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В Інтернеті все на відстані витягнутої руки. 
Треба тільки знати, як витягнути руку.

Януш Вишневский,
сучасний польський письменник

Розповсюдження персональних комп'ютерів і створення 

Інтернету спонукало широке коло людей до збагачення нормованої 

літературної мови специфічною жаргонною лексикою. Порівняно 

молодий вік спеціалістів, які зайняті у сфері комп'ютерних 

технологій, а також популярність комп'ютерів у побуті визначають 

моду серед користувачів на комп'ютерний жаргон, або як його ще 

називають – комп'ютерний сленг, до якого входять ряди скорочень, 

новоутворень, абревіатур, лексичних сполучень, фразеологізмів та 

символів. З одного боку, це явище може здатися негативним, оскільки 

«засмічує» літературну мову. Але з іншого – досить зручним, адже 

місткість такої «мови» дозволить трьома-чотирма специфічними 

словами замінити чималий абзац літературно опрацьованого 

технічного тексту. Окрім цього, комп'ютерний сленг виражає навіть 

певні емоції, які в сухій та лаконічній реальній Мережі відтворити 

майже не можливо. Отже, сленг – це варіант розмовної мови разом із 

емоційно забарвленими елементами, які не збігаються з нормою 

літературної мови.

У цьому інформаційно-пізнавальному виданні викладено досить 

неповний перелік, але найбільш використовуваних слів Інтернет- 

жаргону. Переглянувши слова та зрозумівши їхнє значення, ви краще 

станете орієнтуватися у широкому та бурхливому «океані» 

Інтернет-можливостей.



Цікаві факти про 
Інтернет

Інтернет був 
винайдений 1960 
року з метою 
підвищення 
обороноздатності 
населення США, 
але вже сьогодні 
число користувачів 
глобальної мережі 
становить понад 
семи мільярдів 
осіб, з яких майже 
70% – чоловіки.

Незважаючи на 
величезну кількість 
користувачів, 80% 
населення світу не 
користується 
Інтернетом.

Перша web-камера 
була розроблена в 
Кембриджському 
університеті, 
співробітники 
придумали цей 
пристрій від ліні, 
щоб, не відходячи 
від робочого місця, 
перевіряти, чи 
приготувалася 
кава в апараті.

Аватар, або аватарка –
це зображення, тобто «обличча користувача у 
віртуальному світі». Аватар розташовують поряд із 
ніком (вигаданим ім'ям). Зображення на аватар 
користувач вибирає самостійно. За бажанням, 
можна виглядати інопланетянином, квіткою, 
зеленим бегемотом, який сміється. Користувачі 
вибирають аватари не лише за принципом 
«подобається – не подобається». Частіше обирають 
аватари, що відображають характер людини, її 
світогляд. 

Адміністратори, модератори сайту –
спеціальні співробітники сайту, які стежать за 
виконанням встановлених на сайті правил.

Акаунт –
обліковий запис (особистий рахунок), що містить 
відомості, які повідомляє про себе користувач при 
реєстрації в певному сервісі (сайті). Крім облікових 
даних, акаунт містить безліч настройок і опцій для 
роботи з даним сервісом. Говорячи простою мовою, 
акаунт – свій особистий розділ (кабінет) у сервісі.

Анонімус –
так називають більшість відвідувачів іміджбордів 
(різновидів співрозмовників в Інтернеті), які вільно 
висловлюють власні найсміливіші думки .

Антивірус –
пакет комп'ютерних програм, що зупиняє 
проникнення вірусів на ваш комп'ютер та лікує вже 
заражені комп'ютери.

Аська, ICQ –
абревіатура, складена на основі аудіального 
звучання назви програми для спілкування онлайн «I 
seek you» («я шукаю тебе»). Аська забезпечує 
миттєве відправлення й отримання текстових 
повідомлень..

База даних –
спеціальне програмне забезпечення, призначене 
для організації зберігання і доступу до даних 
( інформаці ї ) .  Б ільшість  сучасних сайт ів 
зберігаються саме в базах даних, розташованих на 
своїх серверах.
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Сьогодні все більш актуальною 
стає проблема комп'ютерної 
залежності. Так що ж це таке? За 
визначенням спеціалістів «комп'ютерна 
залежність» – це захоплення, пов'язані 
з використанням комп'ютера, що 
приводить до різкого скорочення всіх 
інших видів діяльності, обмеження 
спілкування з іншими людьми. Основним 
показником наявності залежності є 
концентрування власного життя, 

Бан –
«забороняти» – один з прийнятих в Інтернеті способів контролю за діями 
користувачів. Як правило, бан полягає в позбавленні або обмеженні яких-
небудь прав користувача (зазвичай заборону на коментування і можливість 
входу в свій акаунт). Можливість введена в цілях захистити інтернет-сайт від 
тролів (дивись «тролінг»), спамерів, вандалів та інших осіб, чиї 
повідомлення шкодять продуктивній роботі ресурсу. Іноді в бан можуть 
потрапляти і сайти. Потрапити в бан пошукової системи – значить випасти з 
її пошукової бази.

Банер –
статичне або анімоване рекламне зображення, розташоване на сайті з метою 
отримання прибутку або залучення відвідувача. Файли банерів мають 
формат GIF, JPG, або PNG. Існують також банери зроблені за технологію 
Flash. Розміри банерів мають свої стандарти і вимірюються в пікселях. 
Найбільш популярні розміри: 468х60, 234х60, 120х60, 100х100.

Банерна реклама –
рекламна кампанія, заснована на розміщенні банерів на інтернет-сайтах. 
При цьому можливий прямий обмін банерами учасниками кампанії або 
участь у банерообмінних сервісах, що займаються цим видом реклами. В 
останньому випадку учасникам надається безліч опцій: вибір часу показу, 
визначення цільової аудиторії за інтересами і територіальною ознакою і т.д.

Бібліоблого-сфера –
сукупність бібліотечних блогів мереж.

Блог –
мережевий журнал або щоденник подій – веб-сайт, на якому регулярно 
з'являються нові повідомлення, що демонструються у зворотно-
хронологічному порядку. Більшість блогів (99%) – це веб-сайти, на яких 
основна складова – текст. Проте блог може бути і у вигляді зображень, звуків 

Інтернет-залежність!

інтересів людини навколо комп'ютера.
Сучасний підліток багато часу 

проводить в Інтернеті, безглуздо 
блукаючи всілякими сайтами, хтось 
сидить у чатах, у пошуку друзів по 
нещастю, хтось витрачає свій вільний 
час на комп'ютерні ігри. Коли говорять 
про комп'ютерну залежність, 
насамперед, мають на увазі її 
наявність саме у дітей, які найбільш 
чутливі до цієї сучасної іграшки.
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Цікаві факти про 
Інтернет

Фізично найбільше 
користувачів 
Інтернету, звісно, 
в Китаї. Там 
Інтернетом 
користуються 
близько 800 
мільйонів людей, і 
це тільки 
приблизно 60% 
населення країни.

3 1 серпня 2017 
року Facebook 
вимкнув систему 
штучного 
інтелекту через 
те, що боти 
винайшли свою 
мову, якою вони 
почали 
спілкуватися між 
собою. За кілька 
днів перед тим 
Ілон Маск назвав 
штучний інтелект 
найбільшою 
загрозою, з якою 
зіткнеться 
цивілізація, а 
засновник 
Facebook Марк 
Цукерберг активно 
заперечував йому. 

або відео без жодного написаного слова. Блог може 
бути як приватним, так і відкритим для читання, 
крім того, читачі можуть коментувати записи. 
Блогерський жанр розвивається у двох напрямах: 
щоденники і тематичні блоги. Блог – цінний 
інструмент для розміщення новин, формування 
спільнот,  підтримки зворотного зв 'язку з 
користувачами ресурсу.

Блогери –
автори блогів.

Блогосфера –
сукупність усіх блогів мережі.

Бот, робот, інтернет-бот –
спеціальна програма, що виконує автоматично і/або 
за заданим розкладом які-небудь дії через ті ж 
інтерфейси, що й звичайний користувач. Зазвичай 
боти призначаються для виконання роботи, 
одноманітної й повторюваної, з максимальною 
швидк істю.  Кр ім  того ,  боти  от римують 
застосування в умовах, де потрібна краща реакція, 
ніж можливості людини (тобто ігрові боти, боти для 
інтернет-аукціонів тощо) або, що менш звично, для 
імітації дій людини (тобто боти для чатів тощо).

Браузер –
програма для навігації в мережі Інтернет. Найбільш 
поширені програми: Microsoft Internet Explorer, 
Firefox, Opera, Google, Chrome.

Букс –
жаргонна назва клікових спонсорів, що платять за 
кликання на рекламних посиланнях. Термін 
походить від доменних імен цих спонсорів, в 
кожному з яких є «bux», наприклад, neobux.com

Веб 2.0 –
зведена назва для сукупності нових технологій, 
методів і підходів до побудови інформаційних 
відносин в Інтернеті. Основне правило Веб 2.0, 
полягаю у тому, що мережу (web) використовують 
як платформу. Приклади: Вікіпедія – вільна 
багатотомна енциклопедія, Google Earth – Google-
карти, Flickr – для зберігання цифрових фото та 
відеороликів, Blogger – для ведення блогів, 
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Інтернет-залежність!

Найчастіше молодих людей 
приваблює в комп'ютері:
– наявність індивідуального простору, 
власного світу, в який має доступ лише 
він сам;
– можливість самостійно приймати 
рішення, діяти на власний розсуд, 
розуміючи, що ці дії не можуть нести за 
собою тяжких наслідків;
– відсутність (внаслідок цього),  
відповідальності, якого так 
наполегливо вимагає старше покоління 
в особі батьків і педагогів;

– відхід від реальності, абстрагування 
від навколишнього світу, реалізація 
своїх прагнень і фантазій, а також 
можливість виправити свою помилку;
– шанс придумати собі новий образ, 
який ніхто не засудить і не перевірить 
його на правдоподібність.

До цього ж належать
різноманітні ігри, де дитина має 
можливість придумати собі персонаж і 
розвинути його здібності. А це саме 
те, що так важко зробити в 
реальному житті.

Drlicious – для зберігання та публікації закладок, YouTube – хостинг 
відеоматеріалів тощо.

Всесвітня павутина –
розподілена система, що надає доступ до пов'язаних між собою документів, 
розташованих на різних комп'ютерах, підключених до Інтернету. Всесвітню 
павутину утворюють мільйони web-серверів. Більшість ресурсів всесвітньої 
павутини є гіпертекстовими (html) документами, що називаються web-
сторінками.

Веб-браузер –
програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів: призначений для запиту 
веб-сторінок, їх обробки, виведення і переходу від однієї сторінки до іншої. 
Популярні веб-браузери: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, 
Chrome.

Веб-сайт –
місце в мережі або просто сайт, в комп'ютерній мережі об'єднане під однією 
адресою (доменним ім'ям або IP-адресою) сукупність електронних 
документів (файлів) приватної особи або організації. «За замовчуванням» –  
мається на увазі, що сайт розташовується в мережі Інтернет. Всі веб-сайти в 
сукупності складають Всесвітню павутину.

Веб-серфінг –
«подорож» Інтернетом.

Веб-серфінгісти –
особи, які здійснюють «подорож» Інтернетом.

Веб-форум, форум  –
інтернет-ресурс, популярний різновид спілкування в Інтернеті. На форумі 
створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат. Всі, кого 



Цікаві факти про 
Інтернет

Найбільший 
вебсайт за 
обсягом трафіку – 
Netflix: він «з'їдає» 
майже 15% 
світової передачі 
даних.

51% трафіку 
генерують боти, а 
не реальні люди й 
сайти.

Інтернет 
охороняють сім 
реальних людей – у 
кожної є ключ, який 
дозволяє 
перезапустити 
світову Мережу в 
разі її захоплення 
або технологічної 
катастрофи.

Головна 
інфраструктура 
світової Мережі – 
300 підводних 
кабелів, що 
з'єднують 
континенти. 
Обрив одного з них 
може залишити 
без зв'язку десятки 
мільйонів людей.

цікавить певна інформація, можуть зручно й 
швидко переглянути її на форумі.

Віртуальний співрозмовник –
це комп'ютерна програма, яка створена для імітації 
мовної поведінки людини при спілкуванні з одним 
або декількома користувачами.

Вірус, комп'ютерний вірус –
комп'ютерна програма, яка має здатність до 
прихованого самопоширення. Одночасно зі 
створенням власних копій віруси можуть завдавати 
шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, 
знижувати або й зовсім унеможливлювати 
подальшу працездатність операційної системи 
комп'ютера. Розрізняють файлові, завантажувальні 
та макро-віруси.

Геймер –
людина, яка грає в комп'ютерні відеоігри.

Гіпермедіа –
це гіпертекст, складниками якого є графіка, звук, 
відео, текст і покликання, використані для того, щоб 
створити основу нелінійного середовища 
інформаці ї .  Г іпермедіа  сп івв ідно сний і з 
визначенням мультимедія, що використовують для 
опису не інтерактивних послідовних даних. 
Всесвітня мережа є класичним прикладом 
гіпермедіа, де інтерактивні одиниці співіснують із 
мультимедіа.

Гіпертекст –
це текст для перегляду на комп'ютері, що містить 
зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи 
«гіперпокликання»); читач має змогу перейти до 
пов'язаних документів безпосередньо з виходом 
(первинного) тексту, активізувавши покликання.

Даркнет –
оверлейна (надбудована) мережа, доступ до якої 
м ож л и в и й  л и ш е  ч е р е з  п е в н е  п р о г р а м н е 
забезпечення, налаштування чи авторизацію, часто 
з використанням нестандартних комунікаційних 
протоколів та портів.

Дезінформатор –
особа, яка вводить інших в оману, поширюючи 
недостовірну інформацію; той, хто навмисно аби 
випадково повідомляє спотворену або свідомо 
помилкову інформацію.8
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Інтернет-залежність!

Як стверджує психолог 
С.Степанов «… різниця полягає в 
тому, що одна справа спостерігати за 
подіями в кимось придуманому світі, 
інша – стати їх учасником, а то й 
головним героєм. Причому світ можна 
вибрати або перебудувати на свій 
смак, і погеройствувати всмак. Тяга до 
цього особливо велика, коли реальний 
світ не радує і не дає людині себе гідно 
виявити».

Інша форма залежності – 
спілкування в чатах на форумах тощо. 
Молоді люди шукають собі друзів за 

інтересами або з подібними 
життєвими проблемами. У 
найскладніших випадках це може 
привести до повної заміни реальних 
близьких і друзів на віртуальні. Однак 
це самий крайній варіант. Проведення 
часу за комп'ютером може бути 
корисним дозвіллям, якщо не 
переходить усі межі дійсності.

Сучасна ситуація така, що більша 
частина інформації проходить через 
Інтернет, так що сучасному школяреві 
без комп'ютера нікуди. Але чи такий 
він безпечний, як здається на вигляд?

Десктоп –
настільний комп'ютер – комп'ютер, призначений для постійного 
«проживання на столі».

Живий журнал –
один із найбільш маштабних блог-сервісів.

Електронна пошта –
популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-
якого змісту.

Емограма –
графічний символ, який використовують для вираження емоцій.

Емотикон –
схематичне зображення людського обличчя, що використовується для 
передачі емоцій.

Іміджборд –
різновид веб-форуму з можливістю додавання до повідомлень графічних 
файлів.

Інтернет –
це складна електронна інформаційна структура, що представляє собою 
глобальну мережу, яка може пов'язувати між собою комп'ютери, розташовані 
в будь-якій точці Земної кулі, і здійснювати між ними обмін інформацією.

Інтернет-мем –
явище спонтанного розповсюдження певної інформації Інтернетом усіма 
можливими способами (електронною поштою, в месенджерах, форумах, 
блогах тощо). Воно почало використовуватись у середині першого 
десятиліття XXI століття.



Інтернет-сервер –
сукупність технічних і програмних засобів, що 
забезпечують функціонування різних сервісів: 
Інтернет: http-протокол (сайти), e-mail (електронна 
пошта), ftp (протокол передачі файлів) тощо. 
Сервером прийнято також називати сам комп'ютер 
або весь центр, на якому розміщені сайти, e-mail 
акаунти тощо.

Інтернет-сторінка –
це документ особливої структури, створений 
спеціально для перегляду в Інтернеті.

Інтернет-чат –
віртуальний ресурс, у якому можна поспілкуватися 
з іншими користувачами у мережі реального часу.

Індексація –
лексичний аналіз і розбір текстових матеріалів 
сайту з метою складання списку використовуваних 
слів і виразів. Складений таким чином список 
застосовується при пошуку інформації на сайті за 
запитом користувача. Індексація проводиться в 
автоматичному режимі спеціальними програмами, 
званими пошуковими роботами. Використовується 
всіма пошуковими системами.

Інтерфейс –
набір правил, на якому дві системи (людина-
комп'ютер або комп'ютер-комп'ютер) спілкуються 
один з одним. При використанні терміну  мається на 
увазі його графічне оформлення, зручність 
користування тощо.

IP-адреса –
це ідентифікатор (унікальний числовий номер) 
мережевого рівня, який використовується для 
адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які 
побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д 
Інтернет).

Капча –

комп'ютерний тест, що дає змогу визначити, хто 
використовує систему – робот чи людина.

Кеш –

це системна папка, в яку комп'ютер записує всі 
документи, отримані користувачем з мережі.

10

Цікаві факти про 
Інтернет

Зберігання та 
передача даних в 
Інтернеті 
поглинає 20% 
світової 
електроенергії.

Кожен файл, 
завантажений з 
Інтернету, робить 
пристрій трохи 
важчим: якщо 
довіряти 
розрахункам 
Каліфорнійського 
університету в 
Берклі, весь 
Інтернет з усім 
його цифровим 
вмістом важить 50 
грамів.

Електронна 
пошта була 
винайдена раніше, 
ніж Всесвітня 
павутина.
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Інтернет-залежність!

Перший крок позбавлення від 
комп'ютерної залежності – це 
УСВІДОМЛЕННЯ проблеми. Отже, 
основними симптомами «механічного 
лиха» є:

1. Зміна в режимі сну і безсоння. 
Оскільки комп'ютер вимагає багато 
часу, а його після школи не вистачає, 
тому єдина можливість – не спати 
допізна, а вранці «клювати носом».

2. Вживання стимулюючих засобів, 
щоб залишатися в тонусі – кава, 
енергетики.

3. Постійне намагання 
наблизитися до «механічному друга», 
придумуючи для себе нові справи в 

комп'ютерному просторі.
4. Небажання відволіктися від 

роботи на комп'ютері, нездатність 
довільно вимкнути його і зайнятися 
іншими справами, роздратування під 
час відволіканні.

5. Ігнорування або забування 
повсякденних справ і обов'язків.

6. Відчуття позитивних емоцій під 
час роботи за комп'ютером.

7. Часте і постійне обговорення 
комп'ютерних ігор, програм тощо в 
реальному житті, навіть з людьми, які 
не цікавляться цією темою.

8. Зміна характеру, байдужість по 
відношенню до близьких людей.

Кібербулінг –

умисне цькування щодо визначеної особи у кіберпросторі, як правило, 
протягом тривалого періоду часу. Особу, яка здійснює кібербулінг часто 
називають «булер», вона діє анонімно таким чином, щоб жертва не знала від 
кого походять агресивні дії. Існує два поняття: кібербулінг та кібермобінг –  
дуже схожі за змістом. 

Клік –
клацання кнопкою миші. Зазвичай мається на увазі натискання кнопки на 
об'єкт.

Клікер –
людина, що заробляє клацанням на рекламних посиланнях.

Копірайтинг –
написання та складання текстів від презентаційних до рекламних. Фахівців 
копірайтингу називають копірайтерами.

Контекстна реклама –
розміщення рекламних матеріалів безпосередньо в тексті веб-сторінки або 
за результатами пошуку на сайтах. Демонстрація тих чи інших рекламних 
повідомлень за результатами пошукового запиту користувачів.

Контент –
зміст сайту, що складається з тексту, ілюстрацій тощо.

Кукі –
інформація у вигляді невеликого текстового файлу, що залишається на 
комп'ютері відвідувача сайту програмою, запущеною на стороні сервера. 
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З а с т о с о ву є т ь с я  д л я  з б е р е ж е н н я  д а н и х , 
специфічних для даного користувача, наприклад: 
ім'я користувача, час відвідин, кількість відвідувань 
сервера, регіон користувача тощо. Отримання 
файлів кукі можна заборонити у своєму браузері.

Логін –
ім'я облікового запису користувача в будь-якій 
формі. Вказується при реєстрації майже на кожному 
сервісі і є необхідною умовою для входу в свій 
аккаунт. Логін слід зберігати в надійному місці і не 
втрачати його.

Медіавірус –
це інформація, яка не має корисного змісту, але 
зацікавлює людей, через що набуває миттєвої 
популярності. Термін введений американським 
фахівцем у галузі засобів масової комунікації 
Дуѓласом Раш́ коффом для позначення медіаподії, 
що викликає певну реакцію або навіть зміни в житті 
суспільства.

Медійна реклама –
текстово-графічні матеріали, розміщені на 
рекламних майданчиках сайту. За багатьма 
ознаками вона аналогічна рекламі в друкованих 
ЗМІ. Однак, наявність у банера гіперпосилання і 
можливість анімованого зображення значно 
розширюють можливості впливу медійної реклами. 
Як правило, медійна реклама має форму банерної 
реклами.

Месенджер, Facebook Messenger –
система обміну миттєвими повідомленнями, 
створена Facebook. Інтегрована з додатком на 
основному сайті Facebook і побудована на базі 
відкритого протоколу MQTT. Facebook Messenger – 
це також безкоштовний мобільний додаток для 
обміну повідомленнями, який використовується 
для обміну миттєвими повідомленнями, обміну 
фотографіями, відео, аудіозаписами та для 
групових чатів. Додаток можна використовувати 
для спілкування зі своїми друзями у Facebook та з 
телефонними контактами.

Монетизація –
проце с конвертаці ї  чого-небудь у  гроші. 

Цікаві факти про 
Інтернет

Перша 
комп'ютерна миша 
була винайдена 
Дугом 
Енджелбартом 
приблизно 1964 
року і була 
зроблена з дерева.

Згідно з даною 
статистикою 
Chrome займає 
60,74% 
популярності у 
користувачів усіх 
пристроїв в Україні 
(десктопи, 
планшети, 
мобільні). На 
другому і 
третьому місцях 
Opera і Firefox з 
11,6% і 10,4% 
відповідно. 
Популярні веб-
браузери: Mozilla 
Firefox, Opera, 
Internet Explorer, 
Safari, Chrome. 
Головним 
браузером у світі є 
браузер від Google. 
Chrome – 54,3% 
користувачів у 
світі. Друге місце у 
браузера Apple – 
Safari – 14.15%.
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Інтернет-залежність!

Симптоми можна перераховувати 
і далі, однак не варто забувати, що 
справжня причина залежності 
криється аж ніяк не в самому 
комп'ютері.

Такий палкий інтерес до техніки 
говорить про набагато більш серйозні 
проблеми в особистому житті людини 
– проблеми в спілкуванні з реальними 
людьми, незадоволенні прагнень та 
бажань, нездатність самостійно і 
усвідомлено вправлятися зі 
стресовими ситуаціями тощо.

Чим загрожує така залежність? 
По-перше, перенесення інтересу з 
реального життя на комп'ютерне 

призупиняє інтелектуальний розвиток, 
звужуючи його до певної області, в якій 
молода людина може розбиратися 
набагато краще за своїх менш 
комп'ютеризованих однолітків.

По-друге, втрата сенсу життя, 
який в даному віці ще не зміг 
остаточно сформуватися і зміцніти. 
Людина перестає належати собі 
повністю, ототожнюючи себе з 
механічними частинами комп'ютера.

Таким чином, можна зробити 
висновок, що не варто викидати 
комп'ютер з дому, побоюючись 
виникнення залежності. Необхідно 
пам'ятати, що все добре – в міру.

Монетизація сайту (монетизація трафіку) означає процес заробітку грошей 
на сайті.

Морда –
початкова (головна) сторінка сайту.

Накрутка –
штучне збільшення кількості кліків, показів – тобто тих дій, за які 
сплачуються гроші. Накрутка жорстоко карається усіма без винятку 
сервісами Інтернету, незалежно від способу заробітку.

Налаштування приватності –
інструменти, що надаються сервісом для збереження користувачем 
інформаційної приватності і конфіденційності персональних даних. 
Функція, що дозволяє зберегти недоторканність приватного життя в 
Інтернеті, захистити репутацію й не допустити широкого розповсюдження 
та використання інформації про особисте життя і комунікації користувача.

Нетизянин, нетизяни –
активний користувач Інтернету; «житель» Інтернету.

Нетикет –
правила поведінки, спілкування в Мережі, традиції і культура інтернет-
співтовариства, яких дотримується більшість.

Нік, нікнейм –
«кличка, прізвисько», «інше ім'я» – особисте, переважно, вигадане ім'я, яким 
називають себе користувачі Інтернету в різноманітних чатах, форумах, 
месенджерах, а також у Вікіпедії, на сайтах та вікі-сайтах.
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Оверлейн, оверлей́ на мережа –
комп'ютерна мережа яка являє собою надбудову над 
уже існуючою мережею. Учасники оверлейної 
мережі можуть бути пов'язані віртуальними або 
логічними зв'язками. Кожен такий зв'язок може 
являти собою цілу низку фізичних зв'язків у мережі, 
над якою зроблена надбудова.

Онлайн –
процеси або операції, що відбуваються в режимі 
реального часу. Онлайн трансляція в Інтернеті – 
еквівалент прямої трансляції по телевізору. 
Залишаючи свій коментар на сайті або спілкуючись 
в чаті, ви також працюєте в режимі онлайн.

Оптимізація графіки –
максимальне зменшення розміру графічних файлів 
(зображень), що розташовуються на сайті, при 
збереженні прийнятної якості. Буває ручне, коли 
файли оптимізуються веб-майстром у програмі, і 
автоматичне, при якому, усі що завантажуються 
користувачами файли, оптимізуються системою 
управління сайту.

Офтопік –
повідомлення, що не відповідає темі поточного 
обговорення чи поштової розсилки.

Партнерська програма –
це спеціальна схема отримання фінансового 
прибутку в Інтернеті, відповідно до якої учаснику 
платять за кожного унікального відвідувача, що 
прийшов на сайт рекламодавця з рекламного 
банера, розміщеного на сторінці учасника.

Піќ сель –
елемент зображення – найдрібніша одиниця 
цифрового зображення в растровій графіці. Він 
являє собою неподільний об'єкт прямокутної 
(зазвичай квадратної) форми, що має певний колір.

«Под катом» –
блог-вислів, що означає перенесення продовження 
публікації на іншу сторінку. Здебільшого великі 
публікації в блозі ділять на дві частини – анотацію 
та повний текст публікації.

Цікаві факти про 
Інтернет

Близько третини 
користувачів 
Інтернету 
заходять у мережу, 
щоб розважитися, 
20% шукають 
тривалих або не 
дуже тривалих 
стосунків, а 15 – 
вчаться, 
заробляють або 
просто 
спілкуються. 
Кожна восьма 
подружня пара 
познайомилася 
через Інтернет. 
Проте кожна 10 
пара розриває 
стосунки через 
любов одного з 
подружжя весь час 
«сидіти» в 
Інтернеті.

У той час як радіо 
потрібні 38 років, і 
телебаченню 13 
років, Всесвітній 
павутині потрібні 
тільки 4 роки, щоб 
досягти 50 
мільйонів 
користувачів.



Пошукова оптимізація –
сукупність заходів для підняття позицій сайту в 
результатах видачі  пошукових систем по 
визначеним запитам користувачів. Існує біла, сіра і 
чорна оптимізації. Біла – використання тільки 
дозволених методів розкрутки сайту, сіра – методів 
«на грані фолу», чорна – заборонених методів.

Пост –
стаття в блозі або окреме повідомлення на форумі.

Портал –
це інтернет-сайт, що надає максимально широкий 
спектр послуг, які відповідають потребам 
середньостатистичного користувача мережі.

Посилання –
елемент веб-сторінки (кнопка, зображення, 
виділений кольором текст), який пов'язаний з іншим 
документом. Натискання на послання призводить 
до переходу на іншу веб-сторінку.

Провайдер –
компанія, що надає послуги доступу в Інтернет.

Програма-пейджер –
програма миттєвого обміну повідомленнями (англ. 
іnstant messenger, IM). Програма для обміну 
повідомленнями в Інтернеті в реальному часі за 
допомогою служби миттєвих повідомлень (Instant 
Messaging Service, IMS). Завдяки програмі-
пейджеру  можуть  передаватися  текстов і 
повідомлення, звукові сигнали, зображення, відео, а 
також здійснюватися такі дії, як спільне малювання 
або гра. Така програма може застосовуватися для 
організації відеоконференцій.

Пруфлінк –
підтверджуюче посилання. Застосовується для 
підсилення аргументації.

Плітка –
недоброзичливі чутки, що обмовляють будь-кого та 
поширюються на підставі помилкових, неточних та 
надуманих відомостей.

Робочий стіл –
зображення на екрані монітора готового до роботи 

Цікаві факти про 
Інтернет

Людина впродовж 
21 року свого 
життя у 
середньому 
проводить 5 000 
годин, граючи у 
відеоігри, 
прочитуючи 
250000 
електронних 
листів і текстових 
повідомлень, при 
цьому, витрачаючи 
10 000 годин на 
мобільний 
телефон.

Між вченими 
точаться 
суперечки про те, 
чи включати до 
списку психічних 
розладів Інтернет-
залежність. 
Провівши 
дослідження 
Інтернет-тролів, 
вчені прийшли до 
висновку, що 
більшість людей 
цієї категорії 
мають психічні 
розлади у формі 
самозакоханості і 
зайвому садизмі.

15
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комп'ютера. На робочому столі розміщуються  значки і ярлики.

Розрішення екрана –
розмір екрану монітора за шириною і висотою. Вимірюється в пікселах 
(пікселях). Чим вищий дозвіл має комп'ютер, тим більш якісне зображення 
він здатний виводити на екран.

Реєстрація доменного імені –
закріплення певного доменного імені за фізичною або юридичною особою 
шляхом внесення відповідної інформації в реєстраційну базу даних 
організації, що координує розподіл доменних імен. Цей процес можна 
назвати простіше – покупкою доменного імені, яку можна зробити на сайті, 
що торгує доменними іменами.

Рерайтинг –
написання унікального тексту на основі вже існуючої новини, статті. Для 
рерайтинга є типове використання синонімічних слів, переклад прямої мови 
в непряму, переміщення абзаців.

Рунет –
російськомовна частина всесвітньої мережі Інтернет. Більш вузьке 
визначення свідчить, що Рунет – це частина Всесвітньої павутини, що 
належить до національних доменів (Su, Ru).

Самозванство –
перевтілення в певну особу (impersonation) – переслідувач виступає в ролі 
жертви, використовуючи її пароль доступу до аккаунта в соціальних 
мережах, в блозі, пошті, системі миттєвих повідомлень, або створює свій 
аккаунт з аналогічним нікнеймом і здійснює від іменні жертви негативну 
комунікацію. Організація «хвилі зворотних зв'язків» відбувається, коли з 
адреси жертви без її відома відправляють друзям провокаційні листи.

Сайт –
вузол мережі Інтернет, машина з певною IP адресою. У звичайній мові під 
цим терміном мається на увазі веб-сайт (див. Веб-сайт).

10 порад уникнути інтернет-залежності!

1. Заведіть хобі або захоплення. 
Відвідуйте різні групи і клуби, 
займайтеся спортом, музикою, 
танцями, співом тощо. Займіться 
разом з другом фізичними вправами. 
Поспіть замість того, щоб сидіти в 
Інтернеті. Подивіться фільм, сходіть 
на концерт, почитайте книгу. 
Знайдіть якийсь інтерес, який стане 

для вас альтернативою Інтернету.
2. Поповніть запас ваших знань. 

Напевно, у вашому будинку скупчилося 
безліч книг, які ви давно хотіли 
прочитати. Займіться цим. 
Почитайте енциклопедію замість 
проглядання Вікіпедії. Таким чином, ви 
не тільки відвернетеся від Інтернету, 
але і займетеся самоосвітою.
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Сервер –
комп'ютер, що працює в черговому режимі і надає 
послуги іншим комп'ютерам (клієнтам). У 
звичайній мові під цим терміном мають на увазі 
інтернет-сервер (див. Інтернет-сервер).

Символ –
умовний знак, що позначає інший зміст, образ 
предмета, який має кілька значень.

Скріншот –
зображення (копія), отримане з екрана монітора 
комп'ютера.

Сленг –
діалект, жаргон, набір фраз та висловів, що мають 
вузьке  засто сування  т а  не  є  граматично 
правильними словами в мові.

Смайлик –
посмішка – зображення, складене з розділових 
знаків, букв і цифр, що використовується для 
передачі емоцій користувача під час спілкування в 
Інтернеті.

Смішінг –
вид фішингу через SMS. Шахраї відправляють 
«жертві»  SMS-повідомлення,  що містить 
посилання на фішинговий вебсайт і мотивуюче 
повідомлення увійти на цей сайт. Як варіант, жертві 
пропонується відправити у відповідь SMS-
повідомлення з конфіденційною інформацією, що 
стосується платіжних реквізитів або персональних 
параметрів доступу на інформаціойно-платіжні 
ресурси в мережі Інтернет

Соціальні медіа –
онлайнові середовища, які використовуються з 
метою полегшити соціальні взаємодії, такі як обмін 
контентом, думками, досвідом та актуальними 
медіа даними.

Соціальні мережі –
як спільноти, соціальні мережі дозволяють 
користувачам стати членами спільноти і мати 
доступ до мережі в залежності від інтересів і 
географічної прив'язки. Вони полегшують 

Вислови відомих 
людей

«Головною 
причиною, чому 
люди будуть 
купувати собі 
додому комп'ютер, 
стане можливість 
бути пов'язаними з 
національною 
комунікаційною 
мережею. Ми зараз 
на самому початку 
цього етапу, але це 
буде справжній 
прорив. Приблизно 
як телефон.» (1985 
рік)

Стів Джобс,
американський 

підприємець і 
винахідник 

«Ніколи не 
довіряйте 
комп'ютеру, який ви 
не в змозі викинути 
у вікно.»

Стів Возняк, 
засновник 
корпорації

Apple 

«Кожен дурень 
може написати код, 
зрозумілий 
комп'ютеру. Хороші 
програмісти пишуть 
код, зрозумілий 
людям.»

Мартін Фаулер,
британський 

інженер-
програміст
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створення персонального профілю і віртуальних взаємин.

Спам –
масова розсилка реклами або іншого виду повідомлень особам, які не 
бажають їх отримувати. Існує також поняття, як спам на сайті. Це означає, 
що на сайті (сторінці сайту) виявлено небажаний (прихований) вміст, який 
не бачить відвідувач сайту, але яке підвищує рейтинг сайту в різних 
пошукових системах. Відноситься до «чорної розкрутки» сайтів.

Стіна –
спосіб публікації відкритих записів особистого і загального характеру 
тимчасової значущості, відсортованих у зворотному хронологічному 
порядку, тобто – останній запис знаходиться зверху.

Стрічка активності –
відображення всіх публічних дій користувачів (повідомлення у форумах, 
додавання друзів, завантаження фотографій, нові повідомлення і 
фотоальбоми в групі), які можуть бачити друзі та учасники однієї групи.

Тактовність –
тактовна людина приваблює до себе оточуючих, вона вміє зробити так, щоб 
людям було добре з нею. Тактовною ми називаємо людину, яка ніколи не буде 
настирливою, не стомить, не образить, не пожартує недоречно.

Тизер –
рекламний блок з графічним і текстовим вмістом. Відрізняється від 
рекламних блоків іншого типу більш помітним і привабливим виглядом, за 
рахунок чого вважається більш ефективним.

Трастовий сайт –
сайт («білий сайт») з легальним вмістом, не використовує брудні прийоми 
роботи, зокрема «чорну» розкрутку, різні спамові методи тощо.

Трафік,  –Інтернет-трафік
потік повідомлень або обсяг інформації, переданої через комп'ютерну 

10 порад уникнути інтернет-залежності!

3. Допоможіть на кухні. Ваші 
домашні будуть раді, якщо ви замість 
того, щоб сидіти в чаті або на якому-
небудь форумі, допоможете їм 
приготувати вечерю. Ви зможете 
навчитися контролювати себе, 
вибираючи між Інтернетом і кухнею 
останню. До того ж ваша сім`я буде 
вдячна вам за приготовану вечерю.

4. Погуляйте з друзями. 
Заплануйте похід в боулінг, торговий 

центр або на каток. Уникайте походів 
в ті місця, де є доступ в Інтернет, 
наприклад, в інтернет-кафе. Інакше ви 
можете піддатися спокусі заглянути 
туди на декілька хвилин.

5. Заплануйте сімейний вечір. 
Замість того, щоб проводити час 
поодинці, зберіться всі разом, 
повечеряйте, а потім придумайте 
сумісну розвагу, наприклад, пограйте в 
настільну гру.
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мережу, кількість відвідувачів web-сайту або якої-
небудь його сторінки  (день,  за певний період часу
місяць, рік). Кількість трафіку вимірюється як в 
пакетах, так і в бітах, байтах і їх похідних: кілобайт 
(КБ), мегабайт (МБ) тощо.

Тред –
послідовність відповідей на повідомлення, тобто 
«гілка обговорення» на форумах, у блогах, списках 
розсилки, конференціях.

Тролінг –
розміщення в Інтернеті (на форумах, в групах новин 
Usenet, у вікі-проектах та ін.) провокаційних 
повідомлень з метою викликати конфлікти між 
учасниками, образи, війну правок, марнослівства 
тощо. Тролінг є грубим порушенням мережевого 
етикету (нетикету). Особу, яка займається 
тролінгом, називають тролем.

Фабінг –
неввічлива поведінка, яка виявляється в тому, що 
особа ігнорує оточуючих чи співрозмовників, 
натомість перевіряє повідомлення чи грає в ігри у 
мобільному телефоні.

Файл –
шухляда, тека, папка – інформаційний об'єкт, що 
містить дані або програми і розміщується на 
поіменованій ділянці носія даних, сутність, 
елемент, що дозволяє отримати доступ до певного 
ресурсу обчислювальної системи.

Файлообмінник, файлхостінг, файловий 
хостинг, файловий архів – сервіс, що надає 
користувачеві місце для зберігання його файлів і 
забезпечує до них доступ інших користувачів 
Інтернету. Деякі файлообмінники платять за певну 
кількість завантажень файлів, дозволяючи таким 
чином заробити їх власнику.

Фармінг –
різновид шахрайства в Інтернеті, коли оманливим 
шляхом користувач потрапляє на ідентичну копію 
відомих сайтів, після чого відбувається зараження 
комп'ютера вірусами та шпигунським програмним 
забезпеченням.

Вислови відомих 
людей

«Комп'ютер одного 
разу переміг мене в 
шахи, але в 
кікбоксингу він 
виявився просто 
слабак.»

Емо Філіпс,
комік 

«Найновіший 
комп'ютер – це 
комп'ютер, що або 
вчора застарів, або 
з'явиться завтра.»

Сідні Бреннер, 
біолог

«Одна машина 
може виконувати 
роботу п'яти 
звичайних людей, 
але жодна машина 
не зможе виконати 
роботу однієї 
непересічної 
людини.»

Елберт Габбард, 
письменник

«Усі найбільш 
значимі 
технологічні 
винаходи створені 
людиною – літак, 
автомобіль, 
комп'ютер – це 
трохи говорить про 
його інтелект, але 
більше про його 
лінь.»

Марк Кеннеді, 
письменник
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Фейк –
підробляти, шахраювати. Означає підробку, вигадку, щось несправжнє. 
Часто вживається в інформаційній сфері, коли йдеться про новини 
(маніпулятивне спотворення фактів, дезінформація) тощо.

Фішинг –
викрадення пароля. Вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання 
доступу до конфіденційних даних користувачів – логінів і паролів. 
Звичайний прийом фішингу – створення точної копії існуючої веб-сторінки, 
з метою змусити користувача ввести свої особисті дані та пароль. У листі 
часто міститься пряме посилання на сайт, який зовні не відмітний від 
сьогодення. Опинившись на такому сайті, користувач може повідомити 
зловмисникам інформацію, що дозволяє отримати доступ до його облікового 
запису.

Флейм –
процес, що іноді виникає в Інтернеті, своєрідна «словесна війна».

Флуд –
повідомлення у форумах і чатах, що займають чималі обсяги і не мають 
корисної інформації.

Хай́ п –
інтенсивна реклама, розкручування; піар; значна увага, захват, інтерес, галас 
довкола чогось. 

Хаќ ер, гаќ ер –
особа, що намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних 
систем, як правило з метою отримання секретної інформації. Також на слензі 
вживається у значенні – досвідчений комп'ютерний програміст або 
користувач.

Хеппіслепінг –
назва походить від випадків в англійському метро, де підліки били 
перехожих, тоді як інші записували це на камеру мобільного телефону. Нині 
ця назва закріпилася за будь-якими відеороликами із записами реальних 
сцен насильства. Такі ролики розміщують в Інтернеті, де їх можуть 

10 порад уникнути інтернет-залежності!

6. Телефонуйте і зустрічайтеся з 
друзями замість того, щоб тримати з 
ними зв`язок через Інтернет. Це 
відверне вас від комп`ютера. Прагніть 
не приділяти дуже багато часу 
соціальним мережам.

7. Не їжте, сидячи за 
комп`ютером. Харчування в окремому 
місці допоможе вам відвернутися від 

режиму онлайн.
8. Щоразу, перед заходом в мережу 

Інтернет, плануйте які сайти ви 
маєте намір відвідати, що вам 
необхідно там зробити і скільки часу ви 
хочете там провести. З кожним разом 
намагайтеся зменшувати кількість 
часу користування Інтернетом, аж 
поки не зведете його до мінімуму.
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переглядати тисячі людей без згоди жертви. Починаючись як жарт, 
хеппіслепінг може закінчитися трагічно. 

Хост –
це будь-який підключений до Інтернету комп'ютер, незалежно від його 
призначення.

Хостинг –
послуга з надання інтернет-сервера і забезпечення його цілодобової 
працездатності. У більшості випадків надається віртуальний сервер, тобто 
програмне забезпечення, що згарантує роботу необхідних вам сервісів, але 
працює на одній апаратній платформі з іншими подібними віртуальними 
серверами.

Хостер, хост-провайдер –
організація, що професійно займається наданням послуг хостингу. 
Рекомендується вибирати послуги професійних хостерів, у яких хостинг є 
основним видом діяльності.

Чат –
засіб для спілкування користувачів Інтернету в режимі реального часу, у 
якому користувачі можуть писати повідомлення, що миттєво, одне за одним 
відображаються на екрані. Нове повідомлення замінює попереднє, тобто 
видно лише останнє повідомлення.

Юзати –
користуватися комп'ютером, використовувати комп'ютер.

Юзер –
рядовий користувач комп'ютера.

Яндекс –
російська пошукова система, що є найбільшим неангломовним пошуковим 
сервером.

Ярлик –
значки зі стрілкою в нижньому куті, які забезпечують швидкий доступ до 
об'єктів – різних пристроїв і програм комп'ютера.

9. Вимкніть повідомлення про нові 
надходження на вашу електронну 
пошту або інтернет-пейджер, якщо в 
них немає особливої необхідності.

10. Сидячи перед комп'ютером, 
робіть перерви кожні п'ятнадцять 
хвилин – ваші очі і м'язи повинні 
відпочивати.

Звичайно ж, не варто думати, що 

Інтернет – це абсолютне зло і чума 
XXI століття. Інтернет надає 
прекрасні можливості утілювати свої 
фантазії і найзаповітніші мрії, 
представляти себе ким завгодно і 
жити іншим життям, якого так не 
вистачає в реальності, але не треба 
забувати про справжнє життя і живих 
людей, які нас оточують.

10 порад уникнути інтернет-залежності!
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https://tribuna.pl.ua/news/10-tsikavyh-faktiv-pro-internet/

https://www.sibilov.kiev.ua/ua/blog/15-facts-about-internet/

https://cybercalm.org/novyny/shho-vy-znayete-pro-internet-30-tsikavyh-faktiv-

pro-vsesvitnyu-merezhu/

http://odb.te.ua/1851

https://bizua.org/317/20-cytat-vidomyx-lyudej-pro-texnologii

http://nikk11.blogspot.com/

http://internetdependence.blogspot.com/

http://prodecide.com.ua/uk/dictionary

https://marketer.ua/ua/stats-of-browsers-2017/

http://tanya-informatic.blogspot.com/p/blog-page.html

http://annserduk.blogspot.com/

ІНТЕРНЕТ ПОСИЛАННЯ

Крім вербального способу 
вираження думок та позначення певних 
явищ у комп'ютерному світі існує 
система невербальної комп'ютерної 
лексики, що використовується як у 
чатах Інтернету, так і в текстових 
повідомленнях SMS мобільних 
телефонів. Через те, що повідомлення 
потрібно набирати на клавіатурі, це 
займає якийсь час. Тому була вигадана 
особлива знакова система (смайлики), 
яка використовується в текстових 

повідомленнях. За допомогою їх можна 
зобразити свій настрій. Такі «терміни» 
не вимагають перекладу й універсальні 
в будь-якій мові:
: )      – я радий;
: (      – я невдоволений;
:-(      – сумно;
:-|      – мені байдуже;
=)(=   – цілую;
9_9    – я здивований;
:-<     – дуже сумно;
:->     – сарказм, глузування.
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