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З розвитком Інтернету, з'явилася можливість використовувати його досягнення в 

різних проявах. Одним з них стали соціальні мережі.  

Під соціальною мережею розуміється інтерактивний багатокористувальницький веб-

сайт, зміст якого наповнюється самими учасниками мережі. У 1995 році Ренді Конрадом 

була створена перша соціальна мережа (у сучасному розумінні) - Classmates.com. У наступні 

кілька років з'явився не один десяток аналогічних сервісів, які отримали назву соціальні 

мережі. Творці таких мереж орієнтувалися, в першу чергу, на задоволення людської потреби 

в самовираженні [1]. 

У наш час починають застосовуватися і нові інструменти для впливу на масову 

свідомість, серед яких важливе місце посідають соціальні мережі, адже сьогодні молода 

людина проводить все більше часу саме в них. Тому питання впливу на суспільну свідомість 

та ведення інформаційних війн з їх допомогою, які залишаються недостатньо вивченими, 

потребують ґрунтовного аналізу всіх методів, задіяних для здійснення інформаційного 

впливу на користувачів [4]. 

Те, що соціальна мережа дійсно поглинула багатьох із нас — це факт, але виникає 

логічне запитання: чому? Причин знову ж таки багато і вони стосуються не тільки економії 

часу, а насамперед таких психологічних механізмів, які стосуються відповідальності, 

самовпевненості та самозахисту. 

Із психологічної точки зору інтернет сприймається людиною, чимось на рівні 

натовпу. А в натовпі, як відомо, обличчя та індивідуальність зникає, а із нею і 

відповідальність. Не даремно закон жорсткіше карає тих, хто бере участь у груповому 

злочині. Коли ж ми потрапляємо в інтернет, ми, як і в натовпі, нібито зникаємо, відчуваємо 

себе анонімними та недоторканними, із легкістю можемо “качати” піратську продукцію, 

хоча, якщо задуматися, це те саме, що украсти річ у магазині, але ж в житті ми такого не 

зробимо – ну принаймні переважна більшість із нас [3]. 

З початку свого заснування та набуття популярності соціальні мережі посіли чільне 

місце у щоденному житті людини. Адже вони забезпечують зв’язок між людьми, незалежно 

від їхнього місцезнаходження. Також із введенням таких нових функцій як поширення 

музики, відео, фото та документів, соціальні мережі остаточно закріпилися в п’ятірці 

найбільш відвідуваних сторінок у мережі Інтернет. Проте поряд із рядом позитивних 

наслідків функціонування соціальних мереж можна виділити і негативні. Зокрема, вони все 

більше впливають на мову та свідомість користувачів. 

Поширеним явищем стає розповсюдження так званих «хештег-слів» серед молоді, 

які якраз і є найактивнішими користувачами мереж, наприклад «#яснозрозуміло», 

«#аргументнийаргумент», «#життябіль», які часто є тавтологією чи неправильними з точки 

зору мовлення, в той же час такі фрази, розповіді та замітки надовго залишаються в пам’яті 



користувача мережі і використовуються ним у повсякденному спілкуванні. Внаслідок цього, 

індивід-користувач соціальної мережі починає і думати встановленими в мережі канонами. 

Проте, все це лише вершина айсберга, а основний інформаційний вплив, які здійснюють 

мережі, все ж залишається непоміченим користувачем за «темною водою» зовнішньої 

веселості та ненав’язливості повідомлень, картинок та демотиваторів [4]. 

У деяких людей розвивається залежність від соціальних мереж. Перша причина, 

чому людина стає залежною від перебування в інтернеті – роздратування центру задоволення 

в мозку. Приміром, під своєю фотографією ми побачили приємний коментар і випробували 

приємні емоції. У нас виникає бажання випробувати цю радість знову і ми знову опиняємося 

на просторах соціальних мереж, проводимо там все більше часу [2]. 

При проведенні досліджень даного питання виявилося, що всі соцмережі влаштовані 

так, що користувач просто не може не перевіряти свою сторінку. Якщо протягом якогось 

часу у нього немає можливості увійти в свій аккаунт, з'являється тривога: а раптом хтось 

написав повідомлення? А може з'явився цікавий запис і я не встиг його лайкнути? 80% 

користувачів зізналися, що просто не можуть залишити без уваги свою сторінку хоча б раз 

на добу. При цьому ніхто з них не зміг дати путнє пояснення на запитання: чому? Є численна 

категорія людей, які взагалі перевіряють свою сторінку по багато разів на день і приходять в 

жах від думки, що з їх сторінкою могло щось статися. 

Такі дані впевнено демонструють, що залежність від популярних соцмереж в наші 

дні порівнянна із залежністю від сигарет у курця. Американські психологи придумали навіть 

новий термін для позначення даної залежності — «Facebook Addiction Disorder».  

Нерідко проведення часу в соціальних мережах призводить до парадоксальних 

випадків: безпідставних ревнощів, стеженням за своїм партнером. Є чимало ревнивців, які 

студіюють у соцмережі список друзів своїх половинок, стежать, скільки їм поставлено 

лайків. Але в підсумку 35% опитаних зізналися, що викликані в соціальній мережі ревнощі 

виявляються до дурості безпідставними.  

Ще один негативний момент соцмереж — вони допомагають не тільки придбати 

віртуальних друзів, а й розгубити реальних. Адже тут так легко зачепити раниму людську 

натуру з властивим їй самолюбством. 

А як на рахунок самооцінки? 75 % відвідувачів Фейсбук незадоволені своєю 

зовнішністю тільки тому, що розглядають фотографії інших і порівнюють себе з ними! [5]. 

У соціальних мережах за маленький проміжок часу ми отримуємо велику кількість 

інформації. Мозок звикає до такого режиму роботи і вже не може концентруватися на 

тривалому процесі вивчення чого-небудь. Пропадає здатність концентрувати свою увагу. 

Наприклад, якщо ми почнемо читати книгу, ми довго не зможемо концентрувати на ній свою 

увагу і інтерес до неї швидко зникне [2]. 

Сьогодні соціальні мережі швидко набувають популярності. Щороку кількість 

користувачів збільшується. Охоплюючи значну і різносторонню аудиторію, соціальні мережі 

перетворюються на інструментарій ведення інформаційних війн та здійснення впливу на 

громадськість. Також слід наголосити на певних позитивних наслідках функціонування 

мереж у державній сфері. Перш за все, соціальні мережі можуть істотно підвищити 

ефективність механізмів громадської самоорганізації – тобто сприяти виникненню 

«громадянського суспільства». Нові форми комунікації держави і суспільства створюють 

передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства, які забезпечують 

нарощування соціального капіталу всіх учасників певної комунікації. У той же час не можна 

не відзначити негативні моменти впливу соціальних мереж на свідомість людини. 



Користувач комп’ютера схильний до аддикції, тобто залежності від соціальних мереж та 

Інтернету загалом, адже при використанні мережі він знаходиться в зміненому стані 

свідомості – своєрідному психологічному трансі, в якому реальність набуває нечітких рис і 

зливається з віртуальністю, сприяє несвідомому засвоєнню всього, що дає нам мережа – 

новин, повідомлень, фотографій, відео. І користуючись певними методами, можна легко 

переконати звичайного користувача у будь-чому, незалежно від його соціального статусу чи 

місцезнаходження [4]. 

Як боротися із залежністю від соціальних мереж? Та дуже просто. Досить 

відключитися від Інтернету, викинути комп’ютер на смітник, туди ж відправити улюблений 

смартфон 3G, загалом, будь-яким шляхом обмежити доступ до соціальної мережі і зайнятися 

корисною справою. Ну, а якщо серйозно, то перш ніж починати боротьбу з «хворобою», слід 

визначити симптоми подібної залежності, а то часто «лікують» одне, а гинуть абсолютно від 

іншого. Люди, будьте незалежними і вільними людьми![6]. 
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