-
чуття присутності в житті один одного.

Ми писали повідомлення короткими, зрозу-
мілими лиш нам фразами. Здавалося, що в нас 
є своя, власна мова, для якої не існує словника.

4. Пошук послання 3 (додаток 1, бланк 4), 
схованого в англійському словнику. Ра-
зом з посланням знаходять третій шма-
ток додатка 3.
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ПОСЛАННЯ 3

(У класі має висіти зображення з колесом 
(додаток 5), на якому одна літера абетки від-
повідає зовсім іншій. Так із виділених букв 
шляхом їх заміни утвориться слово «підві-
коння»)

Мій хлопець рідко приїздив у рідне місто, 
тож фото були майже єдиною можливістю 
бачитися. Якось він написав мені, що я ста-
ла ще гарнішою. Що я маю модельну зов-
нішність та неймовірну фігуру. В його пові-
домленнях все частіше з’являлися відверті 
компліменти. Наше спілкування ставало все 
більш інтимним, а фото більш оголеними. Та, 
звісно, здебільшого відверті фото надсилала 
я. З боку хлопця ж поступово зменшилась не 
лише кількість фото, а й повідомлень. Наше 
кохання не витримало випробування часом 
та відстанню, але ніхто нікого не звинувачує. 

Наші стосунки змінювалися швидко, як 
обертається колесо. І одні букви та слова ви-
являлися зовсім іншими.

5. Пошук послання 4 (додаток 1, бланк 5), 
схованого на/біля підвіконня. Разом з 
посланням знаходять четвертий шма-
ток додатка 3.

ПОСЛАННЯ 4

Я закінчила школу, вступила до іншого 
вишу  в іншому місті. З моїм першим кохан-
ням ми більше не спілкувалися, ми більше 
не кохали один одного, але й не зневажали. 
Ми розсталися по-доброму. А от фото, які я 
надсилала в 16 років,  зіграли зі мною злий 
жарт. Адже зараз життя у просторі Інтерне-
ту є невід’ємною частиною нас. Наші профі-
лі у соціальних мережах є нашою своєрід-
ною візитною карткою. Вони розповідають 
про нас більше, ніж нам хотілося б. 

Наслідки мого обміну фото я відчула че-
рез 5 років. А що тобі підготувала цифра 5? 
Розгадай судоку й дізнаєшся.

6. Пошук послання 5 (додаток 1, бланк 6), 
схованого під столом (це може бути 
стіл учителя чи будь-яка учнівська пар-
та). Разом з посланням знаходять п’я-
тий шматок додатка .

ПОСЛАННЯ 5

(У класі треба повісити розшифровку 
азбуки Морзе (додаток 6). Учні розшифро-
вують слово «картина» і за картиною знахо-
дять останнє, шосте послання)

Ні для кого не секрет, що, приймаючи на 
роботу працівника, роботодавець знайо-
миться з його сторінками у соцмережах та 
просто відстежує інформацію в Інтернеті. 
Так от, мої фото чомусь опинилися у віль-
ному доступі в Інтернеті і мій потенційний 
роботодавець побачив замість молодого 
амбіційного адвоката, яким я себе уявляла, 
безсоромне дівчисько. Бажана робота не 
стала моєю. І все через фото, про які я вже 
давно забула.

Так, обмін особистими даними в Інтерне-
ті є дуже небезпечним, навіть азбука Морзе 
не допоможе, адже в змозі лиш зашифру-
вати слово.

- • - 

• - 

• - • 

- 

- •  - - 

- • 

•  - 
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7. Пошук послання 6 (додаток 1, бланк 7), 
що знаходиться за картиною. Разом 
з посланням знаходять шостий шматок 
додатка 3. Разом із останнім послання 
учні знаходять шостий шматок додатка 3 
 (із QR-кодом) і бланк для заповнення 
(додаток 4).

ПОСЛАННЯ 6

Тепер ти знаєш мою історію. Як бачиш, 
я  вже нічого не шифрую, бо вже немає 
чого приховувати. Тепер ти маєш всі п’ять 
послань та можеш скласти пазл. На ньому 
назва явища, що було описане мною та по-
кликання на відео. Воно описує іншу небез-
пеку інтернет-спілкування, напевно, навіть 
більш підступну. Додивися його до кінця та 
склади перелік заходів, що необхідно вжити 
у такому випадку. 

8. Перегляд відео за покликанням 
QR-коду (https://www.youtube.com/
watch?v=b-gaa9ZI2JE).

9. Заповнення бланка (додаток 4).

МАРШРУТ КОМАНДИ TELEGRAM:

1. Ознайомлення із листом з майбутньо-
го (додаток 2, бланк 1)

2. Пошук послання 1 (додаток 2, бланк 2), 
схованого у відрі (залежно від інтер’єру 
приміщення, в якому проводиться квест. 
Це може бути маленьке декоративне ві-
дерце, відро для миття підлоги чи зобра-
ження відра). Разом з посланням знахо-
дять перший шматок додатка 3.

ПОСЛАННЯ 1

(Текст написаний дзеркально)

Час розказати тобі мою історію. 

Мене звати Макс. Зараз мені 17, я навча-
юся в 11 класі. Я звичайний підліток, який 

захоплюється комп’ютерними іграми. Я 
завжди вважав, що в іграх все краще, ніж у 
житті: події динамічніші, зображення яскра-
віші та завжди є можливість зберегти чи пе-
реграти гру ще раз. Шкода, що в житті не 
можна програти подію з новою стратегією.

Навряд моя історія унікальна, як полотна 
Леонардо да Вінчі, та все ж про неї варто 
розповісти.

3. Пошук послання 2 (додаток 2, бланк 3), 
схованого за роздрукованим зобра-
женням Мона Лізи чи портретом Ле-
онардо да Вінчі. Разом з посланням 
знаходять другий шматок додатка 3.

ПОСЛАННЯ 2

(Текст написаний транслітом)

Якщо ти коли-небудь грав у онлайнігри, на-
певне знаєш, що в них є чати для спілкуван-
ня гравців. Зазвичай в загальному чаті коїть-
ся справжній безлад – хтось когось висміює, 
розповідає приколи чи просто засипає смай-
ликами та гіфками. А от у приватних повідом-
леннях можна вже до чогось домовитися, під-
казати стратегію гри тощо. 

6



7

Раніше я майже не брав участь у спілку-
ванні в чаті, я завжди  ігнорував загальні по-
відомлення та майже ніколи не підтримував 
розмову в приватних. Та не цього разу.

Чому ж у підручниках не вчать правилам 
спілкування у іграх?

4. Пошук послання 3 (додаток 2, бланк 4), 
схованого в підручнику (бажано, щоб 
це був один із підручників учнів). Разом 
з посланням знаходять третій шматок 
додатка 3.

ПОСЛАННЯ 3

(У класі має висіти зображення з колесом 
(додаток 5), на якому одна літера абетки від-
повідає зовсім іншій. Так із виділених букв 
шляхом їх заміни утвориться слово «вими-
кач»)

Якось під час гри в приватному чаті мені 
прийшло повідомлення від гравця із ніком 
«wild cat». На аватарці була зображена ге-
роїня японського аніме. До речі на моїй ава-
тарці теж замість реального фото стояло 
зображення героя з того ж аніме. Напев-
но, саме це нас і звело разом. Кішка добре 

грала, вона знала секретні коди та завжди 
вдало обирала стратегію. З її допомогою я 
швидко вийшов на новий рівень гри. А ще 
з нею просто було цікаво та весело. Зда-
валося, що вона читає мої думки. Їй подо-
балося все те, що й мені: музика, фільми, 
ігри. Виявилося, що вона ще й недалеко 
живе та навчається у сусідній школі.

Наше спілкування розвивалося так швид-
ко, як обертається колесо. І одні букви та 
слова виявлялися зовсім іншими.

5. Пошук послання 4 (додаток 2, бланк 5), 
схованого біля вимикача світла. Ра-
зом з посланням знаходять четвертий 
шматок додатка 3.

ПОСЛАННЯ 4

Кожного дня я поспішав додому, аби 
швидше зайти в гру та знову поспілкувати-
ся із кішкою. Вона завжди була в мережі. Я 
гадав, що вона чекає на мене. Вже на тре-
тій день активного спілкування вона запро-
понувала обмінятися реальними фото, і я 
погодився. До того ж вона надіслала фото 
першою. Виявилося, що вона дуже гарна 
білявка із довгим волоссям, гарними очи-
ма та привабливою фігурою. Я теж вважав 
себе досить симпатичним, тож, не сором-
лячись, відправив своє фото.

Наше спілкування тривало вже три дні. 
А  що тобі підготувала цифра 3? Розгадай 
судоку й дізнаєшся.

6. Пошук послання 5 (додаток 2, бланк 6), 
що біля води (це може бути водопро-
відний кран, пляшка чи стакан з во-
дою).. Разом з посланням знаходять 
п’ятий шматок додатка 3.

ПОСЛАННЯ 5

Потім кішка запитала мене: «В тебе є 
дівчина?». Я сказав, що ні, і вона сказала: 

7
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«Тепер є.  Я  твоя дівчина». Ми продовжили 
спілкування і на правах моєї дівчини кішка 
запропонувала обмінятися більш інтимни-
ми фото. Тут вже я, як чоловік, взяв на себе 
ініціативу та надіслав їй кілька фото в різних 
ракурсах. Я чекав на її фото та натомість от-
римав дивне повідомлення. «…Тепер ми ма-
ємо твої оголені фото. Якщо ти не хочеш, аби 
ми злили ці фоки в інтернет та надіслали їх 
усім твоїм друзям, то зараз ти отримаєш ра-
хунок, на який необхідно скинути 200 доларів 
до завтра. Після цього ми видалимо фото».

Після цього я не написав жодного по-
відомлення. Я хотів зашифрувати усі кон-
такти азбукою Морзе та натомість просто 
дивився на

- -

- - - 

- • 

• •

- 

- - - 

• - •

7. Пошук послання 6 (додаток 2, бланк 7), 
схованого біля монітора. Разом із ос-
таннім послання учні знаходять шо-
стий шматок додатка 3 (із QR-кодом) 
і бланк для заповнення (додаток 4).

ПОСЛАННЯ 6

Я надіслав гроші, взяв з тих, що відкладав 
на велосипед. Та проблема не зникла. Листи 
із вимогою грошей надходять знову і знову. 
Я не знаю, що мені робити… Тепер ти знаєш 
мою історію. Ти маєш всі шість послань та мо-
жеш скласти пазл. На ньому назва явища, що 
було описане мною, та посилання на відео. 

Переглянь відео та склади перелік захо-
дів, що я їх маю вжити. 

8. Перегляд відео за покликанням 
 QR-коду (https://www.youtube.com/
watch?v=b-gaa9ZI2JE).

9. Заповнення бланка (додаток 4).

ІV. Рефлексія після квесту (10 хв)

Обмін враженнями між учасниками. Обгово-
рення відео та історій, що описувалися у  южеті 
квесту. Зачитування правил поведінки, що за-
хистять підлітків під час спілкування в Інтернеті.



99

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ?

ЯКА ПОВЕДІНКА МАЄ ВИКЛИКАТИ ПІДОЗРУ?

Спілкуйся з людьми, яких ти знаєш у реальному житті

Прохання перейти у більш секретний формат спілкуівання, 
наприклад через додаток у телефоні замість соціальних мереж 
(WhatsApp, Viber та ін.)

Дуже стрімкий розвиток відносин, приділення мені 
неочікувано багато уваги

Перехід до розмов про секс після нетривалого знайомства

Надсилання власних інтимних фото чи прохання до мене 
надіслати свої

Обурення моєю відмовою надіслати інтимні фото (якщо лю-
дина щира у своєму ставленні до тебе, вона не буде 
змушувати робити те, чого ти не хочеш)

Прохання тримати ваше спілкування в таємниці

Пропозиція відеоспілкування, але відмова показати  
себе «через несправність чи відсутність відеокамери»

Закрий у соціальних мережах свою сторінку 
та список друзів від сторонніх осіб

Не вказуй в профілі та повідомленнях 
свою адресу, номер телефону та номер школи, 
де навчаєшься.

Перед тим як викласти в Інтеренет або надіслати будь-яке 
своє фото, скористайся білборд-тестом: 
Чи готовий (-а) я побачити це зображення на 
білборді або на стінах біля входу в мою школу?

Білборд-тест – це принцип спілкування в Інтернеті, який перед висвітленням будь-якої 
інформації передбачає відповідь на просте запитання: «Чи готовий (-а) я побачити цю 
інформацію/фото на білборді або стінах біля входу в мою школу?». Чесна відповідь 
самому собі на це запитання дасть можливість оцінити власні дії та не ділитися особи-
стими фото/даними в мережі.
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Додаток 1

Бланк 1

ЛИСТ З МАЙБУТНЬОГО

     Привіт. Для тебе, мабуть, дивно отримати паперовий лист, коли усім заво-
лодів Інтернет? Та це не звичайне посилання. Я надіслала його тобі, аби вберегти 
від величезної помилки. Помилки, яка дорого коштувала мені та іншим підліткам. 

Скажи, у тебе є мрії? Що б ти хотів (-ла) зробити цього року? 

А коли станеш дорослим? 

Про що ти мрієш найбільше? Можливо, про велике та щире кохання? Про ро-
дину, про кар’єру, про славу? 

У мене теж були чудові мрії... Але ж мої дії в Інтернеті поставили їх під вели1у 
загрозу.

Я розкажу тобі свою історію. Щопра2да, після того, що сталося зі мною, я бо-
юся розповідати про себе, боюся, що мої слова, дії і довіра знову будуть викорис- 
тані проти мене і спричинять мені велику шкоду.  

Для мене важливо попередити тебе, тому я  над3слала кілька зашифрованих 
послань. Кожне з них буде підказувати тобі, наступні кроки. До того ж у кожному 
з послань ти знайдеш маленький шматочок паперу із на перший погляд незрозу-
мілими шифрами. Збережи його.

Відшукавши усі сім послань ти складеш пазл та отримаєш доступ до історії, яку 
б я дуже хотіла знати декілька місяців тому.

Я вірю, що ти впораєшся, знайдеш і розшифруєш усі мої послання. Прос4о 
будь уважним (-ою) і спостережливим (-ою).

Я хочу, щоб ти знайшов (-ла) і уважно переглянув (-ла) те, що може врятуват5 
тобі життя та захистити твої мрії!

Для пошуку першого послання придивися до цього листа. Деякі літери – зовсім 
не літери, а послідовність, що допоможе у пошуках послання.

І запам’ятай, що у світі безліч інформації, що тобі не потріб-
на, що лише збиває тебе із правильного шляху. Розпізнати ту, що 
призначена саме для тебе, допоможе секретний символ — 

10
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Продовження

Бланк 2

Час розказати тобі мою історію. 
Мене звати Ганна. Зараз мені 21, я маю диплом 
про вищу освіту. Я отримала спеціальність, про 
яку мріяла. А от роботу мрії отримати виявилося 
не так просто. В 16 років я сама собі створила 
перешкоди. Як? Я закохалася. Ніколи б не поду-
мала, що моє перше кохання заважатиме мені у 
дорослому житті. 
Ти вже здогадався (-лася), де шукати наступне 
послання? Адже недарма текст написаний дзер-
кально.

Послання 1

11
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Продовження

Бланк 3

Miy khlopetsʹ buv na rik starshiy za mene, yomu bulo 
17, vin vstupyv do stolychnoho universytetu, ya lysh 
pereyshla do 11-ho klasu zahalʹnoosvitnʹoyi shkoly 
malenʹkoho mistechka. Mizh nashym kokhannyam 
vynykly 300 km pereshkod. Ta na toy moment my 
zustrichalysya vzhe 2 roky y viryly u mitsnistʹ nashoho 
kokhannya. YA planuvala vstupaty v toy samyy 
universytet, shcho y miy khlopetsʹ, tozh neobkhidno 
bulo pochekaty lyshe rik, aby znovu bachytysya 
kozhnoho dnya. Poryatunkom dlya nas stalo virtualʹne 
spilkuvannya. My dzvonyly odne odnomu kozhnoho 
dnya ta perepysuvalysya u mesedzherakh mayzhe 
v rezhymi non-stop. My rozpovidaly pro te, yak 
proyshov denʹ, koho bachyly, pro shcho chytaly 
ta chuly. A shche my postiyno obminyuvalysya 
fotohrafiyamy. My nadsylaly svoyi svitlyny desyatkamy 
chy navitʹ sotnyamy kozhnoho dnya, tse stvoryuvalo 
pevne vidchuttya prysutnosti v zhytti odyn odnoho.
My pysaly povidomlennya korotkymy, zrozumilymy 

lysh nam frazamy. Zdavalosya, shcho v nas 
ye svoya, vlasna mova, dlya yakoyi ne isnuye 
slovnyka.

Послання 2
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Мій хлопець рідко приїздив у рідне місто, тож 
фото були майже єдиною можливістю бачитися. 
Якось він написав мені, що я стала ще гарнішою. 
Що я маю модельну зовнішність та неймовірну 
фігуру. В його повідомленнях все частіше з’яв-
лялися відверті компліменти. Наше спілкування 
ставало все більш інтимним, а фото більш оголе-
ними. Та, звісно, здебільшого відверті фото над-
силала я. З боку хлопця ж поступово зменшилась 
не лише кількість фото, а й повідомлень. Наше 
кохання не витримало випробування часом та 
відстанню, але ніхто нікого не звинувачує. 
Наші стосунки змінювалися швидко, як обер-
тається колесо. І одні букви та слова виявлялися 
зовсім іншими.

Продовження

Бланк 4

Послання 3
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Я закінчила школу, вступила до іншого вишу  в іншо-
му місті. З моїм першим коханням ми більше не спіл-
кувалися, ми більше не кохали один одного, але й не 
зневажали. Ми розсталися по-доброму. А от фото, 
які я надсилала в 16 років,  зіграли зі мною злий жарт. 
Адже зараз життя у просторі Інтернету є невід’єм-
ною частиною нас. Наші профілі у соціальних мере-
жах є нашою своєрідною візитною карткою. Вони 
розповідають про нас більше, ніж нам хотілося б. 
Наслідки мого обміну фото я відчула через 5 років. 
А що тобі підготувала цифра 5? Розгадай судоку 
й дізнаєшся.

Продовження

Бланк 5

Послання 4

Поле судоку є таблицею 9 
х 9 клітин. В кожну кліти-
ну заноситься цифра від 
1 до 9. Мета гри: розта-
шувати цифри так, щоб 
в кожному рядку, в  кож-
ному стовпці й в кожному 
блоці 3 х 3 не було повто-
рень.
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Ні для кого не секрет, що, приймаючи на роботу 
працівника, роботодавець знайомиться з його 
сторінками у соцмережах та просто відстежує 
інформацію в Інтернеті. Так от, мої фото чомусь 
опинилися у вільному доступі в Інтернеті і мій по-
тенційний роботодавець побачив замість моло-
дого амбіційного адвоката, яким я себе уявляла, 
безсоромне дівчисько. Бажана робота не стала 
моєю. І все через фото, про які я вже давно за-
була.
Так, обмін особистими даними в Інтернеті є дуже 
небезпечним, навіть азбука Морзе не допоможе, 
адже в змозі лиш зашифрувати слово

- • -
• -

• - • 
-

- •  - -
- • 
•  - 

Продовження

Бланк 6

Послання 5
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Тепер ти знаєш мою історію. Як бачиш, я вже нічого 
не шифрую, бо вже немає чого приховувати. Тепер ти 
маєш всі сім послань та можеш скласти пазл. На ньо-
му назва явища, що було описане мною та посилання 
на відео. Відео описує іншу небезпеку інтернет-спіл-
кування, напевно, навіть більш небезпечну. Додивися 
його до кінця та склади перелік заходів, що їх необ-
хідно вжити у такому випадку.

Продовження

Бланк 7

Послання 6
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Бланк 1

Додаток 2

ЛИСТ З МАЙБУТНЬОГО

Привіт. Для тебе, мабуть, дивно отримати паперовий лист, коли усім заволодів 
Інтернет? Та це не звичайне посилання. Я надіслав його тобі, аби 1берегти від 
величезної помилки. Помилки, яка дорого коштувала мені та іншим підліткам. 

Скажи, у тебе є мрії? Що б ти хотів (-ла) зробити цього року? 

А коли станеш дорослим? 

Про що ти мр2єш найбільше? Можливо, про велике та щире кохання? Про ро-
дину, про кар’єру, про славу? 

У мене теж були чу3ові мрії... Але ж мої дії в Інтернеті поставили їх під велику 
загрозу.

Я розкажу тобі свою історію. Щоправда, після того, що сталося зі мною, я бо-
юся розповідати про себе, боюся, що мої слова, дії і дові4а знову будуть викори-
стані проти мене і спричинять мені велику шкоду.    

Для мене важливо попередити тебе, тому я  надіслав кілька зашифрованих 
послань. Кожне з них буде підказувати тобі, наступні кроки. До того ж у кожному 
з послань ти знайдеш маленький шматочок паперу із на перший п5гляд незрозу-
мілими шифрами. Збережи його.

Відшукавши усі шість послань, ти складеш пазл та отримаєш доступ до історії, 
яку б я дуже хотів знати декілька місяців тому.

Я вірю, що ти впораєшся, знайдеш і розшифруєш усі мої послання. Проссо 
будь уважни (-ою) і спостережливим (-ою).

Я хочу, щоб ти знайшов (-ла) і уважно переглянув (-ла) те, що може врятувати 
тобі життя та захистити твої мрії!

Для пошуку першого послання придивися до цього листа. Деякі літери – зовсім 
не літери, а послідовність, що допоможе у пошуках послання.

І запам’ятай, що у світі безліч інформації, що тобі не потріб-
на, що лише збиває тебе із правильного шляху. Розпізнати ту, що 
призначена саме для тебе, допоможе секретний символ — 
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Бланк 2

Продовження

Послання 1

Час розказати тобі мою історію. 
Мене звати Макс. Зараз мені 17, я навчаюся в 11 
класі. Я звичайний підліток, який захоплюється 
комп’ютерними іграми. Я завжди вважав, що в 
іграх все краще, ніж у житті: події динамічніші, зо-
браження яскравіші та завжди є можливість збе-
регти чи переграти гру ще раз. Шкода, що в житті 
не можна програти подію з новою стратегією.
Навряд моя історія унікальна, як полотна Леонар-
до да Вінчі, та все ж про неї варто розповісти.
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Yakshcho ty koly-nebudʹ hrav u onlaynihry, 
napevne znayesh, shcho v nykh ye chaty dlya 
spilkuvannya hravtsiv. Zazvychay v zahalʹnomu 
chati koyitʹsya spravzhniy bezlad – khtosʹ kohosʹ 
vysmiyuye, rozpovidaye prykoly chy prosto 
zasypaye smaylykamy ta hifkamy. A ot u pryvatnykh 
povidomlennyakh mozhna vzhe do chohosʹ 
domovytysya, pidkazaty stratehiyu hry toshcho. 
Ranishe ya mayzhe ne brav uchastʹ u spilkuvanni v 
chati, ya zavzhdy ihnoruvav zahalʹni povidomlennya 
ta mayzhe nikoly ne pidtrymuvav rozmovu v 
pryvatnykh. Ta ne tsʹoho razu.
Chomu zh u pidruchnykakh ne vchatʹ pravylam 
spilkuvannya u ihrakh?

Продовження

Бланк 3

Послання 2
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Якось під час гри в приватному чаті мені прийшло 
повідомлення від гравця із ніком «wild cat». На ава-
тарці була зображена героїня японського аніме. До 
речі на моїй аватарці теж замість реального фото 
стояло зображення героя з того ж аніме. Напев-
но, саме це нас і звело разом. Кішка добре грала, 
вона знала секретні коди та завжди вдало обира-
ла стратегію. З її допомогою я швидко вийшов на 
новий рівень гри. А ще з нею просто було цікаво 
та весело. Здавалося, що вона читає мої думки. Їй 
подобалося все те, що й мені: музика, фільми, ігри. 
Виявилося, що вона ще й недалеко живе та на-
вчається у сусідній школі.
Наше спілкування розвивалося так швидко, як 
обертається колесо. І одні букви та слова виявля-
лися зовсім іншими.

Продовження

Бланк 4

Послання 3
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Продовження

Бланк 5

Послання 4

Кожного дня я поспішав додому, аби швидше зайти в гру 
та знову поспілкуватися із кішкою. Вона завжди була в ме-
режі. Я гадав, що вона чекає на мене. Вже на третій день 
активного спілкування вона запропонувала обмінятися 
реальними фото, і я погодився. До того ж вона надіслала 
фото першою. Виявилося, що вона дуже гарна білявка із 
довгим волоссям, гарними очима та привабливою фігу-
рою. Я теж вважав себе досить симпатичним, тож, не со-
ромлячись, відправив своє фото.
Наше спілкування тривало вже три дні. 
А що тобі підготувала цифра 3? Розгадай судоку й дізнаєшся.
 

Поле судоку є таблицею  
9 х 9 клітин. В кожну клі-
тину заноситься цифра 
від 1 до 9. Мета гри: роз-
ташувати цифри так, щоб 
в кожному рядку, в  кож-
ному стовпці й в кожному 
блоці 3 х 3 не було повто-
рень.
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Потім кішка запитала мене: «В тебе є дівчина?». 
Я сказав, що ні, і вона сказала: «Тепер є. Я твоя дів-
чина». Ми продовжили спілкування і на правах моєї 
дівчини кішка запропонувала обмінятися більш ін-
тимними фото. Тут вже я, як чоловік, взяв на себе 
ініціативу та надіслав їй кілька фото в різних ракур-
сах. Я чекав на її фото та натомість отримав дивне 
повідомлення. «…Тепер ми маємо твої оголені фото. 
Якщо ти не хочеш, аби ми злили ці фоки в інтернет 
та надіслали їх усім твоїм друзям, то зараз ти отри-
маєш рахунок, на який необхідно скинути 200 до-
ларів до завтра. Після цього ми видалимо фото».
Після цього я не написав жодного повідомлення. 
Я хотів зашифрувати усі контакти азбукою Морзе та 
натомість просто дивився на 

- -
- - - 
- • 
• •
- 

- - - 
• - •

Продовження

Бланк 6

Послання 5
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Я надіслав гроші, взяв з тих, що відкладав на ве-
лосипед. Та проблема не зникла. Листи із вимо-
гою грошей надходять знову і знову. Я не знаю, 
що мені робити… Тепер ти знаєш мою історію. Ти 
маєш всі шість послань та можеш скласти пазл. 
На ньому назва явища, що було описане мною, 
та посилання на відео. 
Переглянь відео та склади перелік заходів, що 
я їх маю вжити. 

Продовження

Бланк 7

Послання 6
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Додаток 3
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Для команди Instagram
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Продовження
Для команди Telegram
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Додаток 4

Склад групи (імена учасників групи)  _______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Явище, описане Ганною/Максом, називається  _____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

У подібній ситуації необхідно вжити таких заходів:
1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

Зробіть власний висновок про те, як можна себе захистити під час спілкування 
в Інтернеті. Як ви зрозуміли правило білборда:  _____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
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Додаток 5
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Додаток 6

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И С

Р

П

О

Н

М

Л

К

Й

Ї

І Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Ь

Ґ




