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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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інші. Але дискусійним і дотепер є питання вікової періодизації молоді . 
Згідно з найпоширенішою точкою зору, віковими межами молодості 
вважається період від 16 до 30 років. Але у соціологічній літературі є й 
інші підходи. Деякі соціологи до молоді відносять осіб віком 11–25 років, 
інші – 15–28, 16–24 роки тощо. Останнім часом нижньою межею 
молодіжного віку вважається 14, а верхньою – 35 років. В основу цієї 
точки зору покладено тезу про «продовження юності», збільшення часу 
входження у трудове життя. 

Актуальність даної теми полягає в тому що, молодь – це майбутнє 
нашої держави, а на даний момент Україна в результаті еміграції  втрачає 
найбільш працездатні верстви населення, головним чином молодь – тих, із 
ким, імовірно, пов’язане майбутнє країни. 

Відповідно до даних дослідження, проведеного в рамках проекту 
МОМ у 2014–2015 рр., за кордоном перебувають для здійснення трудової 
діяльності близько 700 тис. громадян України [4]. 

За даними опитування домогосподарства та трудових мігрантів 
МОМ, серед трудових мігрантів переважають чоловіки, найчисленнішими 
серед них є особи 30–44 років (понад 40%), більшість мігрантів походить із 
областей заходу країни. 41% трудових мігрантів мають середню або 
середню спеціальну освіту, 36% – вищу освіту. Основні країни призначення 
працівників-мігрантів – Польща, Російська Федерація, Чеська Республіка 
та Італія. На них припадає близько 80% загальних потоків коротко-
строкових та довгострокових трудових мігрантів з України [5, с. 12]. 

Більша частина молоді, що виїжджає з України, сподівається здобути 
за кордоном хорошу освіту або хоча б короткочасно повчитися там, 
отримавши спеціальність і відкривши для себе, таким чином, нові 
можливості й горизонти. При цьому найуспішніші молоді люди хочуть 
залишитися за кордоном назавжди – знайти там можливість здобути ще 
одну освіту, влаштуватися на постійну роботу. 

Мета з якою емігрую молодь є різною, це і туризм, відпочинок, 
пошук кращих умов життя, нової роботи. Але найбільш масовою є 
еміграція з метою заробітку. Сьогодні неухильно зростає число працюючої 
молоді за кордоном. Якщо в 2006 році за кордоном працювала четверта 
частина молоді (25%), яка виїжджала на протязі останніх 2-3 років, то 2009 
році – її частина збільшилася до 29%. Слід прослідкувати «найбільш 
популярні» спеціальності серед молоді. Так, 47% молодих людей, які 
працювали за кордоном на протязі останніх декількох років, були задіяні в 
сфері будівельних робіт, 19% – виконували сільськогосподарські роботи, 
12% – зайняті в торгівлі. Домашніми роботами займалися 10% 
респондентів, 8% доглядали за літніми людьми, дітьми. Надавали послуги 
у сфері розваг і дозвілля 2% молодих українців. Але, викликає 
занепокоєння той факт, що, молоді люди, що отримали вищу освіту за 
кошти бюджету України, які мають високі професійні навички, 
виїжджають працювати за кордон, причому реалізують знання по 
отриманій у нашій крані спеціальності [2]. 
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Як вважає Н. І. Корпачова, однією з причин, яка спонукає сотні тисяч 
мігрантів щороку залишати рідні місця в пошуках кращої долі за 
кордоном є саме можливість заробити більше, ніж у власній країні  
[3, с. 5]. І справді, якщо людина не спроможна реалізуватись у власній 
країні, є можливість покращити життя та кошти на виїзд за межі України, 
то чому б не скористатись цією можливістю. Тим більше, що під час кризи, 
коли іноземна валюта досягла досить високих позначок, вигідніше 
заробляти в доларах або євро. Це стало ще однією з причин масового 
виїзду українського населення. 

Аналіз еміграційних настроїв молоді України протягом останніх 
років свідчить про досить високий, і при цьому – стабільно високий рівень 
намірів серед молодих людей здійснити спроби виїхати за кордон, 
особливо на заробітки. Так, 53% молодих людей у віці 18–28 років 
погодилися б виїхати з України, якби у них була така можливість, 
натомість середній показник серед усіх опитаних становить 32% [1, с. 87]. 

Отже, наша країна може залишитися без висококваліфікованого 
працівника, мігранти не беруть участь у формуванні національного доходу 
та сплати до різних соціальних і пенсійних фондів. Тим більше, якщо 
молодь нелегально працює в країні, вона стає незахищеною від  знущань з 
боку роботодавців. Відсутність належного медичного обслуговування для 
нелегальних мігрантів також є негативним наслідком. Тому, на мою  
думку, в першу чергу влада повинна звернути свою увагу на 
працевлаштування молоді, тобто здійснити таку економічну політику, при 
якій би студенти-випускники змогли без проблем влаштуватись на добре 
оплачувану роботу, молоді сім’ї матеріально забезпечити себе та своїх 
дітей, адже молоде покоління це майбутнє нашої країни.  
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