
Вплив комп’ютера на дітей та підлітків , та пов’язані з цим конфлікти. 

Фесенко А.О. 

І курс, ФСПО 

Стеценко В.П. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний 

університет іменні Павла Тичини 

Умань 

 

     За кілька десятиліть світ змінився кардинально, останніми роками процес глобальної 

комп’ютеризації проник у всі види людської діяльності, розвиток інформаційних 

технологій дозволив створити технічні і психологічні феномени без яких ми сьогодні не 

уявляємо свого життя. Люди все більше проводять часу біля комп’ютера і не лише   тому 

що їхня діяльність тісно пов’язана з використанням комп’ютерних технологій. Сучасна 

молодь теж не може уявити свого життя без комп’ютера та Інтернету. Комп’ютерні 

технології широко застосовуються в навчальних закладах, тож питання пов’язані з 

впливом комп'ютера на  здоров'я дітей, стали підніматися дедалі частіше, викликаючи 

численні дискусії серед фахівців найрізноманітнішого профілю. Сучасні 

рідкокристалічні монітори є набагато безпечнішими ніж їх попередники з променевою 

трубкою,  але  це не говорить ,що вони не завдають шкоди зору. Часто при тривалій 

роботі з комп’ютером з’являються болі у очах, стає боляче ворушити ними,моргати. З 

цими відчуттями знайома більшість людей, що проводять досить значний час перед 

монітором. Шкідливість комп’ютера головним чином полягає в тому ,що вони не знають 

міри роботи з комп’ютером і можуть сидіти за ним годинами . Тобто тривала робота з 

комп’ютером може призвести до псування зору.   Іще одна негативна сторона роботи з 

комп’ютером це малорухливий спосіб життя. Якщо дитина багато часу сидить за 

комп’ютером , то це може принести шкоду опорно-руховому апараті. Щоб зменшити 

шкоду комп'ютера для опорно-рухового апарату, досить регулярно перериватися, встати 

і далі протягом декількох хвилин робити нескладні вправи, наприклад присідання, 

нахили, повороти корпусу, шиї. 

        Великий потік нової інформації , застосування комп’ютерних технологій 

дали можливість дітям витрачати час на спілкування в мережі, чатах, 



форумах,комп’ютерні ігри, пошук будь-якої інформації в Інтернеті, що здійснює вагомий 

вплив на розвиток особистості сучасної дитини. Інтернет для підлітка – найкращий 

порадник, в ньому можна знайти все що тебе цікавить. Значно збільшилася кількість 

дітей та підлітків,які  вміють працювати з комп’ютерними програмами,грати в 

комп’ютерні ігри. Багато дітей зізнається, що нерідко грають в ігри довше, ніж 

планували . Це негативно позначається на навчанні. Вчені виявили, що комп’ютерні ігри 

стимулюють лише певну частину дитячого мозку, тому діти повинні більше читати, 

писати й займатися математикою. До того ж дітям корисно бавитися на вулиці та 

якомога більше спілкуватися з іншими дітьми. Нерідко мережеве спілкування затягує 

підлітків до віртуального світу настільки,що ті не розрізняють межі між віртуальністю та 

реальністю. Соціальні мережі мають свій позитив. У них можна зустріти однокласників 

та знайомих, навіть якщо ви не спілкувалися багато років . Знайти, здавалося, безнадійно 

втрачених далеких родичів, своє перше кохання. Кожен із нас має дефіцит спілкування, 

соціальні мережі  виступають як один із шляхів вирішення проблеми. Проте необмежена 

свобода і відсутність цензури на соціальних мережах часто сприяють прояву не 

найкращих людських рис, що може призвести до небажаних конфліктів. Оскільки 

виникненню конфліктів слугують конфліктні ситуації та конфліктогенни (слова чи дії 

,що ведуть до конфліктів). У мережі ми можемо легко написати будь-яку образу, можемо 

принизити людину. Можемо влаштувати скандал, який затягне всіх, хто в цей час 

опинився на злощасному сайті. Нас по суті не цікавить навіть те, що ми цей скандал 

влаштуємо під своєю сторінкою Вконтакті чи просто в звичайному чаті і всі будуть 

знати, хто ми, адже це віртуальний світ і те, що там відбувається — там і залишається, а 

якщо ми зустрінемо людину, яку ми образили під фоткою,в житті – якщо взагалі її 

зустрінемо — то ми просто включимо кнопку «мороз» і обійдемо стороною. Проте не 

варто забувати про те, що за скоєне у віртуальному світі можна отримати сповна у 

реальному. 

У віртуальному ж світі вже широко поширені позначення певних емоційних 

станів, які оформляють повідомлення - «смайликів». Смайлами  люди передають свої 

почуття та емоції: гнів, радість, сум, посмішки. 



Одним із основним наслідком комп’ютерного впливу є вплив на соціально-психологічне 

здоров’я дітей, найпоширенішим з них є явище – «комп’ютерної залежності».  

Комп'ютерна залежність — патологічна тяга людини до роботи або проведення часу за 

комп'ютером. Психологи порівнюють цю шкідливу звичку з різновидом  емоційної 

«наркоманії», яка викликана технічними засобами. Головний зміст комп’ютерної 

залежності складається з того, що комп’ютер починає керувати людиною. З часом для 

залежного підлітка стає важливий не результат гри, а процес, в якому втрачається 

контроль над часом. Головною причиною виникнення комп’ютерної залежності у дітей є 

недостатнє спілкування і взаєморозуміння з батьками, однолітками і значущими людьми, 

що несе за собою різні наслідки, так звані конфлікти. Оскільки дитина проводить свій 

вільний час з комп’ютером,вона втрачає можливість нормального і повноцінного 

спілкування з однолітками. Можливі певні бар’єри у   спілкуванні. Комп’ютер всього 

лише машина, яка дає чудові можливості, розваги проте ніяк не може замінити 

справжнього спілкування. Мережева комунікація є не наскільки яскраво емоційно 

забарвленою, бо ми переживаємо емоції лише при візуальному контакті. Спілкування з 

батьками для дитини не можуть замінити ні дорогі іграшки, ні речі, які купують їм 

батьки в знак дефіциту уваги. Таким чином, комп’ютер спочатку компенсує спілкування 

з батьками, а потім вони стають «незначущими» в житті підлітка. Комп’ютерний світ 

дуже схожий на реальний. Він може бути різноманітним: і добрим, і жорстоким. Складно 

обмежити дитину від комп’ютера, бо це завжди викликає неадекватну реакцію. А іноді і 

самі батьки подають поганий приклад. Замінюючи реальне спілкування віртуальним, 

сидячи коло монітору. 

         Отже, сучасні комп’ютерні технології мають великий вплив на дітей та підлітків. 

На мою думку потрібно змінити ставлення до комп’ютерних ігор, що пропонуються 

дітям і спробувати встановити контроль над випуском ігрової продукції, оскільки вона 

згубно впливає на дітей. Спробувати обмежити спілкування в соціальних мережах і 

замінити його повноцінним спілкуванням. В якому будуть переживатися емоції та 

почуття. Слід відокремлювати потрібну інформацію від тої яка не принесе ніякої користі, 

адже постає питання про створення більш розвинутих систем штучного інтелекту, які не 

тільки виконуватимуть певні операції, а й мислитимуть на рівні з людиною. 


