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ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА СВІДОМІСТЬ ПІДЛІТКІВ 
 
З розвитком комп’ютерних технологій виникає величезна кількість 

нових проблем. Одна з них – комп’ютерна залежність у підлітків. В ХХІ 
столітті підлітки не можуть уявити  своє життя без комп’ютерних ігор. 
Останнім часом проблема залежності підлітків від комп’ютерних ігор 
постає особливо гостро. Вже багато місяців поспіль у мережі обговорюють 
підліткову мережеву гру «Синій кіт». Або ж «Тихий дім», «Море китів», 
«Розбуди мене о 4:20». У смертельної гри багато назв, але результат 
завжди однаковий – закінчене життя і зламані горем батьки, які не 
розуміють, що ж змусило дитину звести рахунки з життям. 

«Синій Кит» – це гра в смерть, в процесі якої було дуже багато 
суїцидальних випадків у підлітковому віці. Підлітки – це найбільш 
вразливіша група, на яку впливають такі ігри. Один із летальних наслідків 
цієї гри, відбувся у Львівській області 13-річний хлопчик, виконуючи 
завдання гри «Синій кит», влаштував онлайн-трансляцію свого самогубства. 

Соціальні аспекти ігрової поведінки та ігрової діяльності дуже 
активно вивчались в роботах український і зарубіжних психологів і 
педагогів: П. П. Блонського, Л. І. Божовіч, Л. А. Венгера, Л. С. Виготського, 
П. М. Єршова, А. В. Запорожця, І. С. Кона, А. Н. Леонтьєва, А. Р. Лурії, 
С. Л. Рубійнштейна, Д. Н. Узнадзе, П. Г. Шедровицького, Д. Б. Ельконіна. 

Основними мотивами комп’ютерної гри є: азарт досягнення мети; 
психічне розвантаження або прагнення гострих відчуттів, пошук 
дефіцитарних емоцій; «проходження» гри або набір балів для 
самоствердження, бажання обіграти комп’ютер, довести свою владу над 
машиною; розвага, структурування вільного часу; цікавість; прагнення 
слідкувати за модою; корисні цілі; навчання [1]. 

У даному випадку у підлітка виникає своєрідна залежність від гри, 
головними ознаками початку залежності є: 

• небажання залишити роботу або гру на комп’ютері; 
• роздратування через вимушені відволікання; 
• нездатність або небажання спланувати заздалегідь кінець роботи 

або гри на комп’ютері; 
• надмірні грошові витрати на постійне оновлення програмного 

забезпечення та пристроїв комп’ютера; 
• забування про домашні справи, навчання, домовленості, зустрічі 

тощо упродовж роботи або гри на комп’ютері; 
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• нехтування власним здоров’ям, гігієною і сном на користь 
спілкування з комп’ютером; 

• готовність задовольнятися нерегулярним, випадковим харчуванням, 
не залишаючи комп’ютера; 

• відчуття емоційного піднесення під час роботи або гри на 
комп’ютері; 

• зловживання кавою та іншими психостимуляторами; 
• обговорення комп’ютерної тематики з усіма, хто хоча б трохи 

розуміється на цьому. 
За даними американських учених, 31% дітей від 3-х років уміють 

спілкуватися з комп’ютером, тобтоспостерігається тенденція до зниження 
віку. Результати анкетування у пострадянському просторі показали, що 
80% учнів 5–7 класів загальноосвітніх шкіл – захоплюються 
комп’ютерними іграми, причому багато хто з 10–12-річних підлітків має 
вже ігровий досвід 4–6 років. Психодіагностичне обстеження останніх 
років, здійснене українськими науковцями, виявило, що близько 30% дітей 
і підлітків, які захоплюються комп’ютерними іграми, зловживають 
перебуванням у віртуальній реальності і 10% з них знаходяться в стадії 
психологічної залежності від комп’ютера [2, c. 31]. 

Отже, аналізуючи проблему можна зробити висновок що основної 
групою ризику на яку впливають комп’ютерні ігри є підлітки, тому що 
вони найбільш вразливіші та їм дуже легко нав’язати чужу думку. 
Комп’ютерні ігри можуть призводити до летальних наслідків, якщо батьки 
завчасно не помітять дану проблему у своєї дитини. Якщо батьки не в 
силах допомогти своїй дитині, варто звертатися за допомогою до 
психологів. Завчасне виявлення проблеми може врятувати вашу дитину від 
самогубства, тому необхідно бути пильними по відношенню до своїх дітей. 
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ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
 
Дуже важливе місце у соціальній структурі суспільства серед інших 

соціальних спільнот займає молодь. До молоді належать старші школярі, 
учні ПТУ і всіх типів середніх навчальних закладів (технікумів, коледжів), 
студенти, аспіранти, молоді робітники і службовці, селяни, підприємці та 
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