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МЕДІАСВІТ: ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ 

Анотація: В наведених матеріалах проведено аналіз сучасних тенденцій, які 

допомагають розібратися у світі переваг і небезпек використання мережі 

інтернет. Розглянуті деякі аспекти небезпеки кібербулінгу і його впливу на 

розвиток підростаючого покоління. Матеріали містять загальний аналіз сучасної 

співпраці дорослих і дітей. 
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провокаційного характеру, переконливі докази. 

   Сучасні діти володіють унікальними можливостями для пізнання людства, 

навколишнього середовища і самого себе через значне відкриття людства – 

Інтернет. Їм не доводиться по краплинах збирати потрібний матеріал. Навколо  

існує безліч цікавого. Тепер у мережі можна знайти будь – яку пораду. Набагато 

легше стало готуватися до шкільних занять. З друзями та рідними ти постійно на 

зв’язку. Дитина вже змалку може віртуально подорожувати світом. А скільки 

повчальних передач, фільмів, мультиків, розвивальних ігор можна 

використовувати задля розвитку дітей різного віку. Сучасне покоління виросло 

у цьому потоці інформаційної калейдоскопу.  Змінити ж світогляд дорослих  

важко. І навіть молоді батьки без спеціальної підготовки не зможуть грамотно 

підготувати дітей до сприйняття  належної інформації. Виховання  у їхньому 

дитинстві відбувалося зовсім інакше. Найчастіше занадто довге використання 

медіаресурсів закінчується забороною користування,або це  відбувається під 

повним контролем батьків. Але всім відомо,  чим закінчується такий контроль. 

Дітей якраз найбільше приваблює заборона. І представниками такого виду 

булінгу являються найближчі люди. На батьківських зборах, коли мова йде про 

небезпечне використання мережі дітьми, першим вирішенням проблеми є 

заборона. Хвилювання дорослих можна зрозуміти. Вплив довготривалого 

використання соціальних мереж призводить до звикання.  Вчені із лабораторії 

нейробіології та поведінки Університету Рокфелера основною причиною 

захворювання людей вважають простий цілодобовий доступ до мережі. Чи 

можна назвати це кібербулінгом на свідомість людини? Невідомо. Поки ще 

інтернет – залежність не включена до офіційного переліку ментальних розладів. 

Але якщо, за дослідженнями, деякі люди проводять онлайн понад п’ятнадцять 

годин на день, то лікування тут необхідне. 

  Хвилювання батьків, звичайно, не безпідставне. Вони відчувають загрозу для 

своїх дітей, але не знають, як, не травмуючи дитину, вирішити її. 



  У сучасному  віртуальному світі з’явилися  нові форми впливу на свідомість 

дітей – кібербулінг або інтернет – мобіінг. Це віртуальний вид агресії, який 

дистанційно,  без фізичного насильства, на відміну від булінгу, може негативно 

вплинути на дитину. Можна назвати безліч причин розвитку такої ворожнечі. 

Іноді реальні агресивні стосунки переходять у віртуальну площину. Дитина знає, 

хто над ним знущається. Та зараз все більших обертів набирає кібербулінг: вплив 

незнайомих людей. Дитина не знає, як їй захищатися. Тут навіть дорослий 

спочатку може розгубитися. Що вже казати про дитину, у якої ще нестійка 

психіка і вона не розуміє, від кого і як їй захищатися. А таких різновидів 

кібербулінгу існує багато. Дитина може отримувати анонімні листи з погрозами, 

написаними у грубій формі. Розміщення в мережі провокаційного матеріалу – 

тролінг. Дитина може отримувати телефонні дзвінки і у відповідь - мовчання. Це 

лякає і іноді доводить  до нервового зриву. Часто діти люблять ділитися 

враженнями від побаченого,  викладають фото, селфі. Цей матеріал збирають  

кіберзлочинц і використовують,  щоб залякувати жертву. Happy slapping – вид 

морального насильства заради розваги. Через інтернет розповсюджується 

сексуальне посягання на дитину. Педофіл під надуманим ім’ям може  викликати 

у дитини довіру, запросити її на прогулянку чи навіть потрапити до неї  додому. 

  Окремою темою потрібно розглядати сучасні ігри, які призводять до 

самогубства. 

  Талановиті люди роблять великі відкриття. Людству б радіти з цього  й 

використовувати у мирних цілях на благо розвитку й процвітання. На жаль, 

обов’язково знайдеться  збоченець, який буде намагатися перетворити красиве 

на потворне.  Тут відбувається зміна понять і ставлення до життя. 

 Все залежить від дорослих. По-перше, вони повинні бути прикладом для 

наслідування. Не буде дитина слухати настанови батька менше користуватися 

інтернетом, якщо він сам знаходиться там годинами. По-друге, не категоричною 

повинна бути заборона користування медіаресурсами. Батьки повинні запастись 

переконливими аргументами на користь здорового способу життя. І ще, батьки 

повинні бути найближчими друзями. Вони повинні переконати дитину, що вони 

не вороги. Якщо дитина буде знати, що у цьому світі вона комусь потрібна, що 

її підтримають і зрозуміють, дадуть відповідь на поставлене запитання, а не 

відвернуться ще й звинуватять у тому, що трапилось, вона буде захищена від 

будь – якого кібербулінгу. 

 

  


