
 

 

Глобальне поширення мобільного 

зв'язку створює великі технічні 

можливості спілкування між людьми. 

У той же час, у численних дослідженнях вказується на те, 

що використання даного виду зв'язку викликає серйозні 

проблеми для здоров'я дорослих та дітей. 

Як показують дослідження, проведені вченими Росії, 

Норвегії й Данії, користувачі стільникового зв'язку частіше 

інших скаржаться на головні болі, сонливість, стають 

дратівливими. Усі ці ознаки характерні для вегето-судинної 

дистонії. Крім того, під впливом шкідливих 

електромагнітних полів, які генерує мобільний телефон, в 

організмі виникає так звана реакція напруги імунної 

системи. За словами лікарів, від цього може знизитися 

опірність організму хворобам та іншим шкідливим 

зовнішнім впливам. 

Навіть самий звичайний непрацюючий мобільний 

телефон, якщо він просто лежить поруч із вашим ліжком, 



може перешкодити вам висипатися. Справа в тому, що 

електромагнітне випромінювання мобільного телефону 

навіть у режимі очікування негативно впливає на 

центральну нервову систему, порушуючи нормальне 

чергування фаз сну. Так уважають російські вчені з 

Інституту вищої нервової діяльності й нейрофізіології РАН. 

 

Для кожного з батьків не секрет, що мобільний телефон 

для дитини найчастіше це не простий засіб зв'язку. По-

перше, для більшості з них - це справжня джерело іграшок. 

Часом діти настільки захоплюються "мобільними" 

пригодами, що зовсім не реагують на чиїсь питання або 

зауваження, і навіть на сигнал автомобіля при переході 

через дорогу. Крім того, медики все частіше звертають увагу 

на численні випадки тендиніту - запалення сухожиль 

пальців. Такий випадок зовсім недавно відбувся на півночі 

Італії - 13-літня дівчинка була госпіталізована в клініку з 

діагнозом тендиніт. Захопившись написанням Sms-

повідомлень, яких вона набирала не менше 100 у день, 

дівчинці довелося лікуватися протизапальними засобами. А 

крім того, головним у лікуванні було - дати відпочинок 

пальцям. 



 

Пропонуємо педагогам, батькам, учням 

ознайомитися з деякими принциповими висновками 

вчених по даній проблематиці й вжити відповідних 

заходів обережності при користуванні мобільними 

телефонами: 

 не користуйтеся мобільним телефоном без необхідності. 

Удома й на роботі розмовляйте по звичайних провідних 

телефонах; 

 навчите користуватися мобільними телефонами дітей і 

підлітків лише у необхідних випадках; 

 не розмовляйте в автомашині по мобільному телефону. 

Металевий корпус автомобіля діє як «екран», 

погіршується радіозв'язок. У відповідь на це мобільний 

апарат збільшує свою потужність, що приводить до 

більшого опромінення абонента. В автомобілі 

використовуйте телефон із зовнішньою антеною, яку 

найкраще розташовувати в геометричному центрі даху; 

 ніколи не залишайте мобільні телефони у приміщенні, 

де ви відпочиваєте, спите. Їх випромінювання у ночі 

набагато сильніше, ніж у день і небезпечніше; 



 намагайтесь не розмовляти понад 10 хвилин, після цього 

дайте собі перерву 15-20 хвилин; 

  особам, які страждають на нервові захворювання й 

розлади сну, рекомендовано не використовувати 

мобільні телефони. 

 

Пам’ятайте, що користування мобільними 

телефонами понад 25-30 хвилин, потребує значно більше 

часу на відновлення нормального стану здоров’я. А якщо 

це трапляється дуже часто, негативні зміни можуть 

стати невиправними. 

Мобільний зв'язок може бути корисним для кожного, 

хто розуміє, що він призначений для швидкого обміну 

інформацією, а не для вияснення відношень і не для 

порожньої балаканини! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психологи вважають, що батьки 

отримують разом з мобільним 

телефоном можливість контролю за 

дитиною, але фахівці говорять, що 

почуття безпеки уявне. У багатьох ситуаціях дитина не має 

часу, щоб дістати з кишені чи ранця телефон, і 

передзвонити. 

Купувати мобільний можна у шкільному віці  (з десяти 

років) Але лікарі радять: якомога пізніше! Якщо ж Ви 

купили дитині телефон, пам'ятайте: до 16-ти років діти часто 

хворіють. Особливо вони схильні до захворювання на 

міопію, тобто, короткозорість. Якщо ви хочете зберегти зір 

дитині, то не купуйте його з великою кількістю функцій. Не 

варто купувати таку модну модель, як слайдер. Діти погано 

контролюють силу рук та пальців. Телефон має бути 

дешевим, скромним, з обмеженою кількістю функцій. 

Телефон має бути тільки засобом комунікації. 

 



Мобільний потрібен дитині у таких випадках: 

* якщо   вона багато часу   проводить сама, гуляє без контролю; 

* коли дитина навчиться самостійно слідкувати за власними 

речами; 

* важливо, щоб дитина усвідомлювала свої потреби. Якщо вона 

діє за принципом «Хочу зараз», то купувати мобільний ще не 

варто; 

* треба пересвідчитись, що дитина вміє телефонувати до матері 

і батька. Просіть її робити «контрольні дзвінки» на ваші 

телефони; 

* треба, щоб дитина знала ази телефонного етикету: не можна 

користуватися на уроках; обмежити спілкування у громадських 

місцях; телефонна розмова має бути короткою; 

* навчіть дитину вірно витрачати її «мобільний бюджет». Чітко 

поясніть дитині, яким буде її ліміт бюджету на тиждень; 

* не варто забирати у дитини телефон у вигляді покарання. У 

дитини не буде почуття поваги до своєї  та чужої приватної 

власності. 

 


