
Гаджети й 
мережа інтернет 
у ракурсі цілей 

PISA 



Сумна статистика

За даними ЮНЕСКО, 93 відсотки сучасних малюків трьох-п'яти років дивляться в екран 28 годин на 
тиждень, тобто близько чотирьох годин кожен день, що набагато перевершує час спілкування з 

дорослими.

 В середині 1970-х проблеми з мовленням спостерігалися у 4% дітей в Європі. Сьогодні ця цифра 

зросла до 25 %.

Між іншим, за даними міжнародної організації Common 

Sense, батьки проводять в інтернеті в середньому в 1,5 

рази більше часу, ніж підлітки, і в  більше, ніж молодші 

школярі.



Як пристрої впливають на повсякденне життя ( нова 
норма)

Багато людей перевіряють свої телефони 
вночі
Відсоток батьків і підлітків які 
використовують мобільні телефони в ліжку

Відсоток батьків і підлітків які 
прокидаються вночі щоб перевірити 
мобільний телефон принаймні один раз

Батьки БатькиПідлітки Підлітки

Екрани і 
сон



Почуття пристрасті
Батьки все частіше почувають 
себе залежними від своїх 
пристроїв. Підлітки вже не 
почувають себе настільки 
залежними, як раніше

Відсоток батьків і підлітків, які почувають 
«пристрасть» до своїх гаджетів

Підлітки Батьки



Кого хвилює витрати часу на гаджети?

Відсоток батьків і підлітків, 
які вірять що витрачають 
«занадто багато» часу на 
свій мобільний пристрій

Підлітки Батьки



Виникнення синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ)   
у підлітків
результати дослідження, опублікованого в минулому році і проведеного вченими з 

Університету Південної Каліфорнії під керівництвом Адама Левенталя. Протягом двох 

років вчені спостерігали за 2587 підлітками (середній вік - 15,5 року).

СДУГ відповідає за порушення 

синтезу «гормонів щастя» - 

нейромедіаторів серотоніну і 

дофаміну. Крім того, діти, для 

яких характерний цей синдром, 

зазнають труднощів з 

концентрацією уваги і 

відрізняються імпульсивністю.



За результатами  п'ятирічного дослідження, в якому брали участь майже 
2,5 тисячі дітей з Канади (47,9 відсотка з них - хлопчики) і яке було 
присвячене інтелектуальному розвитку дітей .вердикт науковців 
виявився невблаганний. В середньому дворічні малюки проводили з 
гаджетами близько 17 годин в тиждень, трирічні - 25 годин, п'ятирічні - 
10,8 години. 

Якщо час сидіння перед екраном дітей у віці двох-трьох років буде 
більше ( а ми маємо цифру 28 годин), то це призведе до уповільнення 
зростання розумових здібностей до трьох-п'яти років.  

При цьому зворотного зв'язку 
дослідники не виявили - це означає, що 
спочатку низькі показники інтелекту не 
призводять до того, що дитина стане 
більше часу проводити за екраном.



Системи мозку

Рефлексуюча

Рефлексуючий мозок 
працює тільки в режимі 
послідовних завдань, 

причому перехід від однієї 
задачі до іншої вимагає 
великого часу. Спроба 

виконувати кілька 
розумових операцій 

одночасно означає лише 
перемикання між ними при 

часткової втрати 
інформації. 

Рефлекторна

рефлекторний мозок 
може працювати в 

режимі 
багатозадачності і 

швидко, в несвідомому 
режимі. Ця 

стімулозавісімой 
система 

перемикається на нові 
стимули, а значить, 

постійно 
відволікається.

Система 
архівування

Система архівування або 
збереження, що 

відповідає за 
впорядкування 

інформації, може 
працювати тільки в стані 

«інформаційного спокою» 
- під час прогулянки, 
тренування або сну.



Як впливає мобільний телефон на молоде покоління? Чи 

необхідні викладачеві і учням засоби мобільного зв'язку на 

уроці? 

По-перше, активне використання мобільних телефонів дестабілізує 
організацію уроку і всього процесу навчання, призводить до деформації 
мислення учнів: дзвінки телефонів відволікають викладача, руйнується логіка 
процесу навчання. Учні можуть призвести відео- та аудіозапис уроку без згоди 
викладача, з подальшим використанням на власний розсуд. У деяких країнах 
використання мобільних телефонів під час уроків заборонено; у нас ця 
проблема не має законодавчої бази взагалі.



Як впливає мобільний телефон на молоде 

покоління? Чи необхідні викладачеві і учням 

засоби мобільного зв'язку на уроці? 

По-друге, постійне використання телефонів
 веде до формування особливого типу сприйняття: 
учні звикають сприймати інформацію в усіченому
 обсязі, обмежену екраном телефону. А це призводить до проблем з розумінням 
друкованих текстів. СМС-культура спілкування, обмежене СМС-форматом 
сприйняття світу призводить до того, що при роботі з друкованою інформацією 
навчаються виявляються не в змозі утримувати візуально і логічно пропозиції 
більш ніж з десяти слів. Довгі пропозиції не сприймаються і не запам'ятовуються 
взагалі. Скануючи текст очима, які навчаються не виділяють найбільш важливу 
інформацію, не розуміють сенс окремого пропозиції, частини тексту і тексту в 
цілому.



По-четверте, мобільний телефон став настільки буденним явищем, що молодь 

буквально «не вилазить» з інтернет а; до нього звертаються за рішенням будь-якої 

проблеми, вбиваючи в пошуковик буквально все (наприклад, чи йде зараз дощ?). 

«Звісно» в гаджеті веде до психологічної залежності, поглинаючи час, необхідний 

на навчання, відпочинок і заняття спортом. 

 

Як впливає мобільний телефон на молоде 

покоління? Чи необхідні викладачеві і учням 

засоби мобільного зв'язку на уроці? 

По-третє, проблеми з використанням мобільних 

телефонів на заняттях можуть виникати і через розрив у віці викладача і учня, що 

часом призводить до непорозумінь і ускладнень в педагогічній взаємодії.



За результатами, не більше 4% учнів здатні використовувати абстрактні наукові ідеї, пояснювати 

незнайомі та складні явища, якісно інтерпретувати інформацію та робити прогнози.

Однією з причин цього може бути і неконтрольоване  використання гаджетів в житті дітей. 

Висновки багатьох досліджень говорить нам саме не про категоричну заборону, а про 

контрольоване цілеспрямоване використання гаджетів, як для розвитку і навчання. Формування 

інформаційної культури створення нових навчальних комплексів, інтерактивних підручників 

допоможе нам вирішити ряд завдань, які ставить перед нами аналіз результатів  дослідження  

PISSA

Багатьом учням з Україні, які брали участь у дослідженні 

PISA 2018 року, було складно розв’язувати завдання з 

науково-природничих дисциплін. Це могло статися через 

те, що вони неналежно засвоїли матеріал у школі, або ж 

через те, що їм просто не пропонували завдання такого 

формату.


