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NETWORK ETIQUETTE

Нетикет – це правила поведінки та спілкування 

у мережі Інтернет, 

що  встановлюються користувачами. 

Єдиного документу, що відображає усі правила мережевого етикету і є стандартом для
усіх, досі не існує. Але існують найбільш поширені правила, які повинен знати кожен.



ПРАВИЛО 1.

ВИ СПІЛКУЄТЕСЯ З ЛЮДИНОЮ

Не роби іншим того, чого не хочеш отримати від

них навзаєм.

Памятай! 

Усюди в Інтернеті знаходяться люди.

Перед тим, як прокоментувати щось, варто подумати, чи зміг би я сказати це віч-

на-віч.

!!! Слова у віртуальному просторі фіксуються.



ПРАВИЛО 2.

БУДЬ УВАЖНИМ І СТРИМАНИМ

• Стандарти поведінки можуть відрізнятися у різних точках мережевого

простору, але вони схожі на правила традиційного спілкування. 

!!! Дотримуйся ЗАКОНУ

як в реальному, так і у віртуальному житті.



ПРАВИЛО 3.

ЗБЕРІГАЙТЕ ОСОБИСТІСТЬ

• Користуючись перевагами анонімності, пам'ятайте, що

враження про Вас складатиметься з Ваших висловлювань.

Не зайвим буде згадати граматику, осмислювати змістовне наповнення

висловлювань.

!!! Не використовуйте ненормативну лексику. 

!!! Не йдіть на конфлікт заради самого конфлікту.



ПРАВИЛО 4.

ДОПОМАГАЙ ІНШИМ, 
КОЛИ ЗНАЄШ ЯК.

• У Мережі дуже ефективно задавати питання, адже їх переглядає багато

людей. Навіть якщо кваліфіковану відповідь дадуть лише кілька

"нетизян", загальний обсяг знань у Мережі збільшиться. 

• Обмін досвідом у Мережі - захоплива справа. Та й сам Інтернет виріс з 

бажання вчених обмінюватися досвідом.



ПРАВИЛО 5.

НЕ РОЗПАЛЮЙ І НЕ ПРОВОКУЙ!

• Не втручайтесь у конфлікти і не допускайте їх.

Флейми - емоційні висловлювання, що часто не врахують думки інших. 

Це повідомлення, де такт - не найголовніше, а головна мета - викликати

реакцію користувачів: "Ну, давай, скажи, що ти насправді про це 

думаєш?".

• Етикет проти флеймів, що переростають у війни - серії злобних

повідомлень, що ними обмінюються два чи три учасники дискусії



ПРАВИЛО 6.

ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО БЕЗПЕКУ

• Особа, яка вільно, нехтуючи правилами безпеки, викладає на сторінках

мережі приватну інформацію, може легко стати мішенню для он-лайн

злочинців. Перед тим, як написати щось про себе, варто обов'язково

перевірити, чи є безпечним сайт, на якому знаходиться користувач. 



ПРАВИЛО 7.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

• Не оголошуйте інформацію, завантажену з Інтернету, своєю власною. 

Звісно, Мережа містить величезний обсяг інформації, і спокуса безкарно

взяти "шматочок" для себе величезна. Представляти скопійовану з 

Інтернету інформацію як авторську розробку не лише не чесно, а й 

незаконно. 

• Поширення захищених авторським правом фото-,

відеоматеріалів, музики тощо, 

прирівнюється до крадіжки.



ПРАВИЛО 8.

ВЧІТЬСЯ ПРОБАЧАТИ
ПОМИЛКИ ІНШИМ.

Кожен колись був новачком. Якщо ви помітили помилку, повідомити про 

неї краще приватно. Не будьте зарозумілими і гордовитими. Іноді можна

демонструвати нетикет, порушуючи його.



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПУБЛІКОВАНА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ
ПОРТАЛІ

«ВСЕОСВІТА»

Дякую за увагу!!!


