
 

 В останні роки спостерігається комп'ютеризація усіх сфер суспільного 

життя. Комп'ютер у житті і діяльності людей створює не лише різноманітні 

можливості, а й ряд проблем. Особливе місце в дозвіллі сучасних дітей 

займають комп'ютерні ігри, що часто викликає занепокоєння у батьків, 

педагогів, психологів і медиків. 

Чим же можуть бути корисні комп'ютерні ігри? 

- Серед сучасних ігрових програм дуже багато розвиваючих .  

- Самостійна робота за комп'ютером сприяє розвитку в дитини дрібних м'язів 

руки і зорово-моторної координації. 

- Ігри на комп'ютері сприяють розвитку абстрактного мислення дітей.  

- Подорожі по віртуальних світах можуть виступати способом розрядки 

накопиченої в душі образи і агресії, які без шкоди для оточуючих, можуть 

бути виражені прийнятним способом.  

- Комп'ютер - чудовий партнер по спілкуванню: завжди розуміє, не 

конфліктує, з ним легко домовитися.  

- Під час гри відбувається 

викид адреналіну, а якщо 

дитина ще й перемагає, 

організм виробляє гормони 

радості – ендорфіни. 

- Віртуальний світ дозволяє 

бути сильним, впевненим у 

собі, створює можливості 

виправляти помилки велику 

кількість разів.  

- Комп'ютерні ігри набагато більше, ніж фільми або книги, дозволяють дітям 

ототожнити з головними героями. 

     Якщо дитина грає в комп’ютерні ігри і одночасно добре вчиться, у неї є 

багато друзів, вона товариська і захоплюється, крім ігор, ще багатьма іншими 

речами, — ігрової залежності в такому випадку немає. Але коли батькам 

здається, що дитина грає занадто довго, їй важко відірватися від гри, можна 

передбачити перші симптоми ігрової залежності від комп'ютерних ігор, яка 

впливає на його фізичне і психічне здоров'я. 

Симптоми ігрової залежності 

- Більшу частину вільного часу ( 6-10 годин на день ) дитина проводить за 

комп'ютером.  

- У неї практично немає реальних друзів, зате багато віртуальних. 

- На вашу заборону сидіти за комп'ютером школяр реагує агресивно або стає 

тривожним . 

- Дитина вас обманює, пропускає школу, щоб посидіти за комп'ютером , 

стала гірше вчитися. 



- Дитині притаманні почуття внутрішньої тривоги і відчуття незадоволеності 

світом, вона має труднощі у спілкуванні або переживає стрес. 

- Під час гри дитина починає розмовляти сама із собою або з героями гри так, 

як ніби вони реальні. 

- Дитина, захоплена грою або спілкуванням в Інтернеті, забуває про їжу та 

особисту гігієну. 

- Школяр важко встає вранці, прокидається в пригніченому стані. Настрій 

підвищується тільки тоді, коли він сідає за комп'ютер . 

     Найчастіше ігрова залежність притаманна тим дітям та підліткам, які не 

можуть самоствердитися в інших видах діяльності (навчальної, спортивної , 

спілкуванні з однолітками, друзями, рідними і близькими) та виступає 

ознакою особистого неблагополуччя. 

Як не допустити залежність від комп'ютера? 

1. Спілкуйтеся зі своєю дитиною. З самого раннього дитинства робіть її 

своїм союзником у сімейних справах. Розмовляючи з дитиною, 

цікавтеся її думкою. Дозволяйте запрошувати в будинок друзів, 

запитуйте про те, як вона спілкується зі своїми ровесниками. Діліться 

власним досвідом. 

2. Навчіть дитину використовувати комп'ютер і Інтернет на допомогу 

навчанню.  

3. Здійснюйте цензуру комп'ютерних ігор і програм. Складіть з дитиною 

правила роботи на комп'ютері і самі не порушуйте правила, які 

встановлюєте для дитини (з урахуванням своїх вікових норм). 

Обговоріть з дитиною, які можливі міри покарання за порушення 

правил. 

4. Обмежте час за комп’ютером. Врачі-офтальмологи вважають, що 

дитина у віці 7-12 років дитині можна сидіти за комп'ютером 2-3 

години, але не вночі. 

5. Не використовуйте комп'ютер як засіб заохочення дитини. Під час 

хвороби і вимушеного перебування вдома комп'ютер не повинен стати 

компенсацією. 

6. Слідкуйте, в які ігри грає дитина. Намагайтеся тримати в домашньому 

комп'ютері "добрі " ігри або ігри, що розвивають логічне мислення. 

7. Допомагайте справлятися дитині з важкими почуттями, які неминуче 

присутні в житті будь-якої людини (нудьга, розчарування, образа) і які 

можуть підштовхнути дитину в «віртуальний світ». 

8. Виховуйте в дитині самостійність, критичний погляд на події, 

заохочуйте ініціативність . 

9. Намагайтеся розвивати в дитині інші інтереси, крім комп'ютерних ігор. 

Секція або гурток може бути будь-якої спрямованості, головне - щоб у 

житті дитини з'явився якийсь інтерес! 

10. Що робити якщо ви вважаєте, що залежність вже є? 

11. Не йдіть шляхом насильства, не вводьте суворих заборон і обмежень. 

Різке відлучення дитини від джерела задоволення - комп’ютеру, може 

призвести до кардинальних вчинків. 



12. Налаштуйтеся спокійно долати хворобливий стан. Спробуйте вийти на 

діалог. Розкажіть про користь і шкоду, які можна отримати від 

комп'ютера. Поговоріть про свободу, право вибору і відповідальність за 

право приймати рішення. 

13. Встановіть невелике обмеження режиму перебування у віртуальному 

просторі. Прослідкуйте реакцію на нові умови і їх виконання. 

Перевірте, чи складно дитині витримувати нові тимчасові рамки. У разі 

якщо скорочувати час поступово вдається, то йдіть цим шляхом до 

встановлення норми. Якщо дитина обіцяє, але не виконує, так як 

залежність сильніше, необхідно звернутися до фахівця.  

Якщо у дитини яскраве, насичене, цікаве життя, взаєморозуміння і підтримка 

у сім’ї та школі, і є можливість в реальному житті отримувати те, що може 

дати віртуальний світ, вона захищена від комп'ютерних та інших 

залежностей. 


