СОЦІАЛЬНІ
МЕРЕЖІ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
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Соціальні Мережі – Це…
Вчених турбує вплив на людину соціальних мереж. Що таке
соціальні мережі та що вони приховують?

Переваги
Чому соціальні мережі замінили живе спілкування? Наразі це
питання є важливим в житті кожної сучасної людини.

Недоліки
Соціальні мережі надали можливість використовувати велику
кількість інформації, розвиватися, самовдосконалюватися і
заробляти. Але чи все так добре ?

Найпопулярніші Соціальні Мережі
В сучасному світі спілкування між людьми в значній мірі
віртуалізувалось, рівень популярності соціальних мереж
безперервно зростає.

Соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого
життя. Це інтернет-платформи, які дозволяють людям
зі схожими інтересами збиратися і обмінюватися
інформацією, фотографіями і відео.
Вони відображають розмаїті зв'язки між ними через
різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з
випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними
зв'язками. Вперше термін було запропоновано в 1954 році
Дж. А. Барнесом (в роботі Class and Committees in a
Norwegian Island Parish, «Human Relations»).
Першою спробою створити таку мережу спілкування став
ще 1995 року сайт classmates.com, який через обмаль
реклами та фінансування невдовзі був закритий. Його автор
так і сказав про своє дітище: "Просто цей сайт з'явився
занадто рано".
На сьогодні доступ до соціальних мереж мають майже 96%
населення нашої планети.

Соціальна
Мережа
Соціальна структура, утворена
індивідами або організаціями.

Соціальні Мережі
Багато хто вибирає життя на онлайн-сцені, живуть у Мережі – для красивої картинки
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Кажуть, Залежність від Соціальних Мереж Не
Слабша, Ніж у Курця Від Сигарет
До 2 годин
Більше
7-ти годин
2-4 години
Від 4-х до
7-ми годин

За останні кілька років кількість годин, яку люди провели
в соціальних мережах, збільшилася втричі. З 5 хвилин в
Інтернеті одна проводиться в якій-небудь соціальній
мережі. У березні 2007 року соціальні мережі займали у
користувачів лише 6% часу. Сьогодні відсоток тих, хто
використовують соціальні мережі у світі коливається від
57% у Китаї до 88% в США. У 41 країні із 43 досліджених
цей рівень вище 85%. Час, що проводиться в соціальних
мережах, збільшився за останній рік принаймні на 35% у
кожному з розглянутих регіонів.

Переваги

Розглянемо детальніше основні плюси соціальних мереж
Спілкування у Будь-Який Час
Соціальні мережі надають можливість
спілкуватися з колегами по роботі,
родичами і друзями,
що живуть в різних містах і країнах, а
також заводити нові знайомства;

Інструмент Саморозвитку
Можна дивитися
пізнавальні фільми, слухати
хорошу музику, читати цікаві
книги, вивчати іноземні мови, тут
створені групи за інтересами, в
яких можна знайти цікаву для вас
інформацію.

Приємне Проведення Часу

Плюси
Користування
Соц. Мережами

Можна дійсно відпочити після
важкого робочого дня не
витрачаючись ні на що. Розважальні
ігри, цікава інформація, приємні люди
тощо.
Можливості
Сьогодні вже не дикість
заробляти гроші в соціальних
мережах. Якщо ти
популярний, твоя сторінка
користується великим попитом,
то на цьому можна заробити
непогані гроші.

Соціальні Мережі
Мають позитивні сторони

Допомога Під Час Навчання
Можна обмінюватися
конспектами лекцій,
лабораторними роботами та
іншою корисною інформацією.

Переваги
Використання

Майданчик Для Розвитку
Бізнесу
Можна відшукати тут нових
клієнтів, примножити
лояльність постійних покупців.
Відсутність Кордонів
Можна знайомитися і
спілкуватися з людьми з
різних міст і навіть країн!
Дають можливість налагодити
міжнародні контакти.

Анонімність
Можна бути ким
завгодно, а не тільки
тим, хто ти є в
реальному житті.
Зручний Обмін
Інформацією
Швидко, зручно,
практично.
Сприяння Розвитку
Електронного Навчання
Студенти можуть
підписуватись на онлайн
уроки, брати участь у
дискусіях, проходити курси
безкоштовно.

Недоліки

А тепер розглянемо детально мінуси:

Зміна Гормонального Фону
Може змінюватися
гормональний фон в результаті
залежності від інтернету.
Стеження з Боку Спецслужб
Представники спецслужб
складають приблизно 15%
користувачів соціальних мереж.
Віруси
Деякі сайти буквально переповнені
вірусами і шкідливими файлами,
посиланнями. Це може не тільки
нашкодити, але навіть «вбити»
комп'ютер.

Шахраї і Злочинці
Проблема в тому, що тут немає гарантій
того, що людина буде справжньою.
Шахраї, злочинці - кого тільки тут немає
Ефект «Затягування»
Залежність від соцмереж є
актуальною проблемою, людина не
помічає як реальне життя переходить
у віртуальне
Зниження Самооцінки
Коли у однокласників в соціальних
мережах висвічується 3000 друзів,
деяким дітям також хочеться бути
настільки ж популярними. Але не
завжди спрямовані в цей бік
зусилля виправдовуються.
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Загальнодоступність
Інформації
Люди необачно викладають про
себе всю необхідну інформацію,
якою можуть скористатися
зловмисники
Втрата Навичок Реального
Спілкування
Ми звикли до спілкування в
режимі онлайн. Все це
негативно позначається на
спілкуванні в реальному світі
Шкода Здоров’ю
Шкода зору та викликає
захворювання серцевосудинної системи

Недоліки

Психологи звертають увагу на можливість психологічного захворювання

23%

57%

20%

Інтернет Залежність
Психологічний Розлад
в Україні користувачі соціальних мереж переважно люди від 12
до 45 років. Психологи звертають увагу більше на підлітків,
психіка в їхньому віці не стійка, і виникає психологічне
захворювання, зване інтернет залежністю. Це захворювання
впливає на успішність підлітків в школі, а
також їх світогляд. Згідно зі статистикою щотижня діти в
соцмережах проводять: від 7 до 14 годин 23%, 14-21 годину - 57% і більше 21 години - 20%. Кожна п'ята
дитина один з семи днів тижня витрачає
на соціальну мережу;

Вседозволеність
Кібербулінг як
Результат
Можна додавати і видаляти друзів простим
натисканням клавіш, будь-яку розмову можна почати і
легко перервати, уникнути непотрібного знайомства,
ігнорувати тих, хто не приємний. У житті все складніше.
Не завжди можна прямо висловити думку.
Кібербулінг – це булінг із застосуванням цифрових
технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах,
платформах обміну повідомленнями (месенджерах),
ігрових платформах та мобільних телефонах. Це
неодноразова поведінка, спрямована на залякування,
провокування гніву чи приниження тих, проти кого він
спрямований. Це результат вседозволеності.

Самотність
Як Недолік в
Соц. Мережах
У віці від 28 до 45 років самотні люди покладають
величезні надії на соцмережі. Вони думають, що через
інтернет простіше познайомиться. Згідно зі статистикою в
соціальних мережах знайомиться кожна п'ята сім'я в світі.
Але є і зворотна сторона медалі: чимало сімейних сварок
відбувається через читання листування свого партнера з
іншими резидентами соціальних мереж. Кожен третє
розлучення саме через соцмережі. Після знайомств в
соцмережах кількість зрад зросла втричі. Спілкуючись з
жінками в віртуальному світі, чоловіки можуть розучитися
доглядати за ними. Інтернет-спілкування впливає і на
представниць прекрасної статі, тому що вони втрачають
свою жіночність і загадковість, викладаючи на загальний
огляд відверті фотографії та відомості про особисте життя

Соціальні
Медіа

Напрямки в соціальних мережах досить
різноманітні: такі платформи, як Facebook, в
значній мірі орієнтовані на обміни фотографіями
або статусами між друзями. Інші соціальні мережі,
такі як Tumblr або Twitter називаються мікроблоги.
Деякі соціальні мережі фокусуються на
спільнотах; інші виділяють і відображають
призначений для користувача контент.

Завдяки постійній Присутності
В житті своїх користувачів, соціальні мережі
надають вирішальний соціальний вплив
Глобальні Соціальні Мережі
За кількістю користувачів 2020

Популярні Соціальні
Мережі
Лідер Ринку
Facebook

У Facebook більше 2,5 мільярдів
користувачів щомісяця, з них більше 1
мільярда активні на сайті дуже
регулярно. У YouTube є лише понад 2
мільярда користувачів, які отримують
доступ до вмісту, що робить це другою
за популярністю платформою.
Pinterest виховує тил з лише 366
мільйонами користувачів щомісяця.
Згідно statista.com

Facebook
Та вся його “сім’я”

Facebook Разом Із
Усіма Своїми ‘‘Дітищами’’

Отримує 6,314 мільярда активних користувачів по
всьому світу. Тут знаходиться більше 65 мільйонів
підприємств і понад 7 мільйонів рекламодавців, активно
просувають свої послуги.

Instagram
Соціальна Мережа
Що базується на обміні фотографіями, дозволяє
користувачам робити фотографії, застосовувати до них
фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і
низку інших соціальних мереж.

YouTube Один Із
Найпопурярніших
Популярний Відеохостинг
що надає послуги розміщення
відеоматеріалів.
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Можливість Розвиватись
Ви можете створити канал і просувати
свій бренд, творчість і мати заробіток.
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Відмінна Пошукова Система
тому для більшого успіху варто
почитати про YouTube SEO.
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Аналіз Контенту
Аналіз на щомісячних переглядах довів,
що домінує музика і дитячий контент.
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TikTok

Відомий у Китаї як Douyin

За 738 млн
В 2019 році, 44%
всіх завантажень
за весь час.

Виручка TikTok
2019 склала
176,9 млн
доларів.

Douyin
Соцмедійний застосунок
для створення та
поширення відеофайлів та
онлайн-трансляцій.

На Китай
Припадає 8 з кожних
10 хвилин перегляду
на TikTok.

Середньодобовий
час
На TikTok
оцінюється в
45 хвилин.

Понад 800 млн
Користувачів (серед яких в
основному молодь), а
рекламні можливості не
поступаються Instagram

Популярні СоцМедіа
Кожен знайде щось для себе

Twitter

Snapchat

Classmates

Це Платформа Для Мікроблогів,
Хоч і користувачів тут менше, ніж в інших соціальних мережах
(386 млн), але вони дуже активні, так як відправляють не менше
500 мільйонів твітів на день.

Платформа Має Неймовірних
Залучених користувачів, які відправляють понад 2 мільйони знімків
в хвилину, а відео набирає 10 мільярдів переглядів щодня.

Американський Аналог Однокласників
Створений ще в далекому 1995 році. Соціальна мережа користується
попитом серед жителів Америки і Європи, і налічує близько 50 мільйонів.

Мережу Для Вашого Бізнесу
Pinterest Ви можете обмінюватися фотографіями, інфографікою, відео та будь-якими
іншими аудіовізуальними файлами на цьому сайті. Ця соціальна мережа
допоможе вам організувати всі типи фотографій в альбомах і згрупувати їх за
темами.

Безперечно, соціальні мережі
впливають на людину.

Соціальні мережі можуть
принести багато користі.

Головне, з розумом підходити
до всього: не варто витрачати
даремно свій час, адже час це найцінніше, що ми маємо.
Необхідно правильно
використовувати ті можливості,
які надані нам інтернетом.

Але зловживання може
привести до залежності,
втрати уваги, трати часу,
відчуження і отупіння. Соціальні
мережі - це і добре і погано. У
наших силах брати від них
тільки хороше і відсівати погане.

Отже, інтернет-спілкування
має доповнювати життя, а не
бути основою всієї нашої
діяльності !

Для того, щоб соціальні мережі
не завдали шкоди
здоров'ю і психіці, кожна людина
повинна регламентувати своє
проведення часу в віртуальному
просторі

Соціальні Медіа
Покоління високих Технологій

Дякую

За увагу. Гарного Дня!

