Інтернет світ
до якого ми так
звикли

Прожити без вк хоча
б неділю

Всі таємниці
розкрито

Безкоштовний сир буває тільки
в мишоловці
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Змі
+Спілкування на
відстані
+Можливості для
людей з
обмеженнями
+ Знання

-Анонімність

г

о
л
о
в
н
и
й
р
е

-Що по часу?
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Всім привіт
Це наш другий журнал. У цей
раз нам було не легше, але
наші думки збіглись одразу. Тут
ми вам розповімо про
соціальну мережу, про її
плюси і мінуси. Якщо чесно я
не дуже люблю соціальні
мережі ,бо вони займають
багато часу ти втягуєшся і там
живеш. Якщо обирати
соціальну мережу або спорт, я
обрав би спорт. Ні я не кажу
що мережа це погано в ній є і
плюси , да що я вам
розповідаю листайте далі і
дізнаєтесь самі
!

З давніх-давен ,ще у первісний час , люди
намагалися розмовляти , якось передавати
інформацію.
Зрозуміло,
що то були лише якісь жести ,мовою таке складно
думаю назвати ,але головне те ,що вони спілкувалися .
З плином часу суспільство ставало більш
сучасним і з’явилися можливості
контактування на відстані.
Адже життя таке різноманітне
й не передбачуване ,
тому ніхто не знає ,
що буде з ним
завтра і куди
занесе його
доля,але
дужеважливо
не втрачати
зв'язок з
близькими .
Це була
одна із
причин
виникнення
листування.
Листування
виникло давно,
про це свідчать
археологічні
розкопки, антична
література.Уже
за часів античності
існував етикет
складаннялистів.
Так, листи починалися з імені
того, хто їх відправляв, потім йшло
ім’я адресата, далі привітання, що
супроводжувалося приємними побажаннями,
і тільки за цим привітанням ішов текст листа .
З

З появою інтернету ,смартфонів,ноутбуків та іншої техніки ,життя та
спілкування
народу змінилося і стало легше .
Зараз дуже часто ,аби
заробити гроші ,
люди виїзджають
до інших міст
чи країн .
Завдяки
техніці
,є можливість
бачити
свою рідну
людину
кожен
день або
навіть кожну
годину ,
навіть якщо
тебе немає
поряд . Також можливе
знайомство через інтернет .
Це стало дуже
популярним і інколи
віртуальних знайомств
більше ніж знайомств
в реальному житті . Люди спілкуються
довгий час,пізнають один одного і можливо навіть таке,що колись їхня
перша зустріч змінить все їхнє подальше життя . Спілкування на відстані
дуже сильно випробовує відносини на міцність . Віртуальність – це
випробування на витримку,зможе дочекатися тебе людина чи ні .У цьому
нам допомагають соціальні мережі . Можна не втрачати контакт с людиной
,якщо вона на далекій відстані від тебе,і спілкуватися з нею безкоштовно.
Але ніяка відстань та ніявіртуальне життя
не замінить живого контакту с людиной ,яка вам не

байдужа.

Соціальні мережі мають значний
мінус . Інтернетом користується
майже весь світ, тому є люді, які
мають різні наміри . Мережа є
гарним спосібом оволодіти усією
інформацією про тебе . Твій
образ, який ти прагнеш показати
, може привертати увагу
маньяків , педофілів та інших
людей з подібними умислами .Це
більше стосується дівчат ,
напевно . Тому раджу краще не
виглядати в будь-якій соцмережі
дуже вульгарно або, навіть, наївно
.І не варто під кожним фото в
Instagram вказувати, де саме ви
їсте тортик або в якому нічному
клубі ви відриваєтесь ,бо в цей
момент хтось може за вами
стежити .Також зараз є
популярними знайомства в
Інтеренеті , це навіть може
бути і класно , але головне не
наразитися на аферистів !
В мене є живий приклад ,
інтерв'ю з дівчиною (вона
захотіла залишитися невідомою)
Ось така жахлива історія. Тому
дівчата, хлопці , жінки та
чоловіки - будьте обережніші та
не потрапляйте на гачок до
жахливих людей .

anon
«-Чи знайомилась ти колинебудь в Інтернеті ?
-Так , звичайно . Але після
однієї історії , я зрозуміла
для себе , що краще
знайомство - це в живу .
-Розкажи, будь ласка, про
цей випадок .
-Це трапилося взимку. В
соціальній мережі
Вконтакті мені почав писати
симпатичний хлопець .
Прошов десь місяць , і ми з
ним дуже розговорилися .
Потім він мені
запропонував зустрітися . Я
погодилась .
-А де це все відбувалося ?
-Ну, ми повинні були
зустрітися біля Єврейського
кладовища о 22:00 .
-Тебе це не насторожило ?
-Ні , бо мені він дуже
подобався , я була впевнена
, що все буде добре .

ymity
-Гаразд , продовжуй .
-Я прийшла на місце
зустрічі , але нікого
було ,окрім якогось
чоловіка . Він довго
дивився
на мене , та підійшов
попросити сигарету , але я
не палю ,тому відмовила.
Потім попросив телефон,
щоб зателефонувати , я
також відмовила . В цей
момент мені стало лячно , і
я почала шукати телефон ,
щоб подзвонити комунебудь . А він в цей момент
підійшов ззаду та закрив
мені рота якоюсь ганчіркою
. Я знепритомніла .
-Чи пам'ятаєш, де
прокинулась ?
-Так , але це було дуже
моторошно . Я відкрила очі
та побачила себе оголеною
на кладовищі та була
побита. Може навіть і
добре, що я не пам'ятаю як
це все відбувалося...»

Також в соціальних мережах
стало популярним репости за
які ви можете виграти деякі речі
за безкоштовно .Якщо чесно я
теж колись страждала цим
. Зазвичай це є обманом . Але
мої друзі вигравали , бо це були
недорогі цукерки або шорти (та
це допомагало рекламувати
данний продукт ). А коли хотіли
вигравати айфон , або якусь
дорогу річь , я не разу не бачила
щасливу людину яка цей
подарунок отримала .
Зараз я замітила , що
якісь не знайомі меня люди
відмічають мене на вілео не
зрозумілого походження , та
пишуть ,що я виграла айфон
.Але зразу зрозуміла що тут
щось не так , бо я там була не
одна , а біля ще ста чоловік .

Сьогодні,завдяки прогресивному
розвитку Інтернету та комп’ютерних
технологій ,з’явилися значні переваги
для людей із обмеженими
можливостями . Мережа дозволяє їм
брати активну участь у суспільному
житті ,і саме інтернет та технології
дають смогу людині з обмеженими
можливостями жити більш
повноцінним життям ,як було раніше.
Інвалідність притаманна кожній
державі. Рівень інвалідизації в наш час
становить близько мільярда,а це 15%
від усього світового населення.В
Україні ця проблема становить
близько 6% населення. Науковці
неодноразово піднімали це питання
,задля покращення ситуації . У місті
Харкові існує Єдина соціальна мережа.
Завдяки їй з’явилася можливість
повною мірою ознайомитися з
правами інвалідів ,завантаживши
правову абетку з сайту . Звернувшись
до цієї мережі ,людина може
з’ясувати питання щодо оплати
комунальних послуг,різних пільг
,якихось
виплат .

Сайт відповість на всі питання ,які
можуть хвилювати особу.
У Конвенції ООН щодо прав інвалідів
зазначено ,що доступ до
інформаційно-комунікаційних
технологій- це одна із умов ,яка
дозволяє людям з інвалідністю більш
повноцінно брати участь у всіх
сферах життя .Цю конвенцію
підписало більше 100 країн,зокрема і
Україна.

Плюси соціальних
мереж для
По-перше,мережаце певний
соціальний простір
,у якій спілкування
представлено не в
традиційній
«живій» формі ,а у
віртуальній .

Відмовитися від соціальних мереж
вже буде важко,оскільки, якщо ця
мережа для спілкування –то вона
дуже зручна,економна і
практична.Але,звичайно,реального
спілкування ,людської підтримки ніщо
не замінить ,тому необхідно усіляко
підтримувати людей із обмеженими
можливостями .

людей з
обмеженими
можливостями :
По-друге,завдяки
соціальним
мережам легко
знайти людей зі
спільними
інтересами ,хобі
та світоглядом.

Можливість створювати групи ,бесіди
,які будуть складатися з людей з
подібними інтересами,долями ,навіть
проблемами. Разом набагато легше
щось вирішити ,допомогти комусь.
Також є рубрика,в якій люди
знайомляться ,спілкуються
,закохуються і навіть одружуються .
Соціальні мережі в наш час
відкриваються широкі можливості для
знайомств людей із обмеженими
можливостями,включаючи в себе
обмін різноманітними фотографіями
,обміну повідомлень,якихось аудіо
файлів ,будь що.
Окрім цих рубрик ,людям інвалідам
пропонують розвивати свої творчі
можливості ,брати участь у різних
конкурсах . Вони також можуть
отримати підтримку з різноманітних
розповідях про життя видатних
людей з інвалідністю ,що певним
чином підтримує їх дух.
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Що по часу ?
Не марнуй
часу дарма !
Відомо, що соціальні
мережі забирають багато
часу в житті людини.
Особливо від цього
страждають підлітки, які
ще не вміють
контролювати власний
час.
«Якщо людина може вільно
переключатися між
соціальними мережами,
Інтернетом та іншими
видами діяльності, то це
нормально. Але якщо у
людини починається
тремтіння, ломота у тілі
та подібні симптоми, коли
від неї забирають
соцмережу, то це вже
патологія», - каже
психолог Наталія Підлісна.
Відомо також про
експеримент, впродовж
якого підліткам
заборонялося
користуватися будь-якими
сучасними гаджетами і, як
наслідок, соціальними

У ньому приймали участь
близько 100 осіб, а до кінця
експерименту (тобто до
кінця доби) дійшли лише 6
молодих людей. Причому
усі ті, хто зривався
дочасно, відразу ж
занурювались у Вконтакті,
Facebook, Instagram і
тому подібні. Це, ясна річ,
ненормально. Потрібно
виховувати у собі
здатність
розпоряджатися своїм
часом та не
засиджуватися за
комп’ютером. Адже за
соціальними мережами
підлітки часто не
помічають, як ніч змінює
день, це призводить до
недосипання, втоми та
іншої шкоди для здоров’я.

місяць без інтернету
Знаючи з власного
досвіду,якщо ти багато
свого вільного часу
проводиш у соціальних
мережах,потім важко
відмовитися від них. Саме
це меніі захотілося
перевірити,ну не зовсім мені
,а моїй мамі. Вона мені
сказала , що я не зможу
жити без інтернету хоча б
місяць.Зрозуміло ,що вона
взяла мене на слабо,але це
була справа принципу.
Я відключила інтернет і наш
спір почався. Перші декілька
годин я просто брала у руки
телефон и гортала меню ,
дивилася по декілька разів
одні й ті самі фото... Я
відчула свою велику
залежність від соціальних
мереж і мені справді стало
цікаво,витримаю я місяць чи
ні.
Я вирішила чимось зайняти

Я зробила всі уроки на весь
тиждень,поприбирала .Все
ще хотілося зайти у
мережу,але вже тому,що
мені було цікаво скільки у
мене повідомлень і різних
відповідей та лайків. Мої
будні дні ставали більш
довгими,я все
встигала,стала краще
вчитися .
В результаті я виграла
спір,цілий місяць я не сиділа
в соціальних мережах. Я
зробила для себе багато
висновків ,а головне ,це
те,що після місяця без
інтернету я стала
розпоряджатися своїм
часом правильно,тобто в
мене з'явився графік ,за яким
я все встигаю. Зараз
заходжу в мережу лише
тоді,коли є вільна хвилинка.
Лоза Юля
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Можна вірити соціальним
мережам чи ні?
Існує дуже багато
соціальних мереж
наприклад вконтакті,
однокласники, фейсбук. А
чи можна їм вірити?
Думаю багато із вас
задумувалися чи
достовірна інформація яку
там пишуть, чи не
перечитують наші
повідомлення? І як не
стати жертвою
недостовірної інформації.
Цього точно ніхто не знає,
але я вам розкажу як її
перевірити. По-перше
можна перевірити
достовірність в інтернеті
або в інших місцях. Подруге можна подивитись
на число людей
користувавшимися цією
інформацією, якщо багато
то є вірогідність що ця
інформація достовірна.

Люди за допомогою різних
джерел , тобто книжок ,
Інтернету , журналів ,
довідників та інших. Зараз
одним з найпоширеніших є
Інтернет , тут можна
знайти будь-яку
інформацію . Також можна
використати як джерело
інформації соціальні
мережі ( Вконтакті ,
Однокласники , Facebook ,
Твітер та ін.) .Соціальні
мережі – є одною з
важливих складових знань,
особливо у наш час .Через
соціальні мережі можна
здобути правдиву та не
правдиву інформацію . Як
можна уникнути
неправдиву інформацію ?
Якщо ви не зовсім
довіряєте , і припускаєте ,
що ця інформація не
правдива , її треба
перевірити за допомогою
інших джерел .

По-третє можна
перевірити саме джерело
бо воно завжди несе
відповідальність за
правдиву чи не правдиві ті
чи інші факти. За не
підтвердження цих фактів
може бути штраф або
навіть позбавлення волі. І на
останок ви можете
перевірити самого автора
подивитись його інші
роботи і тоді робити
висновки. Порада: коли
читаєте те чи інше
придивляйтеся на
логічність матеріалу і на
кількість граматичних
помилок. Більша кількість
помилок і не логічність вже
кажуть про те , що ця
інформація не заслуговує
довіри.

Адже часто люди самі
того не розуміючи можуть
розповсюджувати такі
«знання». Через соціальні
мережі за допомогою
недостовірної інформації
можна проводити різні
маніпуляції . Але тут є і
гарні сторони , саме зараз
у соціальних мережах
створюють багато цікавих
груп , у яких можна
здобути знання . Такі групи
зазвичай роблять з якимись
цікавими фактами . Вони
зараз користуються
популярністю . Отже,
можемо зробити висновок
що через соціальні мережі
можна здобути знання , що
правда не завжди правдиві .

ееее місяць без
інтернету
Знаючи з власного досвіду,якщо
ти багато свого вільного часу
проводиш у соціальних
мережах,потім важко
відмовитися від них. Саме це
меніі захотілося перевірити,ну не
зовсім мені ,а моїй мамі. Вона мені
сказала , що я не зможу жити без
інтернету хоча б
місяць.Зрозуміло ,що вона взяла
мене на слабо,але це була
справа принципу.
Я відключила інтернет і наш спір
почався. Перші декілька годин я
просто брала у руки телефон и
гортала меню , дивилася по
декілька разів одні й ті самі
фото... Я відчула свою велику
залежність від соціальних мереж
і мені справді стало
цікаво,витримаю я місяць чи ні. Я
вирішила чимось зайняти себе. Я
зробила всі уроки на весь
тиждень,поприбирала .

дуже багато вільного часу. Все ще
хотілося зайти у мережу,але вже
тому,що мені було цікаво скільки у
мене повідомлень і різних
відповідей та лайків. Мої будні дні
ставали більш довгими,я все
встигала,стала краще вчитися .
В результаті я виграла спір,цілий
місяць я не сиділа в соціальних
мережах. Я зробила для себе
багато висновків ,а головне ,це
те,що після місяця без інтернету я
стала розпоряджатися своїм
часом правильно,тобто в мене
з'явився графік ,за яким я все
встигаю. Зараз заходжу в мережу
лише тоді,коли є вільна хвилинка.

Лоза Юля

