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цінностями є: віра, громада, Учитель, ненасильство, життя в гармонії з 

природою, самозабезпечення на основі екотехнологій. Незважаючи на істотні 

відмінності між досліджуваними екопоселення, можна відзначити, що перед 

усіма поселеннями стоїть завдання будівництва життя в гармонії з природою. 

 

Ковальчук В.В. 

ВП «КТД ЛНУ ім. Т. Шевченка» 

ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

Телебачення – це джерело інформації. Не приділяти нині уваги впливу 

телебачення на молодь та дітей не можливо. Вплив телебачення – це не просто 

електронна іграшка або розвага, це чинник впливу на повсякденне життя, на 

сімейні взаємини і традиції. Біля екранів телевізора ми проводимо більше часу, 

ніж за будь-яким іншим заняттям, тому маємо замислитися про вплив 

телебачення та розвиток. 

За останні 40 років у світі було проведено більше 1000 досліджень, 

присвячених впливу телебачення і кінематографа на дітей. Дослідження 

проводились у багатьох країнах світу, серед хлопчиків і дівчат, що належать до 

різних рас, національностей і соціальних груп. Даною проблемою займались С. 

Вард (Англія), М. Гльокнер (Швейцарія), І. Павлов, О. Дроздов, І. Клімов, 

А. Бандура та ін.  

Позитивний вплив телебачення полягає у наступному: за допомогою 

телебачення ми можемо мандрувати по всій земній кулі; ми можемо 

ознайомитися із традиціями і культурою інших народів; дізнатися про останні 

новини з усього світу, послухати найкращу музику, подивитись новий шедевр 

кіномистецтва. З іншого боку, перегляд сцен насильства робить людину більш 

беззахисною до насильства в реальному житті; неповнолітні діти схильні вірити 

всьому, що говориться з екрану; 60% підлітків більше довіряють медичній 

інформації, що передається по ТБ; ТБ відволікає дитину від інших занять: 

навчання, читання, ігор, спілкування, сприймання і відтворювання інформації 

та розуміння навколишнього світу; провокує психологічні розлади у дитини, 

привчає до малорухливості, робить нас менш активними; після довготривалого 

перегляду ТБ, як правило, дитина відразу лягає спати, а звідси – погане 

засинання, жахливі сновидіння, небажання прокидатися вранці. 

Отже, телебачення може мати негативний вплив на нашу поведінку. Однак, 

вони також здатні впливати на нашу поведінку позитивним чином. Як вони 

впливають на вас, залежить від того, наскільки ви дивитеся, що ви дивитеся, і 

як ви реагуєте на те, що ви бачите. 

 


