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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І РОДИНА 

 

Урок 2: Види комп’ютерних технологій, що впливають на родину 
 

Мета:  
 

Розповісти християнським керівникам про види комп’ютерних технологій, що 

впливають на родину, а також про загрози, що вони тягнуть за собою. 

 

Теми, що вивчаються:  
 

У цьому уроці християнський керівник розгляне такі питання: 

  

1. Інформація про зростання користування Інтернетом по всьому світу.  

2. Дані про вплив користування Інтернетом на мозок. 

3. Дані про види комп’ютерних технологій, що впливають на родини. 

4. Розуміння загроз від комп’ютерних технологій. 

 

Вступ: 
 

Розвиток Інтернету в усьому світі створює труднощі не тільки у вихованні дітей, але 

і для нас – як ми їм користаємося. Перша лінія оборони – вивчити і зрозуміти, як 

Інтернет фізіологічно змінює наш мозок. Крім цього, необхідно розумітися у видах 

комп’ютерних технологій, якими користаємося ми і наші діти, які загрози пов’язані 

з ними і як захистити від цих загроз наші родини. 

 

Варто помітити, що в різних частинах світу вплив Інтернету буде різним. Популярні 

у США інтернет-прикладні програми (англ. мовою вони називаються «епп») можуть 

не бути популярними, наприклад, в Україні, Непалі, В’єтнамі чи Камбоджі. Уряди 

різних країн можуть впроваджувати різні обмеження на зміст (чи «контент»), 

дозволений для Інтернету. Якщо у США і Європі такі обмеження незначні чи цілком 

відсутні, то в таких країнах, як Китай, їх може бути багато. Тому віруючій людині 

(будь то керівникові церкви чи батькам) варто самостійно вивчити, що доступно в її 

країні, щоб прийняти обґрунтоване рішення про те, якими комп’ютерними 

технологіями слід або не слід користуватися у своїй родині. 

 

I. Зростання користування Інтернетом по всьому світу 
 

Користування Інтернетом стрімко зростає по всьому світу, навіть у бідних країнах. 

У людей може не бути води чи каналізації, але є доступ до Інтернету і смартфонів. 

Ось деякі приклади: 

 

А. Африка 

 

«Сьогодні мобільні телефони стали практично всюдисущими в африканському 

суспільстві. Підлітки і молоді дорослі одержимі ними і носять їх усюди. 

Всесвітній банк і Банк африканського розвитку повідомляють, що в Африці 

нараховується 650 мільйонів користувачів мобільними телефонами, що 

перевершує кількість абонентів у Сполучених Штатах чи Європі. У деяких 

африканських країнах більше людей мають доступ до мобільного телефону, ніж 

до чистої води, банківського рахунку чи електрики, – повідомляють агентства» 

(Інтернет-журнал «Відновлення Африки», травень 2013 р.). 
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Б. Бангладеш 

 

«Бангладеш – країна з низьким рівнем доходу. Валовий національний дохід тут 

складає 900 дол. на людину на рік. Однак це 10-й по величині світовий ринок 

унікальних мобільних передплатників. У відповідності до середньої статистики 

розвитку мобільного зв’язку в економіках різного рівня, Бангладеш посідає більш 

високе місце серед економік низького і нижче середнього рівнів. Число 

користувачів мобільними телефонами різко зросло в Бангладеш. 2003 року тут 

нараховувалося лише 1% користувачів, а через 10 років їх число збільшилося до 

40%. Очікується, що число збільшиться до 50% до 2020 р.» (GSMA Intelligence 

Analysis Country Overview: Bangladesh, серпень 2014 р.). 

 

В. Камбоджа 

 

«Сьогодні десь половина камбоджійців підключені до Інтернету, а кількість 

інтренет-передплатників збільшилася до 31% у 2014 році, відповідно до даних, 

що їх надав уряд. Ок Дорані – другий член телекомунікаційного регулятора 

Камбоджі – заявив у січні цього року, що в країні було майже понад 5 мільйонів 

інтернет-передплатників, що склало збільшення в порівнянні з 3,8 мільйонами за 

станом на кінець грудня 2013 р. Дорані заявив, що переважна більшість інтернет-

передплат була зроблена через мобільні пристрої» (Cambodia Daily, 12 березня 

2015 р.).  

 

Г. В’єтнам 

 

«Хошімін, В’єтнам. Щоб одержати уявлення про те, як мобільний Інтернет 

перекидає мільйони людей у цифрове століття, минаючи наземний зв’язок, можна 

подивитися на В’єтнам. У цій комуністичній державі з населенням у 90 мільйонів 

кількість користувачів Інтернетом збільшилася до 44% з 12% усього десять років 

тому. Левина частка зростання припадає на смартфони, якими користається понад 

третини населення. Вплив був колосальним. Нині В’єтнам перебуває серед 

світових лідерів ненаситних глядачів відео на смартфонах, відповідно до 

дослідження Нільсена. Також відсоток активних мобільних користувачів 

соцмереж збільшився до 41% до січня цього року в порівнянні із січнем 2014 р., – 

повідомляє розташований у Великій Британії консультативний центр «We Are 

Social». – Це перевищує цифри по Китаю, Індії чи Бразилії і є показником того, 

що може відбутися в інших країнах, у яких віддається перевага мобільному 

зв’язку, наприклад у М’янмі чи Нігерії, що прагнуть зрівнятися за кількістю 

користування Інтернетом з розвиненими країнами» (Wall Street Journal, 12 червня 

2015 р.). 

 

ІІ. Користування Інтернетом і мозок 
 

Більшість учених погоджуються, що користування Інтернетом змінює наш мозок. 

 

А. Робить наше мислення дрібним. Сприяє втраті лінійного мислення, тобто 

здатності стежити за довгою лінією історії чи методом мислення. 

 

«Стрімке настання технології може потопити витончені сприйняття, думки й 

емоції, що з’являються лише в процесі споглядання і міркування. Ми запрошуємо 

в наші душі гарячковість» (Ніколас Карр. «Порожнечі»). 
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Б. Користування Інтернетом знижує нашу увагу і концентрацію, стимулюючи 

швидке читання і відвернене мислення. Ми лише розшифровуємо інформацію. 

Наші думки фрагментарні.  

 

«Абстрагованість відволікає нас від абстрагованості» (поет Т. С. Елліот. «Чотири 

квартети»). 

 

В. Інтернет дає блискавичні відповіді й винагороди. 

 

«Інтернет дає те, що любить наш мозок, – повторювані, інтенсивні, інтерактивні 

стимули, що спричиняють звикання» (Ніколас Карр. «Порожнечі»). 

 

Г. Інтернет наказує нашому розуму бути поглиненим самою технологією. Це 

означає, що Інтернет захоплює нашу увагу, а у відповідь ми блокуємо все інше. 

 

Д. Зазвичай Інтернет концентрує нашу увага на тому, що відбувається 

БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАРАЗ. Процес навчання відбувається на поверхневому рівні. 

 

Е. Хоч Інтернет дуже корисний у поширенні Євангелія Ісуса Христа з погляду 

передачі інформації, зміни в мозку, що відбуваються в розумах користувачів, не 

допомагають людям у розумінні християнства. 

 

1. Християнство – це буквена (виражена словами) релігія. Воно вимагає 

прочитання довгих текстів. 

 

2. Християнство вимагає глибокого мислення, моральних рішень, уважного 

стеження за історією і певну лінію мислення. 

 

3. Часто християнське життя не дає негайного задоволення, що пропонує 

Інтернет. 

 

4. Християнське життя закликає нас до протилежного тому, до чого закликає 

Інтернет. Воно закликає до жертовності, терпіння, безкорисливості й 

самоконтролю. Воно вимагає спокою розуму і час на роздуми і міркування. 

 

Примітка: 

 

Зараз ви, можливо, думаєте: «Усе, вистачить! Більше ніякого Інтернету! У 

ньому немає нічого гарного!» Однак перш ніж ми продовжимо і перш ніж 

вирішимо заборонити собі Інтернет, спробуємо замислитися про те гарне, що 

він все ж дає. 

 

Адже в Інтернеті ми можемо знайти поради для лікування хвороб і кулінарні 

рецепти, ми можемо читати в ньому Біблію і мати доступ до проповідей і різних 

матеріалів з вивчення Писання. Ми можемо підтримувати зв’язок із друзями 

по всьому світу, знати, що у світі відбувається, і набагато більше! Спробуємо 

відкрити для себе, як одержувати користь від того гарного, що пропонують 

комп’ютерні технології, і безпечно будемо використовувати це у своїх 

родинах. 
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ІІІ. Види комп’ютерних технологій, що впливають на родину 
 

А. Популярні соціальні мережі 

 

1. Фейсбук 

 

Фейсбук – популярна безкоштовна соціальна мережа, що дозволяє 

зареєстрованим користувачам створювати свій профіль, викладати фото і 

відео, відправляти повідомлення і підтримувати зв’язок із друзями, родиною і 

колегами. 

 

2. Інстаграм  

 

Інстаграм – соціальна фото- і відеомережа, що дозволяє користувачам знімати 

фотографії і відео, застосовувати до них цифрові фільтри і розміщати їх на 

різних соціальних сервісах, таких як Фейсбук чи Твіттер.  

 

3. Твіттер 

 

Твіттер – безкоштовна соціальна мікроблогова мережа, що дозволяє 

зареєстрованим користувачам відправляти короткі повідомлення (140 літер або 

коротше), що називаються «твітами» (букв. переклад з англ. мови: 

«цвірінькання»). За замовчуванням у Твіттера – публічні настройки (тобто 

відкриті для всіх, доступні всім). На відміну від Фейсбука чи ЛінктІн, чиїм 

членам потрібно погоджуватися (чи схвалювати) на соціальні контакти, будь-

який користувач може підписатися і стежити за іншим користувачем у Твіттері.  

 

4. Снепчат 

 

Снепчат – це прикладна програма для відправлення фотографій. Користувачі 

можуть знімати фотографії, записувати відео, додавати текст і малюнки і 

відправляти їх контрольованому списку одержувачів. Такі відправлені фото і 

відео називаються «снепами» (букв. переклад з англ. мови: «кліками»). 

Користувачі встановлюють обмеження за часом, протягом якого одержувач 

може переглянути їхній «снеп» (від 1 до 10 секунд), після чого вони будуть 

сховані з його пристрою. 

 

5. Чати  

 

Чати (чи чат-руми; букв. переклад з англ. мови: «бесіда», «балаканина»), такі 

як ВиЧат – це групи людей, що спілкуються між собою в режимі онлайн. 

Користувачі реєструються в чаті за своїм вибором, придумують своє ім’я 

користувача і пароль і входять у певний чат-рум (букв.: «кімнату для бесіди»). 

У більшості сайтів-чатів існують численні «кімнати для бесід». Зазвичай 

усередині чата («кімнати для бесід») видний список людей, що перебувають у 

мережі. Вони одержують попередження про те, що нова людина ввійшла в чат. 

Для спілкування в чаті користувачі набирають текст повідомлення у 

спеціальному віконці. Його повідомлення відразу ж видно всім іншим у 

спільній частині повідомлень (яка називається «форум»), і інші користувачі 

можуть на нього відповісти.  

 

6. Ік-Як (Yik Yak) 
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Ік-Як – це прикладна програма, що дозволяє користувачам анонімно 

створювати і переглядати дошки оголошень у радіусі 8 км. Такі дошки 

оголошень називаються в прикладній програмі «які» (букв.: «балачки», 

«базікання»). Вони схожі на гігантські дошки, на яких показані повідомлення 

від людей, що перебувають поблизу. Кожний може сказати все, що завгодно, 

про кого завгодно, чим завгодно, бо все анонімно. 

 

7. Аск.фм 

 

Аск.фм – популярна глобальна соціальна мережа, в якій користувачі можуть 

створювати свої профілі і ставити один одному запитання. 

 

Б. Прикладні програми-схованки чи прикладні програми-примари (англ., Vault Apps, 

Ghost Apps) 

 

Це прикладні програми, що ховають відверті фотографії. На вигляд вони схожі на 

звичайні прикладні програми, такі як калькулятор. Однак коли користувач їх 

відкриває і вводить секретний пароль, фотографії стають видимими. Ці прикладні 

програми використовують, щоб ховати фотографії від батьків. 

 

В. Текстові повідомлення (текстинг) 

 

1. Текстинг 

 

Це відправлення текстових повідомлень (СМС) по телефону. 

 

2. Секстинг (англ. мовою комбінація слів «секс» і «текст») 

 

Це відправлення відвертих сексуальних текстових повідомлень (СМС). 

 

3. Фотоповідомлення 

 

Це відправлення фотографій через СМС. 

 

Г. Інтернет-відеоігри 

 

Користувачі грають у відеоігри один з одним в Інтернеті. Вони можуть знати 

свого партнера по грі чи гра може на свій розсуд вибирати гравців. Вони також 

можуть спілкуватися з іншими гравцями в чаті.  

 

Д. Порнографічні інтернет-сайти 

 

Інтернет-сайти, що небезпечні й несуть зло, бо намагаються залучити відвідувачів 

через рекламу, яка «випадає» чи вискакує, або інші принади в мережі. Деякі 

інтернет-адреси таких сайтів написані так, щоб їх не можна було визначити. 

Багато які країни забороняють порнографію і стежать за такими сайтами, а деякі 

– ні. Якщо ваша країна їх забороняє, будьте за це вдячними! У США й інших 

країнах це – величезна проблема. 

 

Е. Сайти знайомств 
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Ці сайти дозволяють знайти собі партнера для зустрічей. Деякі з них відносно 

безпечні. Інші (наприклад, Тіндер) використовують підлітки для випадкових 

сексуальних зустрічей.  

 

Є. Азартні інтернет-ігри 

 

Це азартні ігри, в які грають у режимі онлайн. Як правило, вони вимагають доступ 

до грошей і викликають сильне звикання, стрімко розвиваються і поширюються. 

 

Ж. Фільми і музика за запитом (англ., «on demand») 

 

Через Інтернет можна одержати легкий доступ до різних фільмів і музики в будь-

який час.  

 

Примітка: 

 

У різних частинах світу можуть бути доступні різні інтернет-сайти і прикладні 

програми. Вам належить вивчити про них інформацію, щоб знати про їхні загрози. 

 

IV. Загрози використання комп’ютерних технологій 
 

А. Соціальні, емоційні й фізичні небезпеки (часто всі три разом) 

 

1. Кібер-залякування (кібер-знущання; англ., «буллінг») 

 

Багато які соціальні медіаприкладні програми (соцмережі) уможливлюють 

залякування дітей і підлітків (знущання над ними). Це – поширене явище на 

Фейсбуці, Інстаграмі, Аск.фм, Твіттері, Ік-Яці й чатах. Багато дітей піддаються 

знущанням, але не хочуть розповідати про це батькам. Це може бути 

величезною проблемою для дітей, які регулярно спілкуються в соцмережах і 

текстовими повідомленнями. Діти і підлітки, з іншого боку, можуть 

публікувати негативні й навіть принизливі повідомлення про інших. 

 

2. Хижаки 

 

Хижаки в Інтернеті – це люди, що вдають із себе інших людей, іноді інших 

дітей, і прагнуть використовувати дітей і підлітків для задоволення своїх 

сексуальних чи насильницьких цілей. Це викликає особливе занепокоєння, 

якщо діти і підлітки користаються соцмережами і чатами, в яких вони 

спілкуються з незнайомцями. Численна статистика підтверджує, що більшість 

сексуальних злочинів, скоєних в Інтернеті, починаються в чатах і на деяких 

інтернет-сайтах знайомств. 

 

3. Залежність від Інтернету 

 

а. Інтернет-залежність – це найшвидший вид залежності в сучасному світі.  

 

б. Вона належить до поведінкової залежності, порівнянної з азартними іграми. 

Дана поведінка стимулює збільшення кількості хімічних елементів у мозку, 

що підсилюють залежність. 

 



 

© Міжнародні місії Бьорнем, 2016. Всі права захищено. 7 

в. Ознаками інтернет-залежності є: ігнорування регулярних обов’язків і справ 

через користування Інтернетом, гнів, агресія, коли забирають Інтернет, 

ізоляція, погані досягнення і результати, невідвідування заходів з причини 

користування Інтернетом. 

 

Наприклад, залежність від Інтернету, особливо у сфері інтернет-ігор, 

досягла таких масштабів у Південній Кореї, що уряд країни був змушений 

уживати заходів, надаючи програми з консультування і психологічного 

лікування для майже 2 млн людей, що стали залежними від комп’ютерних 

ігор. 95–97% молоді Південної Кореї регулярно грають у відеоігри. 

 

4. Таємне життя 

 

Деякі живуть в Інтернеті таємним життям. Вони створюють собі інші імена й 

особистості. Діти створюють несправжні профілі у Фейсбуці, щоб їхні батьки 

не бачили їхню інтернет-активність. 

 

5. Опублікування особистих даних; служби розпізнавання місця розташування 

 

Хижаки з жадібністю збирають особисті дані, що діти і підлітки публікують в 

Інтернеті. Вони збирають дані про ім’я дитини, вік, місцезнаходження, школу, 

друзів, родину, інші деталі її життя. 

 

6. Утрата навичок соціального спілкування, фізичної активності й витрата часу 

 

Сьогодні багато дітей і підлітки не знають, як гідно і чемно спілкуватися з 

людьми віч-на-віч. Як правило, вони брутальні з іншими і звертають більше 

уваги на свої телефони, ніж на особисте спілкування. Вони витрачають 

величезну кількість часу, сидячи в Інтернеті, та ігнорують такі речі, як фізична 

активність. Багато дітей не одержують достатньої кількості фізичних вправ, бо 

сидять за комп’ютером, замість того щоб грати у фізичні ігри. Це може 

призвести до нездорової поведінки й ожиріння. 

 

Б. Розпуста 

 

1. Перегляд порнографії 

 

а. У країнах, де немає відповідних обмежень чи існуючі обмеження не 

застосовуються, перегляд порнографії є найжахливішою загрозою для 

родини. 

 

б. Інтернет радикальним чином полегшив перегляд порнографії. Це 

легкодоступно і безкоштовно. У країнах, де не існує відповідних обмежень, 

усього один клік мишкою відправить вас на сайт із тисячами фотографій і 

відео. 

 

в. Порнографія – величезна індустрія. У відповідності до статистики 

Верховного Суду США за 2004 р.: 

 

«2004 р. порнографічна індустрія заробила 57 млрд доларів по всьому 

світу. 12% усіх інтернет-сайтів мають порнографічну природу. 25% усіх 

пошукових запитів в Інтернеті були про порнографію. У середньому 
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дитина вперше стикається з порнографією у віці 11 років, а 80% підлітків 

15–18 років піддалися численному впливу надзвичайно розпусної 

інтернет-порнографії. Приблизно 11 млн малолітніх щотижня відвідують 

порнографічні сайти» (Harvard Law Review 2004). 

 

г. Перегляд порнографії призводить до спокушання розуму і стрімко спричиняє 

одержимість, залежність і навіть насильство. 

 

д. Чим раніше дитина стикається з порнографією, тим гірше. 

 

е. Прикладні програми-схованки часто використовуються, щоб сховати 

порнографію. 

 

є. Діти, підлітки і дорослі не просто дивляться порнографію – вони беруть 

участь у ній через фотографії і камери на своїх комп’ютерах і телефонах. 

Існують сайти, на яких прості люди (називані «аматорами») можуть 

заробляти гроші, знімаючи власні розпусні сексуальні акти для незнайомців 

у режимі онлайн. 

 

ж. Багато чоловіків (і часто жінки), навіть багато які пастори, стають 

залежними від порнографії. Ця порнографія руйнує їхнє служіння, шлюб і 

родини. 

 

з. Якщо ваша країна обмежує доступ до інтернет-порнографії, потрібно бути 

вдячними за це. У США і країнах, де вона дозволена, порнографія стала 

епідемією. Стежте за тим, щоб уряд одного разу не послабив такі 

обмеження. 

 

2. Розмови про секс і нагота 

 

Багато дітей, підлітки і дорослі займаються «секстингом», тобто відправляють 

СМС із сексуальними текстами. Вони також відправляють свої оголені фото 

через інтернет-фотоповідомлення, СМС. Прикладні програми-схованки 

допомагають їм зберігати ці фотографії в телефонах непоміченими батьками. 

У США відправлення своєї оголеної фотографії до 18-літнього віку є 

кримінальним злочином. За це на підлітків навіть порушували кримінальні 

справи. Але, незважаючи на це, багато підлітків усе одно це роблять. 

 

3. Аморальність і богохульство у фільмах, телебаченні й музиці 

 

Захищати розуми своїх дітей особливо важливо, поки вони дорослішають і 

формують свій світогляд. Уважно спостерігайте за тим, що вони дивляться і 

слухають, щоб це не заповнювало їхні розуми неблагочестивою поведінкою і 

богохульною мовою. 

 

 



 

© Міжнародні місії Бьорнем, 2016. Всі права захищено. 9 

Запитання для обговорення: 
 

1. Чи помітили ви зростання користування Інтернетом у вашій країні? Як ви це помітили? 

 

2. Чи стурбовані ви впливом технологій на ваш мозок? Чи звертали ви увагу у своєму 

житті на що-небудь з перерахованого в Розділі II? Назвіть приклади й обміркуйте. 

 

3. Розгляньте види технологій, що найбільше впливають на вашу родину у вашій країні. 

Поділитесь цією інформацією (батьки малят можуть довідатися про це від батьків 

старших дітей. Зверніть на це увагу, бо в майбутньому ви стикнетеся з цим).  

 

4. Із чим ви вже стикнулися самі зі списку небезпек Розділу IV чи про що вже чули у 

вашій частині світу? Проаналізуйте це з групою. 

 


