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В статті окреслені основні положення щодо впливу сучасних 

інформаційних технологій на загальний стан людини. Зазначено, що майже 24 

години на добу сучасна молодь використовує медіа з метою розв’язання певних 

задач в галузі освіти; спілкування зі своїми товаришами, колегами; 

знаходження цікавої та корисної інформації. Виокремлені погляди науковців 

щодо впливу медіа на стан здоров’я сучасної молоді. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В 

СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Всім відома істина, що стан здоров’я людини залежить від багатьох 

факторів: спадковість, соціальна активність, екологія. Перша та найголовніша 

задача щодо збереження, зміцнення та укріплення здоров’я належить, 

передусім, самій особистості, її принципам, правилам життєдіяльності, 

цінностям, які виокремлюються протягом певного періоду часу. XXI  століття 

характеризується активним розвитком медіа. Під такий вплив, звичайно, 

потрапляє нинішня молодь. Тому, впровадження сучасних засобів медіа в усі 

ланки життя людини накладають значний відбиток на здоров’я особистості. 

Адже, майже 24 години на добу сучасна молодь використовує медіа з метою 

розв’язання певних задач в галузі освіти; спілкування зі своїми товаришами, 

колегами; знаходження цікавої та корисної інформації. Також, використання 

медіа характеризується тим, що сучасна молодь намагається бути обізнаною та 



компетентною щодо пошуку, аналізу та інтерпретації інформації, отриманої з 

медіа. Таким чином, на сьогодні постає питання щодо збереження здоров’я та 

формування здорового способу життя нинішнього покоління в умовах 

інформаційного простору.  Значну частину знань людина отримує саме з медіа, 

що впливає на формування ціннісних переваг, життєву мотивацію, соціальних 

установок. Сучасні інноваційні технології впливають на особливості 

сприйняття соціальної дійсності, змінюють спосіб життя та модель соціальної 

поведінки [1].  

Як вважають науковці, усвідомлення того, що здоров’я являє собою 

соціально-життєву цінність, яка має підлягати захисту з боку соціуму, держави, 

на сьогодні, лише формується [2].     

Т. Петрова у своїх дослідженнях показує, що розв’язання важливішої 

задачі щодо підвищення рівня культури, життєдіяльності повинно належати не 

медичним установам, а саме людині, яка є скарбником здорового способу 

життя. Крім того, дослідницею підкреслено, що здоров’я можливо 

схарактеризувати як умову: соціальна поведінка індивіда; діяльність окремих 

соціальних груп [3].  

К. Бугрєзова наводить цікаві тези стосовно того, що з розвитком медіа-

засобів сучасна молодь націлює себе на те, що можна не відвідувати медичні 

заклади, а завдяки соціальним мережам самостійно знайти потрібні ліки, 

заказавши їх он-лайн. Звичайно, така процедура полегшує життя людини, але 

необхідно пам’ятати, що не слід в повній мірі довіряти інформації, яка 

надходить з медіа. Як зазначає дослідниця, більшість людей готові самостійно 

приймати рішення відносно власного здоров’я та процесу лікування. Слід 

зауважити, перш ніж приймати ліки, які були надіслані за допомогою медіа-

ресурсів, необхідно проконсультуватися з лікарем-спеціалістом [4].     

Сучасні медіа-засоби, комп’ютерні технології дозволяють кожному з нас 

шукати та находити ту інформацію, яка є актуальною в певний проміжок часу. 

Ми вважаємо, що медіа полегшують трудову, освітню, побутову діяльність 

людини. Але, необхідно пам’ятати про грамотний аналіз певних фактів, які 



надходять з медіа. Тому, користуючись ресурсами Інтернет кожна особистість 

має націлювати власні зусилля на формування високого рівня медіа-

компетентності, адже саме особистісні якості являються головним 

фундаментом для збереження, зміцнення та укріплення здоров’я. 

Користуючись тривалий час медіа-засобами, слід пам’ятати про активний 

відпочинок (гімнастика нижніх та верхніх кінцівок; гімнастика очей). Спорт, 

правильне харчування, тривалий сон допоможуть привести до ладу всі важливі 

фізичні, психічні, фізіологічні процеси організму. Отже, комплекс фізичних 

вправ, правильний розпорядок дня, власне відношення до здорового способу 

життя стануть запорукою успішного становлення кожної особистості попри те, 

що сучасний світ активно керується інформаційними технологіями.      
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