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ГАРКУША Ю. О. 

11шtіона.ІhН~Ій ~..-нінсрситст «(}.[CChKa юрІ1,L~І·Іна ака .. [С\ІЇИ», 
аснсте1 rт кафелрн крнчі1 rо.Іогії та криміІІШІ r,rю-викщrавчот 1 rрава, <КІІіраrІІ 

СОЦІЛJІЬІІО-ІІСИХОJІОГІЧІІІ ТА ІІСИХОJІОГІЧІІІ ФАКТОРИ 

Н ІVШХЛІІІЗМІ ДІПЮ'МІІІАЦІЇ ЗJІОЧИІІІІОСТІ, ІІОН'ЯЗАІІОЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

На сьопщніІІІніtі іІень неі трамш.іі1ні 3асо6и коVІунікаІ(іЇ нтран1-

_.Jи сною актуа:Іьність. Так, останнім часом соІІіа .. Іьні \1ережі 3аtімають 
о;(нс :1 ;юмінуюч их міс І (h у житті .·І ю;(сіі, а; Іже крі\1 отри манни Gу;Іь-~Ікої 

інформації соціа.:Jьні мережі все бі:Jьше привертають увагу мо:ж...lивіс

тю спі.:Jкуватися. За останні кі.r1ька років ро .. 1ь соuіа.:Jьних мереж різко 
JбLlЬШILlacя . .Цекі.1ька ро кіn то~tу n соuіа .. 1ьпих мережах були Jаресстро
nапі .. 1ише о.цшшuі. а n даний час nажко зпайти .1юдш1у, яка б про них пе 
чуJІа, та не мш1а <<Іі!Іасної стор1нки•>. 

С(щіа:Іьна мережа - 11с ОіІНа 3 наі1Gі.-ІІ:.ІІІ ні;ші)1унаних саі1тін н 

І нтсрнсті ХХІ-1"0 сто:Іітл-І. СоІІіа .. J ьні саііти ста .. І и на;(3Ничаііно ІЮІІУШІрні 

в усьо:\'гу світі, ацже кі.r1ькість соuіа .. 1ьних мереж і он..1айн- користувачів 

росте безперервно кожен цень. Користувачі багатьох соuіа .. 1ьних мереж 
обчис .. 1юються nже ~tі.JІЬЙОІШ:\1И і шодпя ресструються кі1ька .цесяткіn 

поnих користуnачіn [1]. Наприк.1ад, n Україні пайбі.JІЬШ найпопу .. lярні
ша соuіа.1ьпа ~tережа - ue <<\'Kontakte•>, а n усьшлу сnіті - <<Facebook•>. 
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ЯкІІ(О ;rстшІnно ро3І'..:Іинути ІІpoGJІcvry ІІШІНИ соціш1nних vrcpcж, ;rc 3 
олноІ'О Gоку нона СJІужитn хоро1rrим :шсоGом коvrунікаІ(іЇ, а 3 інІІІОІ'О

мож;Іиністю никJІикати ІІсихшrоІ·ічну jаJІежністn, aGo ж стати жсртною 
з.1очинних посягань. Тому поряд з позитивними аспектами, негативні 

явища сього;:rні є біТІьш актуальними. 

Родопачальниками виnчення феномена психо.1огічпої :ш.1ежпості 

nід соціальних мереж с дnа американські фахівці: клінічний психолог 
К. Янг [2] і психіатр А. Го.1;:rберг, який n 1996 році nnin термін <{іптерпет
JаJІежністn•>, що характери3ує неІІсрсGорнс GажаНН}І користунатис}І ін

тернетом, ІІ(О несе :ш соGою :11·уGні насJІі,Т(r<И ;uІ}І 1rоGутоної. нанчш1nної, 

СОЦіаЛЬНОЇ та ПСИХОЛОГіЧНОЇ сфер діЯ.,lЬНОСТі rJJ. 
Люди сталІ забувати про живе, реа.1ьне спілкування. Можна ска

Jати «соціальні мережі бL1ьше nідокремлюють лю;:rей, ніж 3ближують». 

Особ.1иrю сх1шьпі ;:ro nпшшу соціальних мереж підлітки, у яких пайчас
тіше може виробитися "Залежність, при nі;:rсутпості доступу до соціаль

н~Іх мереж, ика може никликати так :ншну 11сихічну <<ломку•>. За.Іежна 

.ІІЮJ(Ина стає GіJІnІІІ ,І~ратінтнюю і 3амкнутою. Вона не може у}Інити 

себе ні ;:rня без відвідування сторінки, метою якої є знайт:и там якісь 

зміни, поспішає поділ:итися незначними новинаrvги. Так, якщо раніше 

була ві;:rома фраза <<зайдеш до мене в гості•>, то вже кL1ька років тому, 

nопа отримала поnе nі;:rображеппя: «Відвідай мою сторіпку в coцi<LlLIIiй 

мережі•>. 
Ва1·омим с t1 той факт, що ик Gу;LІ>-}ІКе ко_v1срІІіі1нс ІІіJLІІрисмстr-ю, со

ІІ,і<LІІ,на .v1срсжа створена, щоG І Іриносити ;toxiJL ш1асника_v1. Kpi_v1 ІІЮіТ
ної рсt-:страції на ;rсиких сайтах, іграми н соціалnних мережах, 3а нірту

алnні ІІОl[арунки, сюрІІри:н-І ІІлатs.:rтnрсшІnні І'fiOІrri. Можна Ію мітити ІІ[О 

соціалnні мережі неІюга но нажинаютnси на тих ;1кщих, икі І(і;ю;юGоно 

безперервно проводять день за іграми та іншими платними розвагами. 

Проте, негативні сторони користування соціальними мережами на uьо

му не "Закінчуються. 

Щоденна гонка за популярністю, <<Лайка1пн-. схваленнями, ко
ментарями, Jбільшешrя11 ;:rpyзin і пере;:rплапшкіn J:\-tушут числешшх 

JІIOJ(ei1 максимш1nно ні;tкриІ--шти cr--юt-: життs.:r, 1rостіі1но «rюстипР> нею 

інформа11,ію 11ро ccGc і І(С є 11рекрасниvr 1рунтом Jl,.-1}1 3Jrочинцін. Аюкс 
на сьогоднішній день соціальна мережа, є такою ж сферою ;:rіяльності 

з.1очинuів, як і фізичний світ. Якщо раніше з.1очинuям для того шо б 
пі;:rібрати <<жертву>> і "Зібрати інформацію про ло дину та П місuе лшхо

дження необхідно було витрачати багато часу~ тепер все стало па багато 

простіше. Досить заресструnатися в соціальній мережі і пабрати n по
Іrrуконику лані І Іро ;ІЮJ(И ну, ІІсрсІ·шrнути її фото1гафії і :ш11 иси. І Іри 11 nо
му можна 3а;шти GeJJІiч умон ІtоІнуку: нік. країну, місто, сімсі~ниtі стан, 

місце роботи, місце навчання тошо. На рядку пошуку моментально ви

свічується сторінка (аккаунт), ;:re можна дізнатися майже все про люди
ну, а саме коло спL1кування, коло інтересів, хобі, місuе робопт, місце 
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ні;(Іючинку, останні Іюї:нки та Ію;юрожі, ;ю6ро6ут. Також :ш ;юІюмо

І·ою «СОІІіа.-Іьних мереж•> vюжна отримати номер vюбі;ІьноІ'О тсJІсфону, 

а;(рссу C-mail, 3ШІУСТИТИ ні рус чсрс:1 IIOHi;LOM.-ICHH}I, HiJ(CO, ІІОСИ;ШНН}І іН 
пі.асумку отримати цоступ цо всієї інфор:\tації, шо міститься на персо

нальному комп'ютері, в тому числі інформаuію, пов'язану з фінансами 

і зn'яJка:ии. Вихоцить, що J .. lоn:\шспики можуть отри:\tати цуже uінну 
інформацію. яка значно по.1егшус nести ІLlаІІуnюшя, пі.аготоnку і nчи

пення з.1очипіn. То:иу, інфор:\tація користуnачіn n соuіа .. 1ьпих :иережах 
ста;ш (ЩНИ\11 3 П);юнних оG't-:ктін 3.-Іочинін 110 нсьо\1У сніту, l\C нжс 3ареє

стронані П1С}ІЧі ниІІа;(кін :1.-юмін їх акаунтін. 

Таки:v~ чином, з розвитко:v~ сучасних техно.1огій, в то:v~у числі 

Інтернету, не :v~ожна не по:\'Іітити, шо наука не стоїть на місці, зміню

ються :\'ІОЖlивості і потреби .. 1юzшни, зав.аяки яки:\'І соuіа.1ьні :\'Іережі з 
кожшн1 рокшл по крашують сnої характеристики і :\ЮЖ..lиnості. Однак, 

nаж..1иnо розу:\tіти такий припuипоnий :\Ю:\tент: ресструючись n о.л1ій з 
соніа;Іьної \Іерсжі і ІІраІІ.ююч и н ніі1, \11 и отри \ІІУЕ\ІІО тоі1 чи і НІІІ иі1 ссрніс. 

АJІС КОJІИ І(Сі1 ссрніс НЖИНаЄТЬС}І Н ІІСИХіку ;ІК))lИНИ настіJІЬКИ, ІІІ, О маі1жс 

повністю нею опановує, сервіс у .аеякої кі.1ькості кор:истувачів перерос

тає в пс:ихо .. 1огічну залежність, .ае зго.аом .аана за.1ежність стає пі.аГрун
тям з.1оч:инній дія.1ьності, яка .аає ї:vt: додаткові :v~ож..1ивості .а .. 1я розви
тку поnих nидіn кіберз.1очшІіn. Як показус судоnа практика, бі1ьшість 

сучасних 3..1очшшіn актишю nикористоnують соuіа .. 1ьпі мережі. n яких 
ІЮІІИ МОЖУТІ,f>ути ІІС ТЇJІІ,КИ <ІІЮІІі\ІІІІ1\Н1, а і1 рОJІ\ИШІТИ СІ\010 іLЇ}ІJІІ,ІІЇСТІ> 

н соніа;ІІ.ІІих, Ію.ІітичІІИХ і екоІюмічІІИХ сферах. Так само ·ннtючи, ІІ(О 

ІІраІЮІІС :JаКОІІ(НаІІСТІЮ, 1110 СН1СУСТІ,СИ, ІІраІЮІІііLІІОСИІІ 11 СОІ(ЇаJІІ,ІІИХ 
мережах, л;ІЬІ<И JЮ3НИНСН-:ТЬС}І, 3;Ю'ІИНІІІ \ІІаЮТЬ \ІІОЖJІИНІСТЬ УНИКНУТИ 

ІІОКараНН}І. 
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