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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ- 

ЗАЛЕЖНОСТІ  
 

 В статті робиться спроба описати діагностичний інструментарій  для 
дослідження ризиків користувачів Інтернет-технологій. Це потрібно для 
профілактики та психокорекції комп’ютерної залежності. 

Ключові слова: інформаційні технології, адаптація, Інтернет- 
залежність, тестування. 

 
В статье делается попытка описать диагностический инструментарий 

для исследования рисков пользователей Интернет-технологий. Это 
необходимо для профилактики и психокоррекции компьютерной зависимости. 

Ключевые слова: информационные технологии, адаптация, Интернет-
зависимость, тестирование. 

 
  The article describes the attempt of development of diagnostic tools for 

investigation of risks of Internet users. The purpose of this attempt is to develop  
means for prevention and correction of computer addiction. 

 
Key words: information technologies, adaptation, Internet addiction, testing. 
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Характерною рисою сучасності є інформаційні технології. Щодня ми 
так чи інакше зустрічаємося з необхідністю сприймати 
найрізноманітнішу інформацію, працювати з нею, переробляти, 
приймати на її основі конкретні рішення. Інформація стає пріоритетною 
цінністю в таких галузях, як: політика, економіка, культура, професійна 
діяльність та придбання знань. Потреба в інформації диктується всім 
темпом розвитку суспільства, бажанням і тривогою  не випасти, не 
відстати від вимог часу. Це відноситься і до системи освіти, покликаної 
формувати в членів суспільства самостійне критичне мислення, що у 
свою чергу припускає інтелектуальний і моральний розвиток 
особистості. Найбільш перспективною формою задоволення цих потреб 
представляється використання Інтернет-технологій, з їх сервісними 
засобами зв'язку й пошуку, і, зокрема, дистанційне навчання - все більш 
поширюваний вид навчання. Але незважаючи на безумовно позитивну 
роль сучасних комп’ютерних комунікаційних засобів та Інтернету, 
існують певні ризики їхнього застосування. Особливо це стосується 
дітей та підлітків, в яких ще не сформувалося належне ставлення та 
сприйняття віртуального середовища. Надання переваги віртуальному 
світу перед реальним справляє негативний вплив на психіку та здоров’я 
людини. В неї може погіршитись не тільки зір або сон, але й виникнути 
тривожність, дратівливість, соціальна дезадаптованність і узалежнена 
поведінка. Надмірне захоплення комп'ютерними іграми або Інтернетом 
може збільшити існуючі психологічні проблеми адаптації особистості.  

Проблема інтернет-залежності як одна з найбільш поширених у 
теперішній час форм адиктивної поведінки виникла з появою Інтернету. 
Попри інтерес, який існує до дослідження негативного впливу нових 
інформаційних технологій і комп'ютерних технологій на людину, ця 
проблема, на наш погляд, вивчена недостатньо. 

Індивід в Інтернет-середовищі реалізує три основні види діяльності: 
комунікативну, пізнавальну та ігрову. Такі особливості психіки дитини, 
як недостатня розвиненість саморегуляторних механізмів, емоційного й 
вольового контролю, імпульсивність та несформованість адекватних 
схем поведінки створюють підвищену небезпеку для формування та 
розвитку комп’ютерної та Інтернет- залежностей. 

Особи, що страждають на комп’ютерну та Інтернет залежність, 
мають, як правило, порушення в емоційно-вольовій, соціальній, 
міжособистісній, комунікативній сферах, та проблеми соціальної 
адаптації. 

Відсутність Інтернет-культури й елементарних навичок безпечної 
роботи в Мережі створює ряд проблем психологічного й соціального 
характеру. 
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Неконтрольоване й нераціональне використання Інтернет-ресурсів 
учнями й студентами спричиняє неуспішність у навчанні й виникнення 
академічних заборгованостей. 

Комп’ютерна та Інтернет-залежності чинять негативний вплив на 
особистість та викликають: 

 емоційну й нервову перенапругу; 
 астеноневротичні порушення; 
 психо-емоційні порушення; 
 комунікативні проблеми; 
 порушення соціальної адаптації. 
Всі ці негативні чинники потребують розробки та застосування 

превентивних й реабілітаційних заходів, спрямованих на боротьбу з 
віртуальною залежністю. 

На наш погляд, необхідно проведення більш широких психологічних 
досліджень залежної поведінки, яка має нехімічне походження, з метою 
визначення наявності та ступеню адиктивної реалізації серед 
користувачів Інтернету. 

Кінцевим результатом таких досліджень може бути діагностично-
експертна система, яка, по-перше, допоможе визначити стани 
залежності користувачів від комп'ютера, а, по-друге, надати конкретну 
пораду або застосувати низку профілактичних заходів, мета яких: 
профілактика та психокорекція залежності. 

Щоб розробити таку систему, спочатку потрібно провести ряд 
цілеспрямованих експериментів для накопичення статистичного 
матеріалу та окреслення простору психологічних чинників, за 
значенням яких можна зробити діагностування. 

Нами розроблена спеціалізована комп'ютерна програма, яка являє 
собою єдиний пакет тестів, що допоможуть дослідити цю проблему. До 
складу пакета входять наступні тести: 

1. Метод дослідження рівня суб'єктивного контролю (УСК). 
2. Шкала депресії Бека (BDI). 
3. Методика самооцінки особистості (Будассі). 
4. Структура особистісних властивостей. (Методика діагностики 
міжособистісних відносин Лірі). 
5. Оцінка рівня товариськості (тест Ряховського). 
6. Тест опитувальник самоставлення (ОСО).  
7. Тест оцінки рівня впевненості в собі (тест Райдаса).  
8. Методика визначення рівня нервово-психічної стійкості 
("Прогноз").  
9. Тест «Самооцінка сили волі».  
10. Методика "Імпульсивність".  
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11. Тест «Самооцінка психічних станів» Айзенка.  
12. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості.  
13. Опитувальник афіліації.  
14. Шкала оцінки потреби в досягненні.  
15. Мотивація успіху і боязнь невдачі (опитувальник А. А. Реана).  
16. Опитувальник для самооцінки наполегливості (Є. П. Ільїн, Є. К. 
Фещенко).  
17. Шкала оцінки потреби в спілкуванні.  
18. Профіль емоційної спрямованості.  
Експериментально-психологічна методика дослідження рівня 

суб'єктивного контролю (УСК) дозволяє порівняно швидко і ефективно 
оцінити сформований у випробуваного рівень суб'єктивного контролю 
над різноманітними життєвими ситуаціями. Розроблена вона в НДІ ім. 
Бехтерєва. Авторами є Є. Ф. Бажин, Є. А. Голинкіна, Л. М. Еткінд. 
Розробники тесту запропонували виділити в методиці наступні 
субшкали: 

1. Шкала загальної інтернальності (Іо). 
2. Шкала інтернальності в галузі досягнень (Ід).  
3. Шкала інтернальності в області невдач (Ін). 
4. Шкала інтернальності в області сімейних відносин (Іс).  
5. Шкала інтернальності в області виробничих відносин (Іп).  
6. Шкала інтернальності стосовно здоров'я та хвороби (З).  
Всього опитувальник налічує 44 питання і для виконання потребує 

15 хвилин. 
Шкала депресії Бека (BDI), запропонованая А. Т. Беком, розроблена 

на основі клінічних спостережень, які дозволили виявити обмежений 
набір найбільш релевантних і значущих симптомів депресії. 
Опитувальник складається з 21 груп тверджень. Ці твердження 
ранжовані за мірою збільшення питомого вкладу симптому в загальний 
ступінь тяжкості депресії. Результат виражається в балах. 

Методика самооцінки особистості (Будассі) складається з трьох 
етапів, під час яких людині, що проходить випробування, пропонуються 
терміни, що позначають окремі якості особистості. 

Методика діагностики міжособистісних стосунків, створена Т. Лірі, 
дозволяє виявити рівень і напрямок міжособистісних домагань, зони 
конфліктів. На підставі досліджень міжособистісних відносин Т Лірі 
виділив 8 загальних і 16 більш конкретизованих варіантів 
міжособистісної взаємодії. Опитувальник складено відповідно до цих 
виділених типів міжособистісної поведінки і являє собою набір з 128 
простих лаконічних характеристик-епітетів, які групуються по 16 
питань у 8 октант, що відображають різні психологічні профілі. 
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Кожному з 8 октантів відповідає наступний тип міжособистісних 
відносин. 

1. Авторитарний. 
2. Незалежний - домінуючий. 
3. Агресивний.  
4. Недовірливий - скептичний.  
5. Покірно-сором'язливий.  
6. Залежний.  
7. Співпрацює.  
8. Альтруїстичний.  
Тест оцінки рівня товариськості, комунікативності (тест 

Ряховського) дозволяє визначити рівень комунікабельності людини. 
Отримані за тестом бали підсумовуються, і за класифікатором 
визначається, до якої категорії відноситься випробуваний. Всього 
маємо сім категорій. 

Тест-опитувальник самоставлення (ОСО) побудований у 
відповідності з розробленою В.В. Століним ієрархічною моделлю 
структури самоставлення. Дана версія опитувальника дозволяє виявити 
три рівні самовідношення, що відрізняються за ступенем 
узагальненості:  

1) глобальне самоставлення;  
2) самоставлення, диференційоване за самоповагою, аутсімпатією, 

самоінтересом і очікуванням ставлення до себе;  
3) рівень конкретних дій (готовності до них) у відношенні до свого 

"Я".  
Опитувальник включає наступні шкали:  
Шкала S - вимірює інтегральне почуття "за" чи "проти", власне "Я" 

випробуваного.  
Шкала I - самоповага.  
Шкала II-аутосимпатія.  
Шкала III - очікуване ставлення від інших.  
Шкала IV - самоінтерес.  
Опитувальник містить також сім шкал, спрямованих на вимірювання 

вираженості установки на ті чи інші внутрішні дії на адресу "Я" 
випробуваного.  

Шкала 1 - самовпевненість.  
Шкала 2 - ставлення інших.  
Шкала 3 - самоприйняття.  
Шкала 4 - самокерівництво, самопослідовність.  
Шкала 5 - самозвинувачення.  
Шкала 6 - самоінтерес.  
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Шкала 7 - саморозуміння. 
Тест оцінки рівня впевненості в собі (тест Райдаса) налічує 30 

тверджень, що описують різні типи поведінки. Всього є п’ять типів. 
Методика "Прогноз" призначена для визначення рівня нервово-

психічної стійкості, ризику дезадаптації в стресі. Всього опитувальник 
"Прогноз" складається з 84 пунктів. Методика розроблена в ЛВМА ім. 
С.М. Кірова. Вона дозволяє виявити окремі передхворобливі ознаки 
особистісних порушень, а також оцінити ймовірність їх розвитку і 
проявів в поведінці і діяльності людини. Показник за шкалою НПУ 
отримують шляхом простого підсумовування позитивних і негативних 
відповідей, що збігаються з «ключем». Розрізняють три рівні нервово-
психічної стійкості. 

Тест самооцінки сили волі, розроблений і описаний М.М. Обозовим,  
призначений для вивчення узагальненої характеристики прояву сили 
волі. Тест налічує п’ятнадцять запитань. Отримані за тестом бали 
підсумовуються, і робиться один з трьох можливих висновків щодо 
рівня сили волі. 

Опитувальник по методиці "Імпульсивність" дозволяє дізнатися про 
тенденції даної людини до прийняття недостатньо обміркованих, 
зважених рішень. Текст опитувальника містить 15 питань. Чим більше 
набрана людиною сума балів, тим більш виражена у нeгo 
імпульсивність. 

Тест «Самооцінка психічних станів» Айзенка дозволяє оцінити 
рівень наступних станів: 

1. тривожність; 
2. фрустрація (фрустрированість); 
3. агресивність; 
4. ригідність. 
Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості являє 

опитувальник, який фіксує рівень незадоволеності соціальними 
досягненнями в основних аспектах життєдіяльності людини. Висновки 
про рівень соціальної фрустрованості робляться з урахуванням 
величини балів по кожному пункту. Чим більший бал, тим вище рівень 
соціальної фрустрованості. Всього налічують сім рівней 
фрустрованості. 

Афіліацію можна оцінити відповідним опитувальником. Під 
афіліацією розуміється потреба людини у встановленні, збереженні та 
зміцненні добрих відносин з людьми. Індивід, що володіє цією 
потребою, не лише постійно прагне до людей і відчуває задоволення від 
емоційно позитивного спілкування з ними, але в людських відносинах 
бачить один з головних сенсів життя. Іноді ця потреба стає для людини 
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настільки значущою, що перевищує інші. Пропонований опитувальник 
оцінює дві мотиваційні тенденції, функціонально взаємопов'язані і 
співвідносні з потребою афіліації: прагнення до людей і боязнь бути 
відкинутими. Відповідно, респондентам пропонуються для відповідей 
кілька десятків суджень, ознайомившись з якими необхідно висловити 
ступінь своєї згоди з ними, вибравши один із запропонованих варіантів 
відповіді.  

Потребу в досягненні окремої людини можна оцінити за шкалою 
оцінки потреби в досягненні. Мотивація досягнення - прагнення до 
поліпшення результатів, незадоволеність досягнутим, наполегливість у 
досягненні своїх цілей, прагнення домогтися свого - є однією з 
основних властивостей особистості, що впливають на все людське 
життя. Виміряти рівень мотивації досягнення можна за допомогою 
розробленої шкали - невеликого тесту-опитувальника. Шкала ця 
складається з 22 суджень, з приводу яких можливі два варіанти 
відповідей - "так" чи "ні".  

Опитувальник для оцінки мотивації успіху і боязні невдачі 
запропонований А. А. Реаном. Мотивація на успіх належить до 
позитивної мотивації. При такій мотивації людина, починаючи справу, 
має на увазі досягнення чогось конструктивного, позитивного. В основі 
активності людини лежить надія на успіх і потреба в досягненні успіху. 
Такі люди зазвичай впевнені в собі, у своїх силах, відповідальні, 
ініціативні та активні. Їх відрізняє наполегливість у досягненні мети, 
цілеспрямованість. Мотивація на невдачу відноситься до негативної 
мотивації. При даному типі мотивації активність людини пов'язана з 
потребою уникнути зриву, осуду, покарання, невдачі. Взагалі в основі 
цієї мотивації лежить ідея уникнення і ідея негативних очікувань. 
Починаючи справу, людина вже заздалегідь боїться можливої невдачі, 
думає про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про способи 
досягнення успіху. Підсумовується загальна кількість балів, набраних 
респондентом, і робиться висновок щодо мотивації. 

Опитувальник для самооцінки наполегливості розроблений Є. П. 
Ільїним і Є. К. Фещенко. За тестом людині пропонується оцінити ряд 
ситуацій по тому, наскільки вони для неї характерні. Чим більше балів 
набере обстежуваний, тим вище ступінь його наполегливості.  

Виміряти рівень потреби в спілкуванні можна за допомогою 
розробленої шкали - невеликого тесту-опитувальника. Шкала ця 
складається з 33 суджень, з приводу яких можливі два варіанти 
відповідей - "так" чи "ні". Чим більша сума балів, тим більша потреба в 
спілкуванні. Для людини з низькою потребою в спілкуванні 
характерним є таке:  не прагне до підтримання та відновлення добрих 
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стосунків між людьми;  немає сильних переживань при розриві 
хороших стосунків з ними;  не здатна пробачити проступок заради 
відновлення добрих стосунків;  відсутнє прагнення допомагати іншим;  
відсутня здатність відмовитися від власних зручностей заради інших;  з 
ним не можна поділитися переживаннями, і від цього стане легше; 
відсутня схильність проявляти співчуття;  немає прагнення встановити 
добрі відносини з багатьма людьми;  немає прагнення розширити сферу 
свого спілкування;  не любить брати участь у спільних заходах, метою 
яких є встановлення гарного настрою і теплих взаємин. 

Тест-профіль емоційної спрямованості розроблений Бугайовою Н.М. 
і Цапом В.І. на основі класифікації емоцій, запропонованої Додоновим 
Б.І. Призначення тесту: відобразити кількісно профіль випробуваного в 
наступних шкалах емоцій:  

• альтруїстичні;  
• комунікативні;  
• глоричні;  
• пракcичні;  
• путнічні;  
• романтичні;  
• акізітивні;  
• гедоністичні;  
• гностичні;  
• естетичні.  
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Методика включає в себе два етапи. На першому етапі необхідно 
визначити ситуацію, при якій випробуваному найбільш властиво 
відчувати емоції радості, хвилювання, збудження, піднесення, 
захоплення, задоволення, гордості. На другому етапі йому необхідно 
оцінити, у скільки разів сильніше, гостріше він переживає радісне 
відчуття в першій ситуації в порівнянні з другою. В результаті 
надаються кількісні показники за вкладом кожної емоції до загального 
профілю. 

Як вже було вказано вище, всі ці тести мають вигляд 
комп’ютеризованих тестів-модулів, які запускаються з єдиної сторінки-
оболонки. Ця оболонка також підтримує єдину базу даних, в якій 
зберігаються всі відомості про тих, яких тестують, та дані первинних 
протоколів обстеження. При потребі можна також отримати результати 
обробки цих протоколів з висновками. Було розроблено два варіанти 
цих тестів. Перший варіант програми має вигляд звичайного додатка, 
який працює в середовищі WINDOWS і не потребує Інтернету. Другий 
варіант програми запускається користувачем на своєму комп’ютері за 
допомогою браузера через мережу Інтернет. 

Користувач, щоб пройти тестування, запускає програму за 
допомогою браузера зі свого комп’ютера, звертаючись через мережу 
Інтернет до сайту. Головна сторінка, яку побачить користувач має 
наступний вигляд (див. рис.1). 

 

 
рис. 1 
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Щоб мати змогу пройти тестування, тобто спробувати запустити 
певний тест, учень спочатку повинен заповнити анкету, яка 
розташована на сторінці „знайомство” і має наступний вигляд (див. рис. 
2). Всього в анкеті 15 запитань, які вимагають альтернативних 
відповідей. Ці відповіді враховуються у подальшому в звітах при 
обробці відповідей тестів. Крім того, учень вибирає для себе логін і 
пароль, які надають тільки йому право продивлятися результати 
тестування. 

 
рис. 2 

На нашу думку, глибоке та всебічне вивчення впливу інформатизації 
на психіку користувачів Інтернету та проведення досліджень 
адиктивної поведінки серед осіб, що отримують дистанційну освіту, 
дозволять уникнути негативних наслідків використання комп’ютерних 
засобів як у електронному навчанні, так і у повсякденному житті 
людей. 
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Чекстере О.Ю.(Київ) 
 

ЗАХОПЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ІГРАМИ ЯК ФАКТОР 
ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЦІЇ У ДІТЕЙ 

 
У статті розглядається процес становлення децентрації в дітей від 5 до 8 

років, які захоплюються комп’ютерними іграми. Представлені результати 
дослідження розуміння дітьми неоднозначних ситуацій й прихованого сенсу 
розповідей. Дослідження показало, що у дітей, занадто захоплених 
комп’ютерними іграми, процес децентрації сповільнюється у порівнянні з 
їхніми однолітками.  

Ключові слова: децентрація, комп’ютерні ігри, розвиток, тестування, 
прихований зміст, неоднозначні ситуації, зміна позиції, егоцентризм. 
 

В статье рассматривается процесс становления децентрации у детей  от 
5 до 8 лет, увлеченных компьютерными играми. Представлены результаты 
исследований понимания детьми неоднозначных ситуаций и скрытого смысла 
рассказов. Исследование показало, что у детей увлеченных компьютерными 
играми процесс децентрации протекает медленнее по сравнению с их 
сверстниками. 

Ключевые слова: децентрация, компьютерные игры, развитие, 
тестирование, скрытый смысл, неоднозначные ситуации, смена позиции, 
эгоцентризм. 

 
In the article, the process of decentration in the children at the age of 5 to 8 

years is considered, who are keen on computer games. Presented are the outcomes 
of the research studying how children understand abmigious situations and 
undersong tale. The study has shown that the process of decentration in computer-
biased children slows down compared to their peers. 

Key words: decentration, computer games, development, testing, ambiguous 
situations, shift of position, egocentrism. 


