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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І РОДИНА 

 

Урок 3: Як захистити родину і як користуватися комп’ютерними технологіями 

 

Мета: 

 

Пояснити християнському керівникові, як захищати родину від загроз комп’ютерних 

технологій за допомогою принципів, порад і ресурсів. 

 

Теми, що вивчаються:  

 

У цьому уроці християнський керівник розгляне такі питання: 

 

1. Розуміти варіанти рішень щодо користування комп’ютерними технологіями. 

2. Основні принципи користування комп’ютерними технологіями для дітей. 

3. Практичні поради із захисту родини від загроз у користуванні комп’ютерними 

технологіями. 

4. Керівництва для батьків у користуванні комп’ютерними технологіями. 

5. Список корисної допомоги для захисту від загроз комп’ютерних технологій. 

 

Вступ: 

 

Стикнувшись із реальністю, описаною в уроці 2, якою має бути відповідь християн? 

Страх може паралізувати і змусити нас або взагалі заборонити Інтернет своїм дітям, 

або опустити руки і «не хвилюватися щодо цього». Але краща відповідь – інша. За 

допомогою уважного батьківського виховання і суворих правил родина зможе 

сформувати відповідальне ставлення до користування Інтернетом вдома й на 

смартфонах. У цьому уроці ми обміркуємо, як це зробити.  

 

I. Як стежити за користуванням комп’ютерними технологіями у вашій родині 

 

Які рішення можна прийняти?  

 

А. «Повне зречення» – закрити будь-який доступ до Інтернету для ваших дітей.  

 

Б. «Потурання» – безлімітний доступ до Інтернету для кожного.  

 

В. «Баланс» – старанно стежити за користуванням комп’ютерними технологіями, 

аналізувати це, створювати правила і наполягати на їх застосуванні. 

 

II. Основні принципи користування комп’ютерними технологіями для дітей і 

підлітків  

 

Першорядний принцип здорового користування Інтернетом для вашої родини – це 

постійна участь і уважність батьків! Над цим потрібно багато працювати, однак 

це необхідно для того, щоб убезпечити вашу родину. Пам’ятайте, що ці поради 

ставатимуть дедалі більш корисними в міру того, як дорослішають ваші діти і 

зростає їх спілкування з технологіями.   

 

A. Будьте інформованими батьками  
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1. Дізнавайтеся більше про Інтернет, програми, ігри і те, що популярно в дітей в 

Інтернеті у вашій країні. Також запитуйте дітей про те, чим вони хочуть 

користатися. 

 

2. Читайте інформацію про безпечне користування Інтернетом у книгах і на 

сайтах (особливо багато інформації про це англійською мовою). 

 

3. Знайте, що відбувається у вашій культурі, особливо про види впливу на молодь. 

 

Б. Самі вмійте користуватися Інтернетом 

 

1. Доведеться потрудитися, але вам слід намагатися знати стільки ж, як ваші діти, 

якщо не більше. Знайдіть друзів, що зможуть вас навчити, запишіться на курси 

чи навіть попросіть своїх дітей навчити вас. 

 

2. Регулярно шукайте в Гуглі чи інших пошукових сайтах інформацію про те, що 

сьогодні відбувається у вашій країні й у світі з молодими людьми і 

популярними серед них комп’ютерними технологіями. 

 

3. Обмінюйтеся інформацією з друзями. Батьки можуть допомагати один одному! 

 

В. Не дозволяйте дітям користуватися Інтернетом і не давайте їм смартфон доти, 

доки ВИ САМІ не будете готові стежити за тим, як вони ними користуються. На 

це потрібно багато знань і часу. Якщо ж ви не можете себе цьому присвятити, то 

не дозволяйте це. 

 

Г. Дізнавайтеся, що ваші діти роблять у мережі (режимі онлайн) і розмовляйте з ними 

про це 

 

1. Знайте всі їхні паролі. 

 

2. Знайте, якими прикладними програмами вони користуються.  

 

3. Знайте їхніх друзів. 

 

4. Регулярно відвідуйте сайти і прикладні програми, якими користається ваша 

дитина. Навчиться розумітися в цих сайтах. Наприклад, регулярно 

переглядайте їхню сторінку у Фейсбуці, їхні коментарі, їхніх друзів і створіть 

свої аккаунти в таких програмах, як Фейсбук.  

 

5. Вступайте з ними в контакт, коли вони перебувають у режимі онлайн, 

запитуйте, як їхні справи, переконайтеся, що в них немає неприємностей. 

 

6. Цікавтеся відеоіграми, в які вони грають. Розпитуйте їх про ці ігри. 

 

Д. Обговорюйте з дітьми питання безпеки користування Інтернетом і їх складнощі. 

Регулярно розмовляйте з ними про їхнє життя в мережі. (Див. Додаток до уроку 

4). 

 

1. Пояснюйте їм загрози. 

 

2. Порушуйте такі запитання, щоб переконатися, що вони розуміють це. 
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Наприклад: чи розуміють вони, що Фейсбук може годувати егоїзм і 

акцентувати зовнішність? Чи розуміють вони (особливо хлопчики), як 

жорстокі відеоігри, коли натякають на секс або можуть притупити їхнє почуття 

сприйняття цих речей? Чи усвідомлюють вони небезпеку порнографії і що у 

своїй більшості вона далека від реальності? Про всі ці речі варто говорити 

досить регулярно відповідно до розвитку ваших дітей. 

 

Е. Будуйте з дітьми взаємини довіри і стежить за підзвітністю 

 

1. Довіра: творіть таку сімейну атмосферу, в якій дитина може вільно обміркувати 

з вами будь-які проблеми і в якій вона може вільно підійти до вас з будь-якими 

труднощами. 

 

2. Підзвітність: стаючи підлітками, діти можуть відчувати, що ви ущемляєте їхнє 

приватне життя вашим бажанням бачити, чим вони займаються в мережі. Дайте 

їм зрозуміти, що в них повинна бути підзвітність. Учені підтверджують, що 

раціональна частина мозку дитини цілком розвивається тільки до 25 років. Це 

означає, що до цього віку вони не здатні міркувати, як дорослі. Вони не можуть 

зрозуміти концепцію того, що в їхніх діях є наслідки і що ці наслідки можуть 

зашкодити їхньому майбутньому життю. Ось чому їм потрібна ваша допомога. 

 

3. Тримайте баланс довіри і підзвітності. Це найбільш важко, коли батьки 

стикаються з проблемою безпеки своїх дітей в Інтернеті. Відкрите, чесне і часте 

спілкування з дитиною допоможе цьому. 

 

Є. Виховуйте почуття індивідуальності вашої дитини 

 

Багато дітей і підлітки звертаються до Інтернету, щоб затвердитися у своїй 

індивідуальності. Маючи низьку самооцінку, вони шукають прийняття з боку 

інших у мережі. Інтернет-хижаки вистежують дітей, що шукають уваги в мережі. 

Батьки повинні допомагати дітям зростати у впевненості й індивідуальності за 

допомогою позитивного впливу. Таким впливом можуть бути, наприклад, друзі-

християни і час, проведений разом із родиною.  

 

Ж. Спостерігайте за запобіжними знаками лиха 

 

1. Ваша дитина дивно поводиться, стурбована, зла чи надмірно стомлена? Якщо в 

родині чи школі для цього немає причин, це може означати, що щось тривожне 

для вашої дитини відбувається в Інтернеті. 

 

2. Потайлива поведінка. 

 

3. «Охороняє» свій телефон або комп’ютер. 

 

4. Відразу ж видаляє текстові повідомлення. 

 

5. Погіршуються оцінки у школі. 

 

 

III. Практичні поради із захисту родини в Інтернеті 
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Примітка:  

 

Цей список може здатися занадто суворим і приголомшуючим. Більшість з 

перерахованих порад стосуються дітей старшого віку і підлітків. Можливо, деяких з 

названих загроз немає у вашій країні. Не дозволяйте дітям користатися Інтернетом, поки 

ВИ не будете готові стежити за їхньою активністю. 

 

А. Установіть «час біля екрана» відповідно до віку вашої дитини 

 

(«Час біля екрана» може означати Інтернет, відеоігри, відеофільми, телебачення). 

Це дуже важливо. Встановлення обмеження «часу біля екрана» допоможе 

контролювати, як і коли дитина користається технікою. На багатьох смартфонах, 

а також в операторів стільникового зв’язку є функції батьківського контролю, що 

дозволяють обмежити функції телефону в певний час дня. Це дозволить 

відгородити дітей і підлітків від багатьох загроз, перерахованих в уроці 2. Це 

також допоможе уникнути витрати занадто великої кількості часу марно в мережі 

чи за переглядом фільмів. Такий «час біля екрана» містить у собі час, що вони 

проводять у мережі, за винятком шкільної роботи. Однак будьте з цим обережні! 

Наприклад, якщо у вашого підлітка є дві години роботи онлайн для школи, а потім 

він/вона проводять ще дві години, граючи в онлайн-ігри і переглядаючи Фейсбук, 

то їхній «час біля екрана» складає як мінімум чотири години на день! Батькам 

варто розважливо ставитися до того, скільки часу діти можуть провести біля 

екрана. 

 

Обмеження, що рекомендуються (д-р Арчібальд Харт, професор психології, 

Фуллеровська богословська семінарія): 

 

діти 0–2 роки – ніякого часу біля екрана; 

 

діти 3–5 років – одна година на день або менше; 

 

діти 6–12 років – півтори години на день або менше; 

 

діти 13–19 років – дві години на день або менше. 

 

Б. У дітей до 14 років НЕ повинно бути смартфонів з доступом в Інтернет. Після 14 

їм варто дозволяти користуватися смартфоном, тільки якщо ВИ готові це 

контролювати. Чим доросліше будуть діти перед тим, як одержать смартфон, тим 

краще. 

 

В. Комп’ютери і смартфони повинні бути видимі вдома. Їх не можна тримати у 

спальні дитини. 

 

Г. Якщо батьків чи опікунів немає вдома, Інтернет повинний бути заборонений. 

Дідусі, бабусі й няньки також повинні додержувати ці правила. Не давайте дітям 

можливості читати неналежне – те, що ви самі не схвалюєте. Дітям не можна 

дозволяти користатися пошуковими системами без батьківського контролю. Це 

містить у собі й пошук у Ютубі (YouTube). 

 

Д. Обміркуйте функції батьківського контролю для телебачення, фільмів, відеоігор, 

музики і смартфонів. Не просто покладайтеся на них, але використовуйте їх. 
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Інформацію про них можна довідатися з інструкції користування телевізором, у 

оператора мобільного зв’язку чи з пошуку в Інтернеті.  

 

Е. Установіть функції батьківського контролю і блокування програм на комп’ютері, 

яким користається ваша дитина. Це не замінить контролю з боку дорослого, але 

все одно буде корисно. Довідайтесь, що доступно для комп’ютера вашого типу 

(деяка інформація дається в розділі «Ресурси» в цьому уроці). Це особливо 

важливо в країнах, де не обмежується доступ до інтернет-порнографії. 

 

Є. Щотижня перевіряйте історію відвідувань інтернет-сторінок на комп’ютері. 

Переконайтеся, що дитина не заходить на сайти, які ви не схвалюєте. 

 

Ж. Перегляньте прикладні програми, якими дитина користається на комп’ютері чи у 

смартфоні, і переконайтеся, що всі настройки приватності виставлені на 

максимальний рівень. Можливо, вам буде потрібно пошукати в Інтернеті, як це 

зробити в конкретному комп’ютері чи смартфоні. 

 

З. Переконайтесь, що служби визначення місцезнаходження відключені в 

прикладних програмах, якими користається дитина, особливо в їхніх телефонах. 

Не давайте можливості стороннім довідатися про точне місцезнаходження вашої 

дитини. 

 

И. Переконайтесь, що ваша дитина особисто знає всіх, з ким вона має намір 

«подружитися» у Фейсбуці й на інших прикладних програмах. Серед її друзів не 

може бути жодної дорослої людини, що не є членом вашої родини, поки дитині 

не виповниться 18. 

 

І. Ніколи не дозволяйте дитині користатися такими прикладними програмами: Ік-Як, 

Снепчат, Аск.фм, Кік, Тіндер чи прикладними програмами для спілкування, що 

не обмежені людьми, яких вона знає особисто. Існує велика небезпека вступити 

в контакт із незнайомцями. 

 

К. Регулярно перевіряйте смартфон вашої дитини, щоби бачити, що вона на ньому 

робить. 

 

Л. Створюйте правила і НАПОЛЯГАЙТЕ на їх виконанні. Ви можете укласти 

контракт про користування технологіями (записати ваші правила). Діти повинні 

будуть погодитися як із правилами, так і з покараннями за неслухняність.  

 

Приклад: 

 

Правило: виключати за вечерею телефон. 

 

Покарання: телефон конфіскується на три дні. 

 

Правило: не користуватися прикладними програмами, що я не схвалюю. 

 

Покарання: телефон конфіскується на один тиждень. 

 

Підпис: батько _________; мати __________. 

 

Підпис: дитина _________. 
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М. Не ігноруйте хуліганів (тих, хто займається залякуванням). 

 

Якщо ваша дитина стала жертвою інтернет-насильства чи залякування, ви 

повинні по можливості порушити питання про вирішення цієї проблеми перед 

школою і/чи перед батьками дитини, що займається залякуванням. Ви також 

повинні забрати свою дитину з прикладної програми, в якій сталося залякування. 

Це звучить так, начебто ви караєте дитину за те, що вона стала жертвою, але, 

забравши дитину з прикладної програми, ви гарантуєте, що вона в майбутньому 

не стане жертвою насильства через Інтернет. 

 

Н. Учить дітей/підлітків увічливому поводженню зі смартфонами. Наприклад, не 

дозволяйте їм користатися телефоном, розмовляючи зі співрозмовником. 

 

О. Переконайтесь, що ваша дитина одержує досить фізичної активності й що цьому 

не перешкоджає користування комп’ютерними технологіями. Знайдіть 

альтернативні форми розваги для ваших дітей, щоб, крім часу біля екрана, у них 

були інші можливості. 

 

П. Призначте день (чи частину дня), коли не можна буде користатися ніякими 

комп’ютерними технологіями (утримання від технології). Це дозволить дати всій 

родині відпочинок від порушення спілкування один з одним. 

 

IV. Керівництво для батьків у користуванні комп’ютерними технологіями з 

родиною 
 

А. Показуйте приклад відповідального користування Інтернетом для своєї родини 

 

Додержуйтесь своїх правил, які ви встановлюєте для дітей. Наприклад, якщо ви 

встановили правило «не користатися телефоном за вечерею», ви самі повинні 

утримуватися від телефону за вечерею. Якщо ви вчите дітей не дивитися в 

телефон, розмовляючи з людьми, не дивитесь у телефон, розмовляючи з дітьми. 

Пам’ятайте, що діти постійно спостерігають за вами. Для них ви – найближчий 

приклад Ісуса Христа на цій землі. Ви повинні дати безпечний, відповідальний і 

благочестивий приклад користування комп’ютерними технологіями.  

 

Б. Покажіть дітям приклад того, що час з Богом знаходиться раніше часу з 

Інтернетом. Сподіватимемося, що ви не залишаєте без уваги регулярний час з 

Богом, бо перевіряєте пошту. 

 

В. У чоловіка і дружини не має бути секретів один від одного. Знайте паролі один 

одного до усього. 

 

Г. Стежте за тим, щоб не розвинути близькі інтернет-відносини з протилежною 

статтю. Це може стати проблемою в користувачів Фейсбуком. 

 

Д. Жінки, час від часу перевіряйте активність вашого чоловіка в Інтернеті.  

 

Особливо в країнах, де не існує обмежень порнографії, жінки повинні допомогти 

захистити чоловіків від перегляду порнографічних і сексуальних зображень. 

Деякі жінки також утягуються в перегляд порнографії. Однак ця проблема 

переважає в чоловіків. (Психологи говорять, що чоловіки на 563% більш схильні 
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до перегляду порнографії, чим жінки). Дослідження показали, що у США це – 

величезна проблема навіть для пасторів.  

 

«Дослідження 2000 р., яке здійснило видання «Християнство сьогодні» (відомий 

у всьому світі християнський журнал), показало, що 33% священнослужителів 

зізналися в тім, що відвідують сексуально відверті сайти. З тих, що відвідали 

порнографічні сайти, 535 робили так кілька разів протягом минулого року, а 18% 

відвідували сексуально відверті сайти регулярно кілька разів на місяць чи 

частіше, ніж раз на тиждень. 2002 р. пастор Рік Уоррен провів опитування 135 

пасторів на своїй інтернет-сторінці та знайшов, що 54% дивилися порнографію 

протягом минулого року, а 30% – за останні 30 днів» (Х. Б. Лондон. «Великий 

пастор»). 

 

1. Знайте всі паролі вашого чоловіка до пошти, Фейсбуку й інших сайтів. 

 

2. Довіряйте йому, але також стежте за його підзвітністю і допомагайте йому не 

захопитися переглядом сексуальних сайтів. 

 

3. Екран його комп’ютера має бути видний вам у будь-який час. 

 

4. Він ніколи не повинний ховати від вас свій телефон. 

 

5. Зверніть увагу, чи не намагається він поводитися потайно. Якщо так, 

переконайтесь, що він не просто ховає ваш подарунок на день народження! 

 

6. Стежте за тим, щоб ваша родина не стала середовищем недовіри. Однак 

чоловікам потрібна допомога і підзвітність, щоб не впасти в гріх. 

 

7. Підзвітність у проблемі порнографії можна також здійснювати зустрічами 

чоловіків один з одним для допомоги один одному вирішувати цю проблему. 

 

8. Батьки повинні подавати своїм синам приклад благочестивого користування 

Інтернетом. 

 

V. Корисні ресурси в Інтернеті доступною англійською мовою 
 

Перевірте, що доступно у вашій країні вашою мовою. 

 

1. www.fosigrid.org   

 

(Дуже корисний сайт про інтернет-безпеку в усьому світі. Просто знайдіть вашу 

країну – Україна: www.fosigrid.org/ukraine) 

 

2. www.overnightgeekuniversity.com 

 

3. www.komando.com 

 

4. www.connectsafely.org 

 

5. www.internetsafety101.org 

 

6. www.netnanny.com 

http://www.fosigrid.org/
http://www.fosigrid.org/ukraine
http://www.komando.com/
http://www.connectsafely.org/
http://www.internetsafety101.org/
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Запитання для обговорення: 
 

1. Обговоріть можливі варіанти рішень (див. розділ I) і як ставитися до користування 

комп’ютерними технологіями в родині. 

 

2. Як найкраще підготувати себе до користування комп’ютерними технологіями у своїй 

родині? 

 

3. Що у вас найкраще виходить у роботі з комп’ютерними технологіями? Чи можете ви 

допомогти іншим з цим? (Наприклад, якщо ви вмієте користуватися Інтернетом, чи 

прикладними програмами, або чимось ще, чи можете ви допомогти іншим розібратися 

в них?) 

 

4. Якщо ваші діти подорослішали і вже користаються Інтернетом, наскільки ви 

інформовані про те, що вони роблять у мережі? Обговоріть, як ви можете довідатися 

більше. 

 

5. Які з порад, наведених у розділі III, найбільш важливі для вашого спілкування зі своїми 

дітьми (можна назвати більше однієї). 

 

6. Як ви з дружиною можете бути гарним прикладом користування технологіями для 

ваших дітей? 

 

7. Чи знайшли ви корисні ресурси у вашій країні, про які могли б розповісти іншим? 

 


