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Отже, українські народні казки закладають фундамент морального, естетичного, 

особистісного виховання, оскільки містять національні та загальнолюдські 

гуманістичні ідеали і відповідають віковим особливостям дітей. 
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Сьогодні, у зв’язку зі стрімким зростанням популярності соціальних мереж та 

файлообмінників з елементами соцмереж, особливого захоплення серед молодих 

людей, а особливо підлітків, набуває автофотографування, відоме, як «селфі».  

«Селфі» (від англ. self – сам, само) – вид фотографії, автопортрет, зроблений за 

допомогоюкамери смартфону, планшету, фотоапаратучивебкамери і розміщений в 

соціальніймережі. Вперше поняття «селфі» з’явилося на австралійських інтернет-

форумах у 2002 році і отримало широку популярність на початку 2010-х років через 

поширення мобільних пристроїв з фотокамерами та розвитком мобільних додатків, 

таких як Instagram [2]. 

Віртуальну особистість та способи її самопрезентації в різних комунікаційних 

середовищах соціальних мереж вивчали Д. В. Іванова, С. І. Черних, Є. Горного, 

Н. В. Гордєєв, Л. Д. Александрова, В. Фріндт, К. Міллер [1; 4; 5]. 

Масове поширення «селфі» серед учнівської молоді зумовило потребу наукового 

обґрунтування впливу цього явища на поведінку підлітків, адже цей феномен має як 

позитивні, так і негативні наслідки для становлення особистості сучасних хлопців і 

дівчат. 

Б. Соколов відзначає, що безпосередньо мобільний телефон, як технічний засіб, 

спочатку взагалі не мав функції використання для самофотографування. Камера, яка 

вмонтована в телефон, передбачала погляд зовні, а не погляд, що став згодом 

«націлюватися» й на самого себе. Тобто, суб’єкт зіткнувся з подвоєнням: фотограф і 

модель зійшлися в одне. Отже, селфі дозволило подивитися на себе зовні та надало 

змогу контролю над собою. «Я» в дзеркалі –це «Інший» і, водночас, це і«Я» – сам [7].  

Таким чином, «селфі» представляється нам своєрідною формою демонстрації 

збирального образу себе навколишньому світу. При цьому, «важливим у цій 

самопрезентації стає бажання відобразити себе «тут і зараз», донести до глядача певний 

момент свого життя та своє ставлення до нього, оскільки візуальний образ це передає 

краще за текст, а також отримати позитивний зворотний комунікативний зв’язок 

(«лайк», репост, коментар) як елемент зовнішньої психологічної стимуляції» [2, с. 64]. 



323 

Варто зазначити, що «селфі» допомагає виразити свою ідентичність, тобто дає 

змогу особі декларувати приналежність до певної спільноти, професії, ділитися своїми 

вподобаннями. «Селфі» розвиває творчість особистості, оскільки «пошук теми, 

ракурсу, вислову є творчим зусиллям і особа, що фотографує, створюючи свій новий 

образ, мимоволі творить» [7, с. 160]. 

Отже, популярність «селфі» підтверджує унікальний феномен, що пов’язаний із 

бажанням майже кожного інтернет-користувача транслювати свою приватну 

інформацію через мережі. Основною проблемою в цьому випадку є свідоме 

зосередження більшості молодих осіб, а особливо підлітків, на активності в мережі, що 

призводить до відриву від суспільного життя. Нестримне бажання публікувати власні 

фотографії у мережі, оцінювати світлини інших успішно замінила потребу в суспільній 

рефлексії, у бажанні живого спілкування, наповнення власного життя справжніми 

непідробними емоціями, а не тисячами смайликів і «лайків»[6]. 

Важливо зазначити, що віртуальна самопрезентація учнівської молоді не завжди 

є ідеалізованим образом особистості, що перебільшує певні позитивні характеристики, 

чи показує неіснуючі позитивні якості, і навпаки – вона може мати дещо негативних 

характер. В першу чергу, це може залежати від ситуацій та конкретних комунікативних 

задач, які стоять перед особистістю, а тому віртуальна само презентація може бути як 

засобом захисту, так і засобом приваблення. Таким чином, проблема само презентації 

молоді в соціальних мережах є актуальною на даний час. 
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Наша робота присвячена дослідженню та систематизації понять про семантичне 

значення основних кольорів. Ця робота є актуальною, оскільки психологічні знання 

стають все більш поширеними в освітніх закладах України, а обізнаність щодо 

основних характеристик кольору є невід’ємною для роботи з дітьми та підлітками. 

Оформлення навчальних та ігрових приміщень, ілюстрація літератури, а також  

  


