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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПСИХІЧНОГО СТАНУ СУЧАСНИХ БАТЬКІВ ВІД 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ 

 

У формуванні сучасного ставлення до батьківства велике значення займає інтернет та 

соціальні мережі. Історично складалось так, що вихованню дітей молоді батьки вчились у 

своїх батьків. Традиції передавались з покоління в покоління, але з появою інтернету такий 

розклад змінився. 

Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. Він дає можливість для 

розвитку здібностей, покращення знань та розширення кола інтересів. Але проблема полягає 

в тому, що велика кількість інформаціі дуже суперечлива між собою. 

Молоді люди сьогодні все біль довіряють соціальним мережам, аніж досвіду своїх 

батьків. Проте слід зазначити, що завдяки інтернету молодь почала цікавитись психологією, 

що однозначно позитивно впливає на освіту та виховання наступного покоління. 

Сучасні батьки читають багато статей, спілкуються у чатах, та поглинають велику 

кількість інформації. На сьогоднішній день майже хто завгодно може зробити свій сайт, 

створити чат тощо. Нажаль перевірити достовірність інформації, яка потрапляє в інтернет – 

майже неможливо. Навіть наукові статті, та думки вчених часто суперечать один одному. 

Отже така неоднозначна інформація може дезорієнтувати. 

У період становлення батьківства, людина більш схильна до психічного впливу та 

емоційної нестабільності. От же кожна інформація, яка поглинається батьками повинна буди 

дуже щільно відібраною. Нажаль рівень тривоги зростає із кількістю засвоєної інформації. 

Багато джерел пишуть про те якими батьками бути правильно, а якими ні. Майже усі 

ці джерела описують «ідеальне батьківство» - як норму життя, а якщо людина не відповідає 

цим нормам – описуються незворотні наслідки на психіку дитини. Травми, у сучасному 

розумінні – це щось дуже негативне, що ні в якому разі неможливо допустити у вихованні. 

Алє травмуючий досвід так само важливий у становленні особистості. 

Батькам вселяють ідею що вони завжди повинні бути добрими, активними, веселими. 

Вони повинні розважати дітей, приділяти їм увесь свій час, при цьому не відчувати 

негативних емоцій, таких як злість, роздратування, смуток, тугу тощо. Таке нескінченне 

утримання себе у рамках «ідеальності» найчастіше приводить до важкого психічного стану. 

А якщо враховувати те, що майже всі джерела говорять про те, що дитина відчуває настрій 

та психічний стан батьків – можна зрозуміти що ці емоції переміщуються із почуттям 

провини і утворює так званий ефект «сніжного кома» 

Тому важливо завжди перевіряти інформацію яка потрапляє у наше інформаційне 

поле і накладати ії на реалії нашого життя. 

 

Список використаної літератури 

1. Сусська, О.О. Психологія інформаційної діяльності в сфері масової 
комунікації: Основи формування критеріїв інформаційного обміну: Монографія. / 
О.О.Сусська.  – К., 2007.- 94с. 

2. Назар М.М. Психологічний вплив спілкування у мережі Інтернет на 
формування певних особистісних особливостей її користувачів / М.М. Назар // Проблеми 
сучасної психології. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 4. – С. 239-248. 

3. Посохова В. Особливості життєвого планування Інтернет-залежної молоді. 
Психологічні перспективи. 2004. Вип. 6. С. 150-157. 


