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Актуальність проблематики: 

 За даними ВООЗ поширеність  хвороб 
у підлітків за останні 5 років 
підвищилася на 15 %, у тому числі на 
7,6 % зросла поширеність хвороб 
нервової системи; 

 на 4,5 % — розладів психіки та 
поведінки , особливо у дівчат; 

 половина всіх психічних недугів  
починається у віці близько 14 років;  

 в Україні сьогодні кожна п’ята дитина 
має поведінкові, когнітивні або 
емоційні проблеми, у кожної восьмої 
діагностується хронічний психічний 
розлад. 



Факти: 
У червні 2018 року ВООЗ включила «Ігрову залежність», включаючи від 
цифрових та відео ігор, до переліку розладів психічного здоров'я, 

Сучасні діти проводять перед екраном в середньому по 7 годин на день. 
(Американська академія педіатрії)  

За даними вітчизняних досліждень: 
 Знайомство школярів з  цифровими технологіями відбувається у віці 5-

6 років (майже 72% опитаних).  

 Понад 76% школярів вказали на комп'ютер і телефон, як на свої основні 
захоплення. 

 Майже 75% підлітків мають смартфон, а 25% підлітків називають себе 
«постійно підключеними» до інтернету. 

  44,7% підлітків проводять в соціальних мережах 4 та більше годин  у 
навчальні дні. 

 5-6 годин на добу – середній час в інтернеті, онлайн іграх (іноді до 12-14 
годин). 

 4. 82%  відчувають незадоволеність з боку батьків, друзів і родичів щодо 
тривалого часу, який вони проводять за комп'ютером. 

 Найбільшу кількість часу за комп’ютером проводять діти віком від 13 до 15 
років. 

 



Привабливість комп’ютерного світу для підлітків обумовлена: 
 

 Підвищенною цікавістю. 

 Бажанням стати  більш компетентним та обізнаним. 

 Наявністю «власної території», яку складно контролювати дорослим. 

 Швидким зворотнім зв’язком, пов’язанним з  результатом, або 
винагородою в іграх, чи спілкуванні. 

 Можливістю самостійно приймати рішення, заводити нових друзів, 
спілкуватися, іноді залишаючись інкогніто, отримувати задоволення та 
відволікатися від неприємностей та проблем. 

 Це - доступно! 

 

 



Зворотня сторона використання смартфонів та комп’ютерів: 

 Розвиток залежності; 

 Погіршення  психічного здоров’я; 

 Погіршення стосунків з батьками, конфлікти; 

 Зниження успішності; 

 Зміни  настрою та поведінки; 

 Небезпеки віртуального світу: кібер-булінг, 
інтернет-секстінг, ризики втягнення в сумнівні 
групи, порно-індустрію тощо; 

 Економічні проблеми для сім’ї. 



Хто ризикує більше? 

 Діти, що мають: 
o  так звану, генетичну передумовленість (низький рівень дофамінових 

рецепторів, низький рівень серотоніну); 

o високу чутливість до винагород і низьку чутливість до втрат, в поєднанні з 
дефіцитом виконавчого контролю; 

o супутні психічні розлади (СДУГ, тривожні та депресивні розлади) та 
емоційні проблеми. 

 Діти, що переживають стрес, конфліктні стосунки з батьками та 
друзями; 

 Приналежність до чоловічої статі (у групі ризику  хлопчиків у 6 разів 
більше, ніж дівчат та жінок); 

 Діти з  варіантами виховання: гіперопіка чи авторитарний стиль 
виховання; 

 Ті, у кого є брак довіри та взаєморозуміння з батьками. 

 



Психологічні риси, що збільшують час використання  цифрових 
пристроїв 

• Низька концентрація уваги і висока імпульсивність; 

• Емоційна нестійкість (смарфтон як «хай-тек соска» заповнює порожнечу 
та покращує настрій); 

• Підвищений рівень комунікативності; 

• Демонстративність ( статус, обізнаність тощо). 

за матеріалами книги Джеймса А. Робертса, 
«Занадто багато хороших речей» («Too Much Of A Good Thing») 

 та статті проф. Джейн Твендж (університет в Сан-Дієго ) 
«Смартфони руйнують покоління?» (Have Smartphones Destroyed a 
Generation?) видання The Atlantic 

 



Ознаки ігрового розладу: 
( за рекомендаціями ВООЗ) 
 

1. Порушення контролю над грою, чи використанням пристрою. 

2. Ігри стають більш важливими, ніж інші види повсякденного життя, що 
призводить до порушення роботи або стресу. Наприклад, ігри можуть 
мати пріоритет над навчанням, роботою тощо. 

3. Ігри тривають, незважаючи на  наявність  негативних наслідків. 

4. Ігри займають значну кількість часу і домінують в години неспання. 

5. Ігри порушують звички сну і фізичного стану, харчування. 

Тривалість ігрового розладу має тривати не менше 12 місяців. 



Особливості використання цифрових пристроїв та ігрових 
автоматів  

 Жінки, дівчата як правило, віддають перевагу іграм, 
заснованим на випадковості. 

 Хлопці, чоловіки, - на навичках та майстерності. 

 Жінкам та дівчатам не подобається, коли інші люди 
бачать, що вони програють (почуття провини після). 

 Для  хлопців, чоловіків, навіть коли вони сильно 
програють, характерне бахвальство: я можу собі це 
дозволити, або є хтось, кого вони намагаються вразити). 

Різна стать показує протилежні патерни активації в 
ступені і реакції зон мозку. 

Чоловіки демонструють підвищену активацію в областях 
мозку, пов'язаних з винагородою, ніж жінки, що вказує на 
те, що чоловіків  менше хвилює поточна втрата. 

(за даними перших досліджень в роботі мозку гравців 
«BMC Психіатрія») 



Використання смартфонів: 
 Дослідження показали, що 79 % з нас протягом 15 

хвилин після пробудження беруть в руки телефон.  

 68% сплять з ним.  

 67% перевіряють смартфон, навіть якщо він не 
дзвонить і не вібрує. 

 
 

 46% стверджують, що вони «не можуть жити без своїх смартфонів». 

 Згідно з опитуванням, ми перевіряємо смартфон  150-200 разів на день.  

 53% людей у віці від 15 до 30 років повідомили, що вони скоріше б 
відмовилися від власних смакових рецепторів, ніж від смартфона. 

 Основною причиною відволікання під час занять є  користування 
смартфоном.  

 Дівчата більш залежні від телефонів, ніж юнаки. 

 Медичне видання «BMC Psychiatry» проаналізовано 41досліджень 
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2350-x 

 
 
 



 Наслідки використання 
 підлітками гаджетів та 
смартфонів: 

Поведінкові та емоційні негаразди: 

 Зміни настрою: пригніченість, почуття 
провини, відчай, емоційна 
відгороженість; 

 Ризикована поведінка (необачність 
при їзді на  велосипедах, байках, 
машині, ситуації, повязані із 
небажаним сексом,  про які вони 
пізніше жалкували; 

Дані опитувань Monitoring the Future (проводиться 
з 1991 року)  Youth Risk Behavior Surveillance System, 

 Вживання енергетичних напоїв та 
ПАР, за рахунок доступності покупки 
наркотичних засобів і їх 
приготування вдома. 

 

Фізичні: 

• Негативний вплив електромагнітного 
випромінювання; 

• Зниження якості і загальної тривалісті сну. 

• Перевантаження суглобів кистей рук.  

• В пальцях рук внаслідок постійних ударів 
по клавішах, виникає відчуття слабкості, 
оніміння в подушечках. Це може 
призвести до ушкодження суставів кисті, а 
в подальшому до карпарально - 
тунельного синдрому (КТС). 

• Сколіоз; 

• Погіршення зору; 

• Зміни у мозку, пов’язані  із синім світлом 
екрану. 

 



Зміни в мозку підлітків 
дослідження південно- корейських вчених Корейського університету в Сеулі, Південна Корея,  за допомогою магнітно-
резонансну спектроскопії (MRS) 

 У «залежних» від смартфонів підлітків підвищений рівень гамма-аміномасляної 
кислоти (GABA) – нейромедіатора, який переважно уповільнює сигнали мозку, а 
також впливає на зорові, і моторні функції,  та глутамат-глютаміну (Glx), 
нейромедіатору, який призводить нейрони в більш електрично збуджений 
стан. 

 Зміни у виробленні цих медіаторів  можуть привести до ряду побічних ефектів, 
включаючи сонливість і занепокоєння. 

 Зміни зафіксували в передній поясній ділянці кори мозку. Показники є схожими 
на показники при діагностованій депресії або тривожності. 

Посилання на дослідежння:https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-11/rson-
sac111717.php 

 

 



Проблеми зі сном 
(  масштабні дослідження мозку  ABCD, USA)  

o Близько 11% дітей мають проблеми 
із засинанням або сном. 

o 4% були надмірно сонними в 
денний час, і 10% мали множинні 
проблеми зі сном, згідно зі звітами 
батьків. 

o У підлітків,  у яких систематично 
порушена фаза засинання, 
спостерігаються труднощі з 
концентрацією уваги, галюцинації,  
незрозуміла дратівливість, а іноді, 
і перші ознаки психозу. 

 



Вплив цифрових пристроїв на сон  

Вплив світла від екрану гаджета сприймається нашим 
мозком як продовження світлового дня. Це 
призводить до:  

 змін циркадних ритмів організму (внутрішнього 
годинника); 

 змін у виробленні мелатоніну, що в подальшому 
призводить  до безсоння. 



 
 

( За даними Американської Психіатричної Асоціації) 
Якщо  людина спить менше ніж 7 годин на добу, 
підвищується ризик розвитку : 

 діабету; 

 серцево-судинних захворювань; 

 інсульту; 

 високого кров'яного тиску; 

 збільшення ваги та ожиріння; 

 порушення імунної системи: 

 погіршення психічного здоров'я, депресії; 

 підвищення вирогідності вживання ПАР. 

 проблеми зі сном дітей у віці від 3 до 8 років 
прогнозують вживання алкоголю, сигарет і 
марихуани в підлітковому віці. 

 



Деякі дослідження щодо впливу смартфонів на сон підлітків 

 Чим довше людина використовує 
електронний пристрій, тим сильніше 
збільшується ризик появи безсоння; 

(дослідження Норвежських вчених); 

 Часте використання смартфонів 
викликає проблеми з концентрацією 
уваги, самоконтролем,  приводить до 
зниження успішності; 

( дослідження вчених США «Journal of School Health»). 

 Значне  погіршення зору. 
 (дослідження вчених з Великобританії) 

 



Рекомендації щодо тривалості сну залежно від віку 

від 0 до 3 місяців — 14-17 годин; 
від 4 до 11 місяців — 12-15 годин; 
від 1 до 2 років — 11-14 годин; 
від 3 до 5 років — 10-13 годин; 
від 6 до 15 років — 9-11 годин; 
від 14 до 17 років — 8-10 годин; 
від 18 до 64 років — 7-9 годин; 
65 років і більше — 7-8 годин. 



Зміни психічних станів, які 
пов’язаують із використанням 
цифрових пристроїв 
 

 Роздратованість , злість  почуття  самотності на 
наступний день. 

(результати дослідження когнітивного розвитку підліткового 
мозку (ABCD) показують, що у дітей, які мають проблеми зі 
сном, більше симптомів депресії і більше проблем з 
поведінкою, ніж у дітей, які сплять добре). 
 Підвищений рівень стресу, гніву та тривоги. 

Збільшення вирогідності проблем із 
вживанням наркотиків, енергетиків, кави, та 
пов'язаних з цим міжособистісніх проблем.  

(дослідження «Моніторинг майбутнього» Національний 
інститут зловживання наркотиками США). 

 Підлітки, які користуються  цифровими 
пристроями   не більше 6-10 годин в неделю, 
відчувають себе  більш щасливішими. 

 



Використання гаджетів та депресія 
дані опитувань учнів 8-12 класів американських шкіл: підлітки у віці від 13 до 18 років 
Monitoring the Future (проводиться з 1991 року) і Youth Risk Behavior Surveillance System 
 

 Ризик появи депресії у восьмикласників, які 
багато часу проводять у соціальних мережах, зріс 
останніми роками на 27%.  

 У 48% підлітків, що використовують смартфони 
або планшети більше  5 годин в день, виявили як 
мінімум одну ознаку, пов'язану із суїцидальною 
поведінкою (серед тих, хто користувався 
гаджетами менше години в день- 28%). 

 Підлітки, які проводять більше 3 годин на день з 
гаджетами в руках, на 35% більш схильні до 
суїцидальної поведінки. 

Дослідження: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/216770261772
3376 



Як мінімізувати  негативний вплив цифрових пристроїв? 
 

 Запропонуйте дитині навчальні програми, які можна проходити онлайн. 

 Покажіть можливості когнітивних онлайн тренувань, що підвищують увагу і 
розвивають інтелект (сайт СogniFit ( «КогніФіт») Результативність ігор CogniFit 
підтверджена експертами і незалежними науковими дослідженнями. 
Https://www.cognifit.com/ru/public/games 

 Використовуйте ігри для розуму, ефективність яких доведена науковим шляхом. 

 Запропонуйте підлітку пройти когнітивні тести для виявлення своїх сильних і 
ослаблених когнітивних сторін. Тренування розважать підлітка, одночасно тренуючи 
його мозок, і знизять внутрішню напругу дорослих від думок, що дитина безцільно 
зависає в інтернеті. 

  Використовуйте спеціальні додатки для смартфонів та планшетів, які відстежують 
скільки часу діти користуються ними. 

 Використовуйте більше настільних ігор, ігор на свіжому повітрі та матеріалів для 
творчості. 

 Повідомляйте дітям правила  безпечної поведінки в Інтернеті та можливі ризики. 



Дякую! 



 Оксана Придатко   
+38 (050) 910 42 31 
pridatko.oksana@gmail.com 
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