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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК «ПОЛЕ» РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ 

ПІДЛІТКА 

 

 Соціальні мережі своєю постійною динамічністю та мінливістю з кожним 

днем все більше приваблюють сучасну молодь. Популярність спілкування, 

навчання, проведення дозвілля в соціальних мережах сприяють все глибшому 

зануренню молоді у віртуальний світ [2, c. 327]. 

 Вперше термін «соціальні мережі» був введений до наукового обігу 

англійським соціологом Джеймсом Барнсом у статті «Класи та збори у 

норвезькому острівному приході» (1954). Учений використовував цей термін 

для позначення соціальних взаємозв’язків людей у суспільстві. Термін 

«Віртуальне співтовариство» (Virtual Community) увів у 1993 році 

американський соціолог Говард Рейнгольд і дав йому наступне визначення: 

«Віртуальні співтовариства – це соціальні об'єднання, які виникають в Інтернет 

мережі, коли група людей підтримує відкрите обговорення достатньо довго і 

людяно, для того щоб сформувати мережу особистих відносин у кіберпросторі» 

[1, с. 180]. 

 Різноманітні питання стосовно формування і розвитку мережевого 

суспільства розглянуті в працях таких вчених, як М. Кастельс, Д. Белл, А. 

Турен, А. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт, Р. Інгельгарт. Наукові праці низки учених 

присвячені висвітленню основних положень та принципів використання 

соціальних мереж і прогнозування подальшого розвитку цієї форми взаємодії 

людей у інтернет-просторі. Зокрема серед них варто відзначити Дж. Вальтера, 

Д. Вестермана, Б. Ван Дер Хейда, C. Тонга, Л. Лангвелла, Дж. Кіма, Дж. 

Антоні. Питання інтернет-комунікацій, впливу соціальних мереж на 

особистість користувачів описані в працях Ю. Д. Бабаєвої, О. П. Белінської, А. 

Є. Войскунського, А. Є. Жичкиної, Д. В. Іванова, Д. І. Кутюгіна, В. Л. Сілаєвої, 

О. Г. Філатової, Н. І. Гущиної, Ю. А. Данько, О. В. Щербакова, Г. А. Щербіної, 

В. М. Бондаровської. Водночас, слід зазначити, що в сучасній літературі обмаль 

праць, присвячених висвітленню питання позитивних аспектів використання 

соціальних мереж сучасними підлітками та їх вплив на ідентичність.  

 Так, окрім розподілу на позитивні чи негативні якості користування 

Інтернетом чи соціальними мережами, варто звернути свою увагу і на користь 

даного середовища. Користь соціальних мереж для підлітка на сьогодні складає 

велике коли питань, від розвитку свої інтелектуальних здібностей до вміння 

розробляти різного роду інформаційних програм тощо. Пануюча популярність 

соціальних мереж і так є, і буде і дальше розвиватись, то чому б нам науковцям, 



батькам, вчителям не скористатись цим явищем для спілкування і навіть 

виховання сучасного підлітка. Підліток вбачає в ньому, щось відмінне інше, 

інший спосіб комунікації, існування. Використовуючи цей ресурс підліток, 

перш за все відпочиває і саме це середовище на їх думку сприяє цьому, але ми 

можемо скористатись цим зацікавлення у бік їхнього розвитку. Нами було 

проведено тестування на предмет діяльності підлітка в кіберпросторі, вході 

яких отримали можливість виділити такі позитивні функції соціальної мережі 

саме для них, а саме:  

1. Пізнавально-пошукова функція. Соціальна мережа є джерелом 

інформації для підлітка, де він шукає та пізнає усе нову інформацію для себе.  

2. Комунікативна функція. Соціальна мережа виступає переважаючим 

способом комунікації підлітка, у якій він себе комфортно відчуває та отримує 

задоволення від такого роду комунікації. Також сприяє збагаченню їхньої 

комунікації, стимулює до писемної грамотності та покращення мовної 

діяльності.  

3. Функція розваг та дозвілля. Соціальна мережа є засобом розслаблення 

та відпочинку підлітка, де він може пограти ігри, послухати музику, 

переглянути фільми тощо.  

4. Навчально-розвивальна функція. Соціальна мережа є своєрідною 

бібліотекою для підлітка, яку він використовує при підготовці до навчання. 

Також слугує «полем» для розвитку власних інтересів, хобі. Дає можливість 

удосконалити навички користування послугами кіберпростору (створення 

сайті, свої про файлів, можливість представити себе тощо).  

 Таким чином, описані функції або ж властивості, ми дорослі можемо 

використати як орієнтири, навіть банально проглядаючи їх профайл, 

коригувати їхні уподобання, спрямовувати на щось цікаве, а саме головне 

корисне.  До прикладу, розглядаючи пізнавально-пошукову функцію можна 

спрямувати підлітка на пошук справді корисної інформації, але не забуваючи 

про цікаву подачу, це можуть бути цікаві факти із життя знаменитостей або 

оповідання про життя тощо. Саме в такий спосіб ми зможемо підвищити медіа 

грамотність підлітка, стимулювати його розвитку та убезпечити його від 

небажаних загроз, що в свою чергу може стати для підлітка «полем» не тільки 

його розваг, але й розвитку його ідентичності. 
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