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Працівники пасивного типу – інертні, розраховувати на їхню 

ініціативу не варто, але в умовах стабільної злагодженої виробничої 

бригади працюють задовільно. Однак вони є потенційними кандидатами на 

перехід до маргінальної групи відхиленого типу. 

Робітники відхиленого типу – це той кадровий «баласт», якого 

прагне позбутися роботодавець за першої нагоди. Працівники з таким 

типом поведінки часто не виконують норми, припускаються браку 

продукції, прогулюють, спричиняють конфлікти, негативно впливають на 

морально-психологічний клімат у колективі. За такими робітниками 

потрібен жорсткий контроль. 
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БЕЗПЕКА ДАНИХ, ЯК ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ  

СУЧАСНОГО КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТ 

 

В сучасному світі безпека даних відіграє дуже важливу роль в житті 

кожної людини, яка зберігає свої дані в хмарі або навіть на домашньому 

компʼютері. Шахрайство з використанням даних користувачів інтернет 

стало дуже великою проблемою сучасності. Тому кожному свідомому 

користувачу компʼютера або смартфона треба подбати про надійний 

захист своїх даних. 

Інформаційна безпека – це стан захисту систем обробки та 

зберігання даних, який забезпечує конфіденційність, доступність та 

цілісність інформації, використовує та розробляє інформацію на користь 

громадян або вживає низку заходів, призначених для захисту особистої, 

соціальної та національної інформації від несанкціонованого доступу, 
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використання, розкриття, знищення, модифікація, ознайомлення, запису 

або знищення перевірки [1, с. 280–281]. 

Для захисту особистих даних найперше потрібно розпочати з 

складного паролю. Для генерації паролю можна використовувати 

спеціальне програмне забезпечення в якому можна й зберігати паролі. 

Прикладом таких програм є: 

 AZPassword – програма може генерувати складні паролі за 

вказаними параметрами та використовувати коди BASE64 та ROT47 для 

шифрування (кодування) слів та фраз. Додаток підходить для 32/64-

розрядних операційних систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 та 10 [2]. 

 GenPass – програма, що використовується для генерації паролів. 

Ця невелика безкоштовна утиліта допоможе користувачам створити 

складні фрази для захисту своїх даних. Додаток підтримує Windows XP, 

Vista, 7, 8 і 10 (32/64 біт) [3]. 

 KeePass Password Safe – безкоштовна програма зберігання 

паролів, що поширюється за ліцензією GPL. Програму розробив Домінік 

Рейхл для операційної системи Windows. KeePass підтримує розширені 

стандарти шифрування та алгоритм Twofish для шифрування паролів [4]. 

Крім складних паролів не потрібно підключатись до громадського 

WI-FI, кожен хоче бути завжди на звʼязку, але через таку мережу 

найпростіше викрасти ваші особисті дані. Наступним ключем до захисту 

ваших даних є двохфакторна авторизація. Багато месенджерів та соціальні 

мережі активно пропонують користувачеві використовувати такий метод 

захисту. Адже якщо навіть ваш пароль зламають, щоб отримати доступ до 

вашої сторінки потрібно буде пройти наступний етап захисту. Також при 

перегляді сторінок інтернету потрібно звертати увагу на протокол через 

який ви зʼєднуєтесь з віддаленим сервером. Якщо протокол HTTPS то ваше 

зʼєднання шифрується, таким чином воно захищене від атак хакерів. Але 

сайти використовують і HTTP, з такими сайтами потрібно бути 

обережним, ні в якому разі не потрібно вводити на такій сторінці свої 

особисті дані [5]. 

Шифрування є одним із найбільш ефективних способів захисту 

даних. Якщо на вашому пристрої ввімкнено шифрування даних, усі дані 

будуть зашифровані, включаючи електронні листи, текстові повідомлення, 

контакти, дані Google та додатків, фотографії, медіа та завантаження.  

Деякі неперсональні дані (наприклад, розмір файлу) не шифруються. 

Шифрування зберігає дані, щоб їх можна було прочитати, лише коли 

пристрій розблоковано. Якщо розблокувати зашифрований пристрій, дані 

будуть розшифровані. Якщо ви загубите пристрій, шифрування забезпечить 

додатковий захист даних [6]. 

Без Інтернету сучасне життя неможливе. Ми використовуємо  

веб-доступ для пошуку, публікації та обробки інформації. Переваги 
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використання Інтернету очевидні. Як і будь-яка складна інфраструктура, 

Інтернет криє багато небезпек, і їх ігнорування може призвести не тільки 

до втрати власного спокою, але і до великих матеріальних врат. Кожен, хто 

співпрацює з Інтернетом, повинен розуміти потенційні джерела небезпеки 

та мати можливість захистити себе, своїх родичів та друзів, щоб не 

страждати від його «темної» сторони. 
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Ірина Бурлака  

 

РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Сучасне суспільство повністю залежить від електронних ресурсів. За 

допомогою новітніх технологій зʼявляються нові форми взаємодії та 

комунікації. З кожним роком кількість соціальних мереж все збільшується 

і збільшується, тому варто використовувати їх як засіб здійснення 

освітнього процесу, тобто створити середовище, яке буде корисним під час 

розвʼязання важливих соціально-педагогічних та освітніх проблем. 

Інформаційно-комунікаційні технології стають чинником позитивних 

змін, відкривають нові можливості для покращення якості освіти, її 

доступності для дітей з особливими потребами, сприяють доступу до 

інформації та освітніх послуг. Завдяки цьому, діти вчаться генерувати ідеї, 

обмінюватися відомостями через онлайн-діалоги, толерантно сприймати 

думки інших. Із пасивних користувачів знань вони перетворюються на 

активних учасників навчального процесу. Соціальні мережі дають 

можливість здійснювати певні освітні цілі, оскільки учні витрачають 

багато часу на спілкування з друзями в Інтернеті [4, с. 32]. 

Існує величезна кількість досліджень, повʼязаних як з позитивним, 
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