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Повсякденне життя сучасної людини неможливо уявити без Інтернету. 

Однак наукові дослідження виявляють значний вплив Інтернет-середовища на 

психіку і діяльність мозку людини. Серед виявлених позитивних ефектів - 

покращення діяльності мозку у людей середнього і похилого віку, активізація 

пам’яті, зору, читання і мовлення. Водночас значно більша кількість 

дослідників інформує нас про негативні і навіть фатальні наслідки надмірного 

захоплення Інтернетом. 

Термін Інтернет-залежність був запропонуваний Айвеном Голдбергом у 

1996 році для опису патологічного, нездоланного потягу до використання 

Інтернет. Діагностичними критеріями стали ознаки, спільні для інших 

нехімічних залежностей: 1. Виникнення дистресу внаслікок надмірного 

користування Інтернетом. 2. Шкода фізичному, психологічному, 

міжособистісному, сімейному, економічному та соціальному статусу 

особистості. Залежність (адикція)  трактується як нав’язлива потреба, що рухає 

людину до певної діяльності. Проблема Інтернет-адикції (хворобливої 

надмірної пристрасті до Інтернету) починається тоді, коли стремління 

звернутися до мережі пов’язане зі зміною психічного настрою, коли воно 

домінує у свідомості як центральна ідея, веде до відриву від реальності. Тоді 

починається процес, під час якого людина не тільки не вирішує важливих для 

себе питань, але й зупиняється у своєму особистісному розвитку. 

Першими ознаками негаразду можуть бути нав’язливе бажання зайти в 

Інтернет; радісне очікування наступного онлайн-сеансу; збільшення часу 

знаходження в мережі; зростання витрат на Інтернет. Більш серйозними 

проявами є нездатність контролювати свій час в Інтернеті, порушення режиму 

сну або харчування, ігнорування власних справ (від побутових до 

професійних), наявність «синдрому відміни», коли відсутність Інтернету 

викликає поганий настрій та самопочуття, відчуття тривоги, емоційне та рухове 

збудження і т. ін.  

Важливо відмітити, що Інтернет-залежність, як і будь-яка інша, є ознакою 

існування прихованої невирішеної проблеми, яку особистість намагається 

ігнорувати в реальному житті, а Інтернет – лише спосіб оминути проблему, 

втекти від самого себе. 

На фоні тотальної інформатизації життя нашого суспільства, зростаючих 

інформаційних потоків і напруженості ритму життя, метою нашого 

дослідження стало виявлення стану сучасного студентства на предмет 

наявності проявів Інтернет-залежності. Нами було проведено опитування за 

допомогою тесту Кімберлі-Янг в русифікованій версії Лоскутової В.О. на 

виявлення Інтернет-залежності. 

У діагностиці взяли участь 64 студенти Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» різних технічних 



спеціальностей віком від 18 до 21 року. Серед опитаних були отримані такі 

результати: 12,4% виявили низькі бали за методикою (від 20 до 49 балів) – це 

категорія звичайних користувачів Інтернету; 26,6% отримали від 50 до 79 балів, 

що вказує на наявність певних проблем, пов’язаних із надмірним захопленням 

інтернетом. Найбільша группа – 61% опитаних отримали понад 80 балів із 100 

можливих. Такі результати вказують на наявну Інтернет-залежність. І хоча дана 

методика, маючи достатньо просту і прозору структуру не може слугувати 

підґрунтям для діагнозу Інтернет-адикції, однак, на наш погляд, отримані 

результати можуть і повинні бути предметом обговорення і усвідомлення 

самими студентами. Саме такі обговорення і були проведені нами під час 

наступних аудиторних зустрічей.  

Отже, важливим висновком, на наш погляд, є необхідність впровадження 

системи заходів щодо виховання свідомого і відповідального ставлення 

студентів до психологічної гігієни роботи у віртуальному середовищі, 

усвідомлення можливості негативних і, навіть, руйнівних впливів надмірних 

інформаційних потоків.  

Серед шляхів реалізації цього завдання - підвищення поінформованості  

щодо ознак і наслідків Інтернет-залежності, навчання прийомам самоконтролю 

і самоаналізу психологічного стану під час роботи в інформаційному 

середовищі, свідоме дотримання принципів інформаційної гігієни, а саме: чітке 

формулювання мети пошуку, отримання, обробки і збереження інформації, 

відмова від зайвої інформації. 

Для реалізації дистанційної роботи зі студентами кафедрою психології і 

педагогіки НТУУ «КПІ» на сайті кафедри створено сторінку особистісного 

зростання, де студентам пропонуються методики для психологічної 

самодіагностики. 

  

 


