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ВСТУП 

 

Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій в останні роки накладає 

певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік 

нової інформації, застосування комп'ютерних технологій, а саме 

розповсюдження соціальних мереж, ігрових сайтів має великий вплив на 

виховний простір сучасних дітей та підлітків. А створення виховного простору 

– це необхідна умова становлення особистості дитини не тільки в стінах 

навчального закладу, але й за його межами. Суттєво змінюється і структура 

дозвілля дітей і підлітків, тому що комп'ютер поєднує в собі можливості 

телевізора, DVD приставки, музичного центру, книги. На даний момент 

збільшується кількість дітей і підлітків, які вміють працювати з комп'ютерними 

програмами, грати в комп'ютерні ігри. Разом з цим безсумнівним позитивним 

значенням комп'ютеризації слід зазначити негативні наслідки цього процесу, 

який впливає на соціально-психологічне здоров'я дітей і підлітків. 

Негативним наслідком цього процесу є явище залежності дітей від різного 

роду «гаджетів», яке не рідко виникає вже в підлітковому віці. 

Тому метою даної роботи є виявлення та запобігання залежності 

здобувачів освіти від сучасних гаджетів та пошук найбільш ефективних шляхів 

її профілактики. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

 проаналізувати позитивний та негативний вплив сучасних гаджетів на 

розвиток дитини; 

 визначити причини розвитку залежності від віртуальної реальності і 

ознаки її прояву у підлітків; 

 дослідити вплив смартфонів на здоров’я майбутнього покоління; 

 розробити години спілкування з елементами тренінгу (для дітей 

початкової, середньої та старшої ланки) для попередження віртуальної 

залежності. 
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1.Сучасний гаджет- друг чи ворог. 

 

Телефон, комп’ютер, планшет – всі ці речі стали невід’ємною частиною 

життя в сучасному світі. Дуже часто вони стали і частиною життя дітей, навіть 

найменших. 

Якщо старшому поколінню всі нові технології – це новизна та дивина, то 

маленькі діти із задоволенням починають вивчати цікаві пристрої. 

Але чи справді це так добре? Існує дві протилежні думки: одні – за, інші 

категорично проти. Тому поговоримо про позитивний та негативний вплив 

сучасних пристроїв на організм та розвиток дитини. 

 Якщо дитина цілий день сидить в інтернеті, або грає в комп’ютерні ігри, 

то, по-перше, це загрожує погіршенням зору. Як стверджують фахівці, у дітей в 

ранньому віці зір «сідає» дуже швидко.. 

Ще один мінус постійного спілкування з сучасними технологіями – це 

малорухливий спосіб життя. Діти, які постійно граються зі своїми гаджетами, 

практично не рухаються, а сидять сутулячись. Все це провокує викривлення 

хребта і проблеми з поставою. 

Як стверджують психологи,  у дітей, які постійно зайняті вивченням 

гаджетів, може спостерігатись також і психічний розлад. Якщо дитина багато 

часу проводить з комп’ютером, то є небезпека в тому, що у неї згасне інтерес до 

реального життя. Це питання дорослі повинні чітко контролювати. 

   Всі ми намагаємось іти в ногу із сучасністю, тому навіть вчителі початкових 

класів пропонують учням підготовити до уроку презентації, оригінально 

оформити реферат, доповідь. Але перш ніж це зробити діти повинні ще у 

дошкільному віці освоїти елементарні навички роботи з коп`ютером, опанувати 

певні програми. Багато цікавої і корисної інформації дитині може дати 

інтернет. Адже  на сьогодні він є незамінним помічником у навчанні дітей.  

Складно уявити життя сучасного школяра без комп’ютера. Електронні 

щоденники, вимоги здавати навчальні проекти в друкованому вигляді, 

необхідність самостійно шукати матеріал для доповідей і рефератів в інтернеті 

– сьогодні проводити за комп’ютером мінімум годину в день тільки з 
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навчальних питань для підлітка нормально. Саме по собі це непогано, адже 

навички ефективного використання можливостей інтернету знадобляться у 

подальшому навчанні і при працевлаштуванні. 

Підлітки «рятуються» в соціальних мережах від труднощів реального 

життя, можливо його ображають у школі, над ним знущаються, можливо у 

нього проблеми з педагогами. Іноді самі батьки, займаючись кар’єрою, 

забувають приділяти увагу дитині, не цікавляться його життям. Так і не 

завантаженість дитини після школи негативно позначається на його дозвіллі. 

Не знаючи, куди себе подіти і чим зайнятися, дитина цілий день просидіти за 

комп’ютером, і навіть пожертвувати сном і їжею заради ігор. 

Але, крім корисної інформації, інтернет відкриває перед підлітком цілий 

світ віртуальних ігор і спілкування в соціальних мережах. Світ, особливо 

привабливий для дітей, які відчувають труднощі у відносинах з однолітками в 

реальному житті. Сором’язливий і закомплексований підліток у комп’ютерній 

грі стає супергероєм, володіє надздібностями, спілкуючись з такими ж 

гравцями, легко заводить віртуальних друзів. 

Ще одна можлива причина залежності – проблеми в сім’ї, відсутність 

взаєморозуміння і довірчих відносин з батьками. Коли підлітка вдома частіше 

«пиляють», і читають йому нотації, ніж підбадьорюють і хвалять, велика 

спокуса піти у віртуальний світ, де все добре. 

Поява гаджетів радикально змінила кожен аспект життя людини: від 

способів комунікації до психічного здоров'я. Ці зміни стосуються кожного 

підлітка, неважливо, в якій країні він живе і який дохід має його родина. Діти, 

що живуть в гаджетах, є скрізь, де розташовані вишки мобільного 

зв'язку.Сучасному поколінню комфортніше лежати в ліжку, ніж їхати на 

машині або піти на вечірку, фізично їм живеться безпечніше, а до алкоголю 

вони менш схильні, ніж будь-яке з попередніх поколінь..Вони не дорослішають. 

Прагнення до незалежності в підлітків колишніх поколінь було всеосяжним. 

Однак це не працює з нинішніми підлітками, які менш схильні залишати рідні 

домівки.Раніше безліч підлітків заробляли собі кишенькові гроші. Але сучасне 

покоління менш схильне до заробляння і управління своїм бюджетом.  
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Вплив смартфон-активності однозначний: чим більше часу підлітки 

проводять в мережі, тим швидше у них з'являються симптоми депресії.  

Гаджети можуть привести до нестачі сну, а це веде до депресії, або 

гаджети призводять до депресії, і це дає недосипання. Але в будь-якому 

випадку мерехтливий в темряві екран смартфона впливає кепсько. 
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2. Невичерпний простір віртуального світу. 

 

Ми живемо в час активного розвитку інформаційних технологій. Серед 

всього різноманіття інноваційних розробок, чільне місце займає технологія 

віртуальної реальності, якій пророкують стати новим масовим “наркотиком” 

ХХІ сторіччя. Віртуальна реальність надає користувачам безліч можливостей, 

які неможливо здійснити в реальності. Але разом з тим, віртуальна реальність 

приховує в собі і реальні небезпеки. 

Віртуальна реальність робить можливості людини необмеженими. 

Користувач може літати, виконувати екстремальні стрибки, стріляти, 

доторкатися до неіснуючих речей тощо. Це все супроводжується реальними 

емоційними переживаннями користувача. Якщо цих емоцій не вистачає в 

реальному світі людини, вона компенсує їх в віртуальному. VR-залежність 

занурює людину у віртуальну реальність і людина тільки на деякий час 

повертається назад в реальне життя. VR-манія може привести до втрати апетиту 

і сну, користувачу просто не хочеться відволікатися від процесу гри. 

Багато користувачів гаджетів для віртуальної реальності скаржилися на 

погане самопочуття під час та після перебування в віртуальній реальності. 

Основні симптоми:  запаморочення, нудота, головний біль. Симптоми вказують 

на кінетоз, аналогічний морській хворобі. Ця хвороба руху викликається 

гормонами стресу, що виробляються організмом, оскільки віртуальне 

переживання сильно відрізняється від інших відчуттів, наприклад в плані 

почуття балансу. 

Витрата величезної кількості часу на безперервну роботу з інтернетом та 

віртуальною реальністю, в результаті, призводить до порушень в режимі сну, 

відпочинку, харчування, а це згубно впливає на весь організм. 

При тривалому і частому використанні VR можливе таке явище як 

деперсоналізація. При такому порушенні, яке часто передує шизофренії, власне 

тіло і оточення здаються нереальними. 



9 

Іммерсія – «занурення» в віртуальні реальності високої чіткості – 

приховує в собі надзвичайну небезпеку звикання і може призвести до змін в 

особистості. 

Коли людина VR-залежна, вона проводить більшу частину свого часу в 

віртуальній реальності. Це означає, що її поведінка в реальному світі 

кардинально змінюється. В людини з’являється невпевненість в собі, агресія, 

песимізм. Часто, такі люди втрачають реальних друзів і залишаються самотніми 

в реальному світі. 

Також віртуальна реальність небезпечна можливістю впровадження 

масового психологічного впливу 

Віртуальна реальність знаходиться ще на ранніх етапах свого розвитку. 

Зараз небезпек цієї інноваційної технології відносно небагато, але нам слід все 

ж знати про те, що віртуальна реальність, як і будь-яка інша інновація, несе в 

собі нові загрози, а також і ряд старих загроз, які можуть бути видозмінені в 

рамках нової технології. 
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3. Вплив смартфонів на здоров’я майбутнього покоління. 

 

Багато людей сприймають смартфон як частину себе. Це розлад, з яким 

треба боротися. Як це зробити? 

У 21 столітті складно уявити життя без смартфона. Він допомагає 

підтримувати зв'язок з родиною і друзями, підказує, де найближчий стоматолог, 

допомагає не заблукати і знайомить з майбутнім чоловіком. Однак у бочці меду 

є ложка дьогтю. 

Все частіше в інтернеті з'являються історії про людей, які вирішили 

тимчасово відмовитися від гаджетів та соцмереж і влаштувати собі 

"інформаційний "детокс". 

Компанії-виробники девайсів підтримують ці тенденції. 

Appleдодалав операційну систему функції, які допоможуть зменшити 

використання гаджетів. За словами розробників, набір інструментів 

DigitalHealth дозволяє контролювати час, проведений за пристроєм та 

окремими додатками. 

Нова операційна система Android також показує, скільки часу користувач 

витратив на використання того чи іншого додатка, скільки разів за день 

розблокував смартфон, скільки отримав повідомлень. 

Функція AppTimer дозволяє встановити ліміт часу на використання кожної 

програми. Функція WindDown вимикає повідомлення. Опція NightLight вмикає 

чорно-білий режим дисплея, який нагадує, що пора спати. Функція Shush 

переводить смартфон в режим "не турбувати", коли користувач його 

перевертає. 

Чому це відбувається? 

Вплив на здоров'я. 

Більшість людей сприймають смартфон як частину себе. Щоб поставити 

таким людям "діагноз", придумали термін номофобія (від англ. Nomobilephone) 

- страх залишитися без свого гаджета. 
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За данимиTheAtlantic, сучасні підлітки, так звані міленіали і покоління Z, 

менше спілкуються, менше проводять часу в компаніях і навіть менше сплять. 

Усе це - через наявність у їх житті гаджетів. 

 

 

Діаграма 1 – Діаграма зміни часу проведеного з друзями. 

 

З дорослими теж не все добре. Вранці вони насамперед перевіряють 

пошту, а у відпустці їх хвилює наявність Wi-Fi в номері готелю. Згідно 

здослідженнями, постійне використання смартфона може негативно 

позначитися на здоров'ї. 

Вага. Люди стали більш ледачими ще з появою комп'ютерів. Коли ж 

"комп'ютер" опинився в кишені, все значно погіршилося. 

Не потрібно йти в магазин - можна замовити доставку продуктів. Не 

обов'язково заходити до колеги в сусідній кабінет - можна написати в 

месенджер. Раніше для цього доводилося рухатися. Зараз фізична активність 

зводиться до того, щоб доїхати на роботу і з роботи, що часто призводить до 

ожиріння. 

Спина. Причиною болю в спині, яку часто не здатні визначити лікарі, 

може бути смартфон. Постійно опускаючи голову, щоб подивитися на телефон, 

2007 – з'явився IPhone 

- 11 клас 

- 10 клас 

- 9 клас 
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людина збільшує навантаження на спину. Також погіршується постачання крові 

до мозку, що призводить до головного болю і підвищеної стомлюваності. 

Зір. Якщо комп'ютер негативно впливає на зір, то смартфон- ще більший 

ворог зору. Приклад - спроба розгледіти дрібний шрифт у напівтемному вагоні 

метро. Читати із смартфона офтальмологи не рекомендують. 

Слух. Навушники не завжди забезпечують щільний контакт з вухом, і 

людям доводиться збільшувати гучність. Це призводить до індукованої втрати 

слуху — процесу, коли складно розібрати мову, особливо при наявності 

фонового шуму. 

Сон. Світло екрана, від якого неможливо відірватися перед сном, 

негативно позначається на відпочинку. Світло змушує мозок думати, що ще 

день, і виробляти мелатонін. Це призводить до безсоння і тривожного сну. З 

1991 року по 2015 рік кількість підлітків, які не досипають, зросла на 57%. 

 

 

Діаграма 2 –Відсоток здобувачів освіти 9-х, 10-х і 11-х класів, 

які отримують менше 7 годин сну на добу. 

 

Нестача сну може стати причиною ожиріння, підвищеного тиску і депресії. 

2007 – з'явився IPhone 
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Відносини. Романтичні і дружні стосунки можуть постраждати через 

гаджети. Доведено, що люди гірше концентруються на бесіді, якщо поруч 

лежить смартфон. Це може призвести до непорозуміння і конфліктів. 

В останні роки підлітки стали рідше ходити на побачення. Навіщо 

витрачати час і кудись іти, якщо можна поспілкуватися по телефону? 

 

Діаграма 3 - Відсоток підлітків, які  ходять на побачення. 

 

Стрес. Повідомлення, звуки і вібрація смартфона підвищують рівень 

стресу. 

Люди бояться пропустити важливі дзвінки або смс і постійно здригаються 

від вібрації. Оксфордський словник навіть ввів термін Fomo (від англ. 

Fearofmissingout), який означає страх втратити інформацію. Люди, які 

страждають цим розладом, "живуть" у мережі, боячись пропустити щось 

важливе. 

До слова, 89% студентіввідчувають"фантомні" вібрації, а 86% американців 

постійноперевіряютьпошту і соціальні мережі. 

Депресія. Використання смартфона для перевірки соцмереж може 

призвести до депресії. Небезпечні і самі соціальні мережі: люди бачать створені 

іншими людьми ілюзії, створюють кращу копію себе і починають у неї вірити. 

2007 – з'явився IPhone 

- 11 клас 

- 10 клас 

- 9 клас 
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Вийшовши з мережі, людина бачить невідповідність реального і 

віртуального світів, що призводить до закономірного рішення проводити у 

мережі більше часу. Зростає число підлітків, які відчувають себе покинутими і 

самотніми. 

 

Діаграма 4 - Відсоток здобувачів освіти 9-х, 10-х і 11-х класів, які 

погоджуються або здебільшого погоджуються з твердженням: «Я часто 

відчуваю себе зайвим» або «Я часто відчуваю себе самотнім» 

 
Пам'ять. Замість виконання розумових процесів люди передають їх 

цифровому помічнику. У підсумку, якщо раніше людина знала номери 

телефонів близьких і друзів напам'ять, могла продекламувати кілька віршів і 

назвати основні дати історії, то зараз в цьому нема необхідності. 

Ученівважають, що водії, які користувалися навігатором, гірше 

запам'ятовували поїздки і не могли їх повторити без допомоги гаджетів. Люди, 

які знімали в музеях, пам'ятали менше, ніж ті, які не робили фото. 

Рівень IQ. Негативно впливає смартфон і на інтелект. Ті, хто постійно 

стежать за повідомленнями і дзвінками, показали зниження рівня IQ на десять 

балів, що удвічі перевищує наслідки вживання марихуани. 

2007 – з'явився IPhone 

– «Я часто відчуваю себе зайвим» 

– «Я часто відчуваю себе самотнім» 
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Аварії. Збільшення кількості смартфонів призвело до збільшення частоти 

їх використання і, відповідно, до зростання числа аварій на дорогах. Раніше 

аварії траплялися через те, що водії говорили по телефону. Зараз вони просто на 

нього відволікаються, бо не вимикають сповіщення.Це стосується і пішоходів, 

які дивляться на смартфон, а не навкруги. 

Поміняти розумний телефон на "нерозумний". Можливо, Nokia 1100, 

яка лежить у шафі з 2007 року, чекала саме цієї нагоди. 

Кумедно, але тенденція переходу на "нерозумні" телефони з'явилася у 

Кремнієвій долині. Творці додатків, які спричиняють звикання, 

використовують звичайні телефони, щоб не відволікатися від роботи. 

Зробити розумний телефон "дурнішим". Перейти на старий телефон 

зможуть не всі. Не дуже зручно носити ще й камеру, калькулятор, плеєр, 

блокнот і паперову карту, які раніше "поміщалися" в телефоні. Бракує сил, щоб 

відмовитися від цього дива техніки? Тоді можна урізати його функціонал. 

Як смартфон стежить за вами 

Для початку — відключити повідомлення. 

Буде трохи сумно дивитися на екран і бачити тільки час, але згодом це 

пройде.Також варто поставити часові рамки для перевірки пошти, наприклад, 

раз на 30 хвилин. Потім можна збільшувати цей проміжок до 45 хвилин, до 

години і більше.Крім того, можна вмикати режим "політ" або вимикати Wi-Fi 

під час обіду, тренування та їзди за кермом. Це допоможе не відволікатися на 

менш значущі речі, які спробує підсунути смартфон. 

Варто переглянути список програм і видалити непотрібні. З корисними 

додатками теж можна боротися, але для цього доведеться встановити програму. 

Вона дозволить задати список програм і сайтів, які потрібно блокувати на 

деякий час. 

Смартфон створений не для того, щоб псувати зір або погіршувати 

розумові здібності. Це просто інструмент, і кожен сам вибирає, як його 

використовувати. Іноді правильний вибір — відкласти телефон і просто 

поспілкуватися.  
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4. Практична частина 

Години спілкування з елементами тренінгу (з дітьми початкової, 

середньої та старшої ланки) для попередження віртуальної залежності. 

 

Заняття 1.  

Тема: « Як завести « здорову» дружбу з гаджетами». 

Мета:ознайомити учнів із негативними наслідками надмірного захоплення  

електронними пристроями, правилами безпечного користування Інтернетом; 

формувати потребу дотримуватись правил і норм роботи за гаджетами;  

виховувати у дітей бережливе й дбайливе ставлення до свого здоров'я. 

Обладнання: Розрізні картинки електричних  та електронних  

пристроїв,мікрофон. 

Форма проведення: Година спілкування з елементами тренінгу. 

Цільова аудиторія: учні 1-4 класів. 

Тривалість завдання: 45хв. 

Хід заняття 

1.Вітання: Вправа «Сонце світить на…» 

Мета: ознайомити першокласників зі звичками одне одного. Зі словами 

«Сонце світить на…» 

Вчитель починає гру. 

Орієнтовні запитання, щоб учасники гри більше дізналися один про 

одного: «Сонце світить на того, у кого голубі очі» - всі з голубими очима 

збираються в одну купку. «Сонце світить на того, у кого є братик», «…хто 

любить читати», «… хто багато дивиться мультиків», « … хто довго спить », 

«…хто любить співати», «… хто любить кричати». Ведучого необхідно 

змінювати, надаючи можливість кожному запитати учасників. 

2.Обмін інформацією. Тема  «Як завести «здорову» дружбу з сучасними 

електронними пристроями» 

Гра «Відшукай електронні пристрої» 

Діти в парах збирають розрізані картинки із зображенням різних пристроїв 

(смартфон, комп’ютер, мікрохвильова піч, кухонний комбайн, пилосос, 
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телевізор, планшет, флешка, нетбук, джойстик, вентилятор, фен, гральна 

приставка, навушники, комп’ютерна мишка), і відшукують електонні пристрої. 

 

Як можна назвати всі ці предмети? (Технічні пристрої) 

Які електронні пристрої ви відшукали? 

Яка техніка є помічницею у вашому домі? 

Без яких пристроїв ми вже не можемо уявити свого життя? 

-Діти, а чи чули ви такі слова, як «гаджет»? 

У сучасному світі ми часто чуємо ці поняття, іноді їх називаємо. 

Пропоную з’ясувати,   що таке – гаджети? 

Словник 

Гаджет– відіграє допоміжну роль. Сам по собі він не працює,без 

основного приладу в ньому немає жодного сенсору. До гаджетів належать: 

навушники, графічні планшети, веб-камери, спалах, комп’ютерна мишка. 

В наші дні термін «гаджет» застосовують переважно до різних 

електронних пристроїв, призначених для вдосконалення і полегшення життя 

людини. 

Величезна кількість гаджетів розроблено для розваг: ігрові приставки, 

музичні програвачі, окуляри віртуальної або доповненої реальності і багато 

іншого. 

Гаджети призначені для самих різних цілей. Згідно зі статистикою, на 

кожну людину в світі припадає як мінімум три технічних пристрої. Вони не 

тільки не дають людині нудьгувати, але і значно полегшують його життя. Як 

правило, гаджети мають невеликі розміри і вагу і призначені для вирішення 

вузькоспеціалізованих завдань. 



18 

3.Поетична хвилинка 

Є комп’ютер в мами. 

В них такі важливі 

Для обох програми. 

От Сашко залишився 

Вдома наодинці: 

-Що там у комп’ютері, 

У чудовій скриньці? 

Веселився, розважався, 

На всі кнопки натискав. 

Врешті він таки догрався: 

Щось всередині зламав! 

Не візьме він до тями: 

-Де ж ділися програми? 

Одержав прочухана 

Від мами та від тата.  

4. Перегляд мультфільму Про Настуню і комп’ютер (диск CD). 

Обговорення мультфільму. 

5.Бесіда «Не зловживай гаджетом!» 

Сьогодні у багатьох вдома є комп’ютер. Батьки використовують його для 

роботи, а діти сприймають як скарбницю з іграми. Є розважальні ігри, але 

найбільш популярні, особливо серед хлопчиків, ігри з погонями та 

стріляниною. Такі ігри дуже шкідливі, адже розвивають у дітей хибну думку 

про те, що криваві вбивства – це тільки гра. Розстріляв ворога – вийшов на 

новий рівень 

Існує таке поняття – «комп’ютерна залежність»: людина вдень і вночі 

сидить біля монітора, не помічаючи ані краси природи, ані гарної погоди, 

відмовляючись від спілкування з друзями, прогулянок, спорту, узагалі – від 

життя. Така людина стає кволою, виснаженою, бо навіть поїсти забуває. Лікарі 

вважають, що це психічне захворювання, у якому винен сам хворий. Добре, 
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якщо батьки відводять дитині для роботи на комп’ютері тільки певний час. 

Адже дитина повинна розвиватися, цікавитися світом, добре вчитися. 

Отже, якщо заборонили тобі батьки лізти до дивовижної скриньки – то й 

не лізь. Бо існує ще одна небезпека: можна зіпсувати дорогу машину. Тоді тобі 

не уникнути справедливого покарання. 

6.Гра «Мікрофон» 

Скільки часу ви проводите за комп’ютером чи іншим електронним 

пристроєм? 

7.Групове завдання 

Гра «За і проти» 

Діти об’єднуються в групи. 

1-ша група – доводить користь предмета; 

2-га – його шкідливий вплив на людину. 

(Комп’ютер, телевізор, смартфон тощо). 

Комп’ютер, телевізор, телефон – корисні речі. Але тим, хто неправильно 

нимикористується, вони не залишають часу для навчання, прогулок і допомого 

батькам. А ще можуть зіпсувати зір, поставу й навіть спричинити залежнісь.т 

8. Теми для щоденника вражень 

* Якби я був (ла) винахідником, я б створив (ла)… 

* Мені б хотілося винайти пристрій, що… 

* Я мрію про … 

9. Підведення підсумків 

Ось заняттю вже кінець!  

Дехто  був справжній молодець!  

Що сподобалось — хвалися,  

засмутило — пожалійся 
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Заняття 2 

Тема:« Як не потрапити в залежність електронних пристроїв» . 

Мета: ознайомити учнів з позитивним та негативним впливом 

електронних пристроїв на людину; дати можливість учням самостійно 

прийняти ту позицію, до якої вони схиляються, розвивати навички роботи в 

групах, вміння висловлювати свою власну думку, виховувати інтерес до 

колективної діяльності. 

Обладнання: плакат «Основні правила спілкування», плакат №1 із 

зображенням комп'ютера, плакат №2 із зображенням комп'ютера, підключеного 

до мережі Інтернет; запис на дошці; малюнки учнів; пам'ятки, картки, 

зображення Золотої рибки, ілюстрація, мікрофон тощо. 

Форма проведення: Година спілкування з елементами тренінгу. 

Цільова аудиторія: учні 5-8 класів. 

Тривалість заняття: 45 хв. 

Хід заняття 

1.Вступне слово педагога 

Про алкогольну та наркотичну залежність часто пишуть практично усі 

засоби масової інформації. А ось про залежність від сучасних гаджетів 

згадують набагато рідше. Але вона існує. Особливо серед підлітків, які 

проводять майже весь свій вільний час у віртуальному світі, нехтуючи 

навчанням, друзями, здоров'ям. Можна стверджувати, що наприкінці XX 

століття виникла і поширилась нова форма залежності - комп'ютерна. 

Тому на сьогоднішньому занятті ми будемо з вами говорити про роль  

сучасних гаджетів і спробуємо виявити: чи необхідні вони в нашому житті та 

які плюси та мінуси має мережа Інтернет.  

Завдання для учнів: 

Прочитайте уважно і поясніть, як ви розумієте цей вислів, «Комп’ютер 

потрібен, щоб служити людині. Не потрібно, щоб людина служила 

комп’ютеру» чи згодні ви з цим, а якщо ні, то поясніть, чому. Але спочатку 

давайте звернемося до плакату «Основні правила спілкування» і будемо 



21 

керуватися написаним протягом нашого заняття. (учні висловлюють свою 

точку зору, спираючись на: 

Основні правила спілкування 

Бути позитивним, активним. 

Говорити те, що думаєш. 

Говорити тільки за темою. 

Не критикувати, бути толерантним. 

Говорити коротко. 

Не перебивати. 

Слідкувати за часом. 

2. Слово педагога. 

Комп’ютери підвищують інтелектуальний рівень дитини, допомагають їй 

увійти у доросле життя. Діти полюбляють спілкуватися з комп'ютером: він 

дозволяє обрати потрібний рівень розмови, виправляє помилки, може 

відповідати на ті запитання, які дорослим вважаються дурницями. 

Переваги комп'ютерної системи навчання безумовні, але попередження 

несприятливих факторів має особливе значення для учнів. Чому саме? Зараз 

спробуємо з'ясувати.  

3. Завдання для учнів: 

Зверніть увагу на плакат №1 і плакат №2, скажіть, чим схожі зображення 

на даних плакатах і чим вони відрізняються.(учні відповідають, що комп'ютер, 

зображений на плакаті №2 підключений до мережі Інтернет, і в нього більше 

можливостей ніж у комп'ютера на плакаті №1) 

4. Інтерактивна вправа «Займи позицію» 

Спробуйте визначитися, з яким комп'ютером, №1 чи №2, вам цікавіше і 

доцільніше працювати, об'єднайтеся у відповідні групи і займіть відповідну 

позицію. Доведіть свою точку зору, користуючись правилами спілкування. 

Учні працюють в групах, намагаються переконати своїх опонентів таким 

чином, щоб ті зайняли іншу позицію. Педагог може допомогти учням у 

виявленні позитивних і негативних рис користуванням комп'ютером в мережі 

та домашнім комп'ютером взагалі, використовуючи картки виду: 
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Позитивні аспекти: 

 Активізація пізнавальної діяльності. 

 Розвиток уваги та просторової орієнтації. 

 Збільшення обсягу інформації за одиницю навчального часу. 

 Систематизація мислення. 

 Розвиток навичок пізнавальної діяльності та особистісний зріст. 

Негативні аспекти: 

 Розумова втома та перевтомлення. 

 Емоційне, психічне та зорове навантаження. 

 Несприятлива дія на навколишнє середовище. 

 Поява синдрому залежності від Інтернету. 

 Соціальна ізоляція. 

 Серйозні особистісні проблеми. 

5. Слово педагога 

Без гаджетів цивілізоване суспільство не можна вважати повноцінним, і 

застосування їх поширюється кожного дня і буде поширюватися у 

майбутньому. Як і будь - який інший винахід, гаджети в умілих руках - це 

благо, а у безладних - покарання. Їх шкідлива дія на здоров'я людини головним 

чином залежить від порушення правил, які ми з вами встановимо пізніше. Слід 

користуватися електронними пристроями так, щоб можна було зберігати 

фізичне, психічне та духовне здоров’я. 

Педагог пропонує учням пройти тест КімберліЯнга на визначення рівня 

комп’ютерної залежності.(заздалегідь підготовлені листи паперу.)  

1.Чи відчуваєте Ви ейфорію, пожвавлення, збудження, перебуваючи за 

комп’ютером? 

2.Чи потрібно Вам проводити все більше і більше часу за комп’ютером, 

щоб отримувати ті ж відчуття? 

3.Чи відчуваєте ви порожнечу, депресію, роздратування, перебуваючи не 

за комп’ютером? 

4.Чи траплялося Вам нехтувати важливими справами, задля того щоб 

провести час за комп.ютером? 
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5.Чи проводите Ви в мережі більше 3-х годин на день? 

6.Чи заходите Ви у соціальні мережі під час роботи більше ніж двічі на 

день? 

7.Чи скачуєте Ви інформацію із заборонених сайтів ? 

8.Чи вважаєте Ви, що з людиною простіше спілкуватися “онлайн”, ніж 

особисто? 

9.Чи говорили Вам друзі або члени сім’ї, що Ви занадто багато часу 

проводите “онлайн”? 

10.Чи заважає Вашій діловій активності кількість часу, що проводиться в 

мережі? 

11.Чи бувало таке, що Ваші спроби обмежити час, проведений в мережі 

виявлялися безуспішними? 

12.Чи буває так, що Ваші пальці втомлюються від клавіатури або клацання 

кнопкою миші? 

13.Чи траплялося Вам відповідати неправду на запитання про кількість 

часу, що Ви проводите в мережі? 

14.Чи спостерігався у Вас хоч раз оніміння та болі в кисті руки? 

15.Чи бувають у Вас болі в спині частіше, ніж 1 раз на тиждень? 

16.Чи буває у Вас відчуття сухості в очах? 

17.Чи збільшується час, проведений Вами в мережі? 

18.Чи траплялося Вам нехтувати прийомом їжі або їсти прямо за 

комп’ютером, щоб залишитися в мережі? 

19.Чи траплялося Вам нехтувати особистою гігієною, наприклад, 

умиванням,  причісуванням , щоб провести цей час за комп’ютером? 

20.Чи з’явилися у Вас порушення сну , або чи  режим сну з того часу, як 

Ви стали використовувати комп’ютер щодня? 

 

Обробка результатів: 

«Ніколи» – 1 бал, «Дуже рідко» – 2 бали, «Іноді» – 3 бали, «Часто» – 4 

бали, «Завжди» – 5 балів. 

Інтерпретація результатів: 
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 20-29 балів – залежність від Інтернету відсутня; 

 30-49 балів – Інтернет-залежність не виражена чи слабо виражена, 

але пропонуємо прислухатися до наступних рекомендацій; 

 50-79 балів – мережа здійснює значний вплив на Ваше життя; 

 80-100 балів – Вам необхідна допомога психолога. 

Рекомендації для Інтернет-залежних: 

 Встановити межу часу, який можна проводити в Інтернеті. 

 Змушувати себе час від часу кілька днів поспіль не працювати в 

Інтернеті. 

 Програмним чином заблокувати доступ до якихось конкретних 

ресурсів Інтернету. 

Перед початком наступної вправи хочу наголосити на тому, що в Інтернеті 

вас підстерігають небезпеки, про які ви навіть не здогадуєтесь. 

Тому наступна вправа дасть можливість переконати тих, хто вважає себе 

непідступним. 

6. Вправа «Зіпсований телефон». 

З числа учнів класу вибираються 3-5 бажаючих взяти участь у даній 

вправі. Один з них залишається в класі, а ті виходять за двері в коридор. Учневі, 

що залишився, показують ілюстрацію. Він її запам'ятовує, а потім описує 

побачене одному з тих, хто зайшов до класу з коридору. Другий уважно слухає 

пояснення першого і передає почуте третьому. Коли останній учень, що вийшов 

до коридору, пояснить те, про що йому розкаже попередній, і за його 

розповіддю на дошці схематично учитель зобразить це, учасникам тренінгу 

покажуть справжню ілюстрацію. І тоді кожен зможе побачити наскільки 

співпадає почуте з побаченим. 

 

 

7. Слово педагога. 

Потрапити у залежність можна від чого завгодно, і комп'ютер не є 

винятком. Така пристрасть може стати серйозною проблемою, коли людина 

реалізує біля комп'ютера весь вільний час, забуваючи про їжу, нехтуючи своїми 
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щоденними обов'язками. Якщо людині, у якої сформувалася залежність від 

Інтернету, з якоїсь причини не вдається сісти до екрана монітору, вона стає 

нервовою, дратівливою, агресивною. Часто-густо у таких людей виникають 

складності з іншими людьми, їм важко заводити друзів і підтримувати стосунки 

з близькими. ї тут багато що залежить від батьків. Тому наступна наша вправа 

буде стосуватися саме їх. 

8. Підсумок заняття  

Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

Учні отримують по черзі мікрофон і відповідають на питання: 

Які нові знання ви сьогодні отримали ? 

Як ці знання ви будете використовувати в реальному житті? 

Що вас найбільше вразило з почутого? 
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Заняття 3 

Тема: Безпечний Інтернет та соціальні мережі. 

Мета: розширити й поглибити знання про безпечний Інтернет та соціальні 

мережі, сприяти обізнаності учнів про небезпеки, які існують в Інтернеті та 

соціальних мережах і про шляхи їх подолання, мотивувати поширювати цю 

інформацію у своєму середовищі, розвивати уважність, спостережливість, 

мовленнєві навики, пам’ять, виховувати любов до родини, навколишнього 

світу, етичне спілкування між товаришами, дорослими, молодшими друзями. 

Форма проведення: година спілкування  з елементами тренінгу. 

Обладнання: ватман, маркери, стікери, малюнок 1, 2, аркуші А-4, 

розважальні журнали, ножиці, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет. 

Цільова аудиторія: учні 9-11 кл. 

Хід заняття 

І. Вступне слово 

Доброго дня! Сьогодні поговоримо про Інтернет, про безпеку дітей в 

Інтернеті. У лютому цього року вже вкотре відзначають День безпечного 

Інтернету завдяки ініціативі компанії «Microsoft Україна». Ця організація є 

засновником веб-ресурсу «Онляндія – безпека дітей в Україні». Спочатку 

домовимось про декілька правил для успішної роботи:  

 мобільні телефони відключити; 

 говорити все, що думаєте; 

 слухати інших, поважати себе та інших; 

 бути активним учасником  

2. Слово педагога 

Інтернет – дуже потужний ресурс, який значно полегшує життя людини та 

відкриває майже необмежені можливості для самореалізації та саморозвитку 

юної особистості, спілкування, навчання, дозвілля. Але разом з тим, в Інтернеті 

приховано досить багато небезпек як для дітей, так і для дорослих. Знання цих 

небезпек дозволить їх уникнути. Наші експерти підготували чималий список. 

Прислухайтесь і зробіть доповнення.  
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3.«Нікнейм» в інтернет-спілкуванні 

Питання. Чи знайоме вам слово «Нік»? Відповіді. «Нік» – це вигадане 

ім’я, прізвисько, яке вживають користувачі Інтернет-форумів, не називаючи 

своє справжнє ім’я.  

Вправа «Квітка» 

Перед початком вправи педагог малює квітку без пелюстків на аркуші 

ватману або дошці (Див. мал. 1) 

 

Малюнок 1                                    Малюнок 2 

Педагог роздає кожному учню стікери та дає завдання учасникам вигадати 

собі прозвисько («нікнейми»), якими вони користуються при спілкуванні в 

Інтернет-просторі або хотіли б використовувати, та написати їх на стікерах. 

Кожний учень виходить з квіткою, називає нікнейм, своє реальне ім'я і наклеює 

стікер із нікнеймом на квітку, так щоб стікер став пелюстком квітки. Аркуш з 

квіткою розміщується на стіні. Якщо квітка намальована на дошці, то вона 

залишається для наступної вправи (Див. мал. 2).  

Запитання для обговорення.  

 Навіщо потрібен Нік? 

 Що може приховувати Нік? 

 Чи є переваги у використання Ніку? Які? Чи не йдуть вони врозріз з 

моральними нормами суспільства? 

4.Сутність соціальних мереж 

Вправа «Хто більше?» 

Педагог пропонує учасникам об’єднатися у дві групи та за 1 хвилину 

написати якомога більше назв соціальних мереж. Кожна команда по черзі 

зачитує по назві, якщо ця назва є в обох групах назви закреслюють. Перемагає 

та група, у якій залишиться більше не закреслених назв. 
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Запитання для обговорення. 

1. Навіщо створюються соціальні мережі? 

2. Скільки часу в день вони забирають? 

3. Назвіть альтернативи сидінню у мережі? 

Вправа «Колаж» 

Учасників об’єднують у дві (три)  групи та пропонують зробити колаж за 

темою, пов’язаною з соціальними мережами. Наприклад: «Соціальні мережі – 

«ЗА» і «ПРОТИ», «Соціальна мережа сьогодні». Учні презентують свої колажі 

на ватманах. 

5. Роздуми про зміст віртуального світу 

Повідомлення від Невідомої 

Сьогодні, сторінкаFacebook чи іншої соціальної мережі сприймається 

чимось на кшталт свого другого Я. Але тільки на відміну від життя, цю 

віртуальну особистість можна редагувати за мить, чим штучно підвищити свою 

самовпевненість: покращити світлину в фотошопі, написати драматичні цитати 

«Страдая, я развлекаюсь», зробити декілька альбомів «Моя любовь», створити 

статус «всі навколо вівці», послати всім кому треба і не треба 

«привет!))))))какдела?:))))», намалювати графіті із купою сердечків та цьомиків, 

підняти свій рейтинг до 100000 і написати я «VIP-чік» або «Мажорчик с 

района» і відчувати себе найкрутішим з усіх. Останнім писком моди стали 

відеозвернення по типу «Вы все ничтожества, а я такаяпопулярная, чтодаже не 

пробуйте добавляться ко мне в друзья». Адже, як правило, більшість із тих 

«VIP-чіків» і «Мажорчиків із району», коли виходять з мережі, виявляються, 

так би мовити, «сірими мишками», яких ніхто не любить і не помічає, а їхня 

сторінка на сайті виявляється своєрідним «самозахистом» перед високою 

загальною конкуренцією, яку диктує суспільство. Такі люди неприємні. Цілком 

зрозуміло, що сказати в очі образливе слово, збрехати і т.д., особливо тому, 

кого ти психологічно сприймаєш як кращого за себе - набагато важче, ніж це 

написати в електронному вигляді і натиснути кнопку «вийти». Отож, давайте 

бути вихованими і людяними! Будемо собою, без використання масок і штучно 

створеної  популярності! 
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Обговорення листа. Чи розділяєте ви думку Невідомої? З чим не 

погоджуєтеся? Над чим раніше не замислювалися? 

6. Огляд Інтернет-сторінки «Онляндія: безпечна веб-країна» 

Огляд Інтернет-сторінки «Онляндія: безпечна веб-країна» 

https://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm 

7. Правила користування соціальними мережами 

Існують певні правила користування соціальними мережами: 

1. Не повідомляй про себе і батьків приватну інформацію(домашню 

адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер 

телефону, назву й адресу школи), не висилай незнайомим людям фото. 

2. Не вір всьому, що кажуть про себе віртуальні знайомі. Дівчинка 

познайомилась в соціальній мережі з своїм однолітком, хлопчиком, якого звати 

Войтек. Вони почали спілкуватися в мережі. Аня пише: «Привіт, я Аня, мені 13 

років, я шукаю друзів». 

Хлопчик їй відповідає: «Привіт, Аня, я Войтек, мені також 13 років і я 

хочу зустрітися з тобою». А на справді, цей Войтек дорослий чоловік, який 

обманює дівчинку, переслідуючи інші цілі, і не тільки її. Дуже часто, 

спілкуючись в мережі уявляєш собі одну людину, а насправді вона зовсім інша. 

3.Не погоджуйся на зустріч з випадковим знайомим. або роби це в 

людяних місцях і за участю батьків. 

4. Обмежуй свій час перебування в соціальній мережі. 

5. Батьки мають знати, чим ти займаєшся, коли сидиш біля 

комп’ютеру! 

6. Не ображай інших, не лайся, будь чемним. 

7. Тримай пароль комп’ютера у таємниці. 

8. Якщо опиняєшся в складній ситуації поговори з батьками. 

Вправа «Хто надіслав тобі листа?»  

Для цієї вправи педагог використовує «Квітку» з попередньої вправи. 

Педагог видає учням стікери і просить кожного написати позитивне побажання 

або просто хороші слова на стікері. А потім наклеїти їх поряд з будь-яким зі 

стікерів з нікнеймами на аркуші з квіткою. Кожен учень має наклеїти 
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побажання до чужого нікнейму так, щоб власники нікнеймів не бачили, хто 

надає їм побажання. Учасники отримають побажання до свого нікнейму і 

намагаються вгадати, хто надіслав їм це «повідомлення» (дивіться Малюнок 3). 

У 99% учасники не можуть вгадати відправника повідомлення. Педагог робить 

висновок, що так само відбувається і зі спілкуванням в Інтернет просторі. Дуже 

складно перевірити, хто саме пише тобі листи, спілкується з тобою. Якщо 

учасники групи добре знайомі між собою, вони можуть вгадувати відправника 

за почерком. У такому випадку вчитель робить висновок, що в Інтернет 

просторі не існує почерків, тому ти ніколи не знаєш хто знаходиться по той бік 

комп'ютера або мобільного телефону. 

 

Малюнок 3 

8. Підведення підсумків уроку. 

Життя людини – це найдорожчий Божий дар на Землі.Будьте обережними 

з безпечним Інтернетом! 



31 



32 

  



33 

  



34 

  



35 

  



36 

  



37 

  



38 

  



39 

  



40 

  



41 

  



42 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Цяцько Анна Як навчити дитину культури спілкування в мережах 

“Вконтакті”, Facebook тощо / Анна Цяцько // Освіта України. -  2012. - № 1-2  

2. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета / А.Е. 

Войскунский // Гуманитарныеисследования в Интернете. - М. «Можайск-

Терра» - 2000. – 431 с. 

3. Башкирова Н. Современныйребенок и егопроблемы / Н.Башкирова – 

СПб.: Наука и Техника. - 2007. - С. 219-237 

4. Матеріали Обласної науково-методична Інтернет-конференції (Полтава) 

«Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія» [Електроний 

ресурс]. - Режим доступа: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index. php/blog2/  

5. Янг К.С. Диагноз - Интернет-зависимость / К.С. Янг // [Електроний 

ресурс]. - Режим доступа:http://www. narcom.ru/ideas/ common/15.html 

6. Тести, виховні заходи, рекомендації щодо профілактики залежності 

молодших підлітків від віртуальної Інтернет-реальності. Для класних 

керівників середньої  ланки ЗНЗ. Еман 2015 р. 

7. Вакуліч Т.М. Інтернет-залежність як новий вид адиктивної 

поведінки//Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. 

Психологія / За ред.Долинської Л.В. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.– 

Вип.7(31) – С. 22-27. 

8. Вакуліч Т.М. Підлітковий вік як критичний період у формуванні 

Інтернетзалежної поведінки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Серія №12.Психологія / За ред. Долинської Л.В. – К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2005.–Вип.9(33) – С. 104-112. 

9. Вакуліч Т.М. Психологічні особливості поведінки підлітків у 

мережіІнтернет //Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка 

АПНУкраїни /За ред. Максименка С.Д. – К., 2006. – Т. VIII, вип. 2. – 41-47. 

10. Вакуліч Т.М. Провідні патерниадиктивної поведінки підлітків з 

Інтернетзалежністю //Актуальні проблеми психології. Том. І.: Соціальна 

психологія.Організаційна психологія. Економічна психологія: Збірник наукових 



43 

праць інститутупсихології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка 

С.Д., КарамушкиЛ.М. – Київ: Міленіум, 2006. – Част. 18. – С. 100-105. 

11. Вакуліч Т.М. Феномен Інтернет-залежності підлітків у мережі 

“Інтернет”//Болонський процес: шляхи до мобільності студентів, академічного 

таадміністративного персоналу в рамках загальноєвропейського простору 

вищоїосвіти: Мат-ли ІV Міжнародної наукової конференції (18-21 травня 2005 

р., м.Судак). – К.: МАУП, 2005.– С. 269-279. 

12. Вакуліч Т.М. Психологічні особливості перебігу Інтернет-залежності 

усучасної молоді //Вісник Чернігівського державного педагогічного 

університетуімені Т.Г. Шевченка. Випуск 31. Серія: психологічні науки / За 

ред. Скока В.Д. Чернігів, 2005. – С. 62-67. 

13. Вакуліч Т.М. Проблема Інтернет-залежності як предмет 

психологічногоаналізу //Актуальні проблеми сучасної психіатрії: Зб. студ. наук. 

праць, присвяч. 200-річчю ХДМУ /За ред. акад. В.Л.Гавенка. – Вип. 8. – Харків: 

ХДМУ, 2005 .– С.10-12. 

14. Вакуліч Т.М. Запобігання Інтернет-залежної поведінки підлітків 

засобамиарт-терапії //Простір арт-терапії: можливості та перспективи: 

Матеріали ІІІміждисциплінарної науково-практичної конференції з 

міжнародною участю /Занауковою ред. А.П.Чуприкова, О.А.Бресусенка-

Кузнецова, О.Л.Вознесенської. – Т.2.– К., 2006. – С. 21-24. 

15. Вакуліч Т.М. Мотиви та фактори формування Інтернет-залежності 

підлітків//Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 

VIIВсеукраїнської науково-практичної конференції (29-31 березня 2006 р., м. 

Київ) /Зазаг. Ред. А.Г.Гудманяна, О.В.Петренка. – Т.1. – К.: НАУ, 2006. – С. 

160-162. 

16. Вакуліч Т.М. Вплив сім’ї на формування Інтернет-залежної 

поведінкипідлітків //Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи досліджень: Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих 

науковців (27-28квітня 2006 р., м. Київ). – К.: Київський-поліграфічний центр 

“Київськийуніверситет”, 2006. – С. 6-7.  



44 

 

 

 

 

 

 


