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БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ПРОВЕДЕНОГО В 

МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Найважливішою соціально-інформаційною 

комунікацією цивілізації сьогодення  є 

глобальна мережа Інтернет. Неможливо 

заперечувати  її величезний вплив на  сучасний  

світ. Ця мережа необхідна всім-незалежно від 

професії, соціального статусу, вікових та 

гендерних відмінностей. Інтернет як засіб 

розвитку особистості істотно сприяє її 

самореалізації і розширює соціальні можливості. 

У зв'язку з тим, що людська цивілізація 

вступила в еру інформації, спостерігаються суттєві 

зміни середовищі, технологіях і споживанні 

матеріальних та духовних благ. Комп’ютерні та 

телекомунікаційні технології проникають в освіту, 

науку, економіку, політику, культуру тощо. 

Інтернет відображає функціонування різних 

галузей суспільства та забезпечує інформаційний 

сервіc спілкування, дозвілля та інших видів 

професійної діяльності особистості. 

Дослідження проблеми психології залеж-

ності від Інтернету як поведінкової адикції 

широко висвітлено здебільшого у зарубіжній 

літературі у працях таких науковців як М. 

Шоттон, Д. Грінфілд, Дж. Грохот, К. Янг та ін.. 

У вітчизняній психологічній науці, на жаль, 

ще недостатньо вивчено та висвітлено цю тему. 

Серед вітчизняних науковців, що присвятили 

свої дослідження проблемі Інтернет-залежнос-

ті, можна назвати: А.Є. Войскунського, Л.В. 

Кулікова, Н.В. Чудову, А.Г. Асмолова, Н.А. 

Цвєткову, М.І.Дрепу, Ф.А.Саглам, 

І.Н.Розінову, А.А.Аветісову, О.Н.Арестову, 

Л.Н.Бабіна, Г.У.Солдатову, Е.П.Бєлінську, 

А.Е.Жичкіну, Н.В.Коритникову тощо. 

Інтернет-залежність – це психологічний 

феномен, який полягає у тому, що у людини 

виникає нав’язливе бажання постійно 

перебувати у всесвітній мережі [9]. Більш 

точним, є визначення М.І. Дрепи, яка 

розглядає Інтернет-залежність як різновид 

технологічних адикцій, що виявляються 

зміщенням цілей особистості у віртуальну 

реальність для заповнення фрустрованих сфер 

реального життя [5, с. 34]. 

Науковець А. Голдберг поряд з поняттям 

Інтернет-залежності використовує термін 

«патологічне використання комп’ютера». Це 

поняття розглядається в більш широкому 

контексті, а Інтернет-адикція – як один з його 

видів, специфіка якого полягає в використанні 

комп’ютера для встановлення соціальної 

взаємодії [6, с. 28–29]. 

У Психіатричному енциклопедичному 

словнику поняттям «залежність» визначається 

«стан людини або її поведінка, коли вона 

знаходиться у підкоренні іншої людини або 

ситуації»[11]. Залежність буває фізіологічною, 

якщо сам організм має потребу в даній речовині 

для нормального функціонування, або 

психологічною, якщо ця потреба має афективну 

природу ” [15,С.147]. Здебільшого та чи інша 

залежність виникає в ході певної активності, 

певної поведінки, дій, акцій, і виявляється вона у 

поведінці, що є характерною для певного з видів 

залежності [7,С.337]. 

На сьогоднішній день не існує психологіч-

ного чи психіатричного діагнозу «Інтернет» чи 

«комп'ютерної» залежності. В останню версію 

«Діагностичного і статистичного посібника з 

психічних розладів» DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of mental disorders IV ), що 

встановлює стандарти класифікації типів психіч-

них хвороб, не ввійшла жодна з цих категорій.   

В. Посохова, досліджуючи особливості 

Інтернет-залежної молоді, дійшла до висновку, 

що у схильних до Інтернет-адикції молодих лю-

дей спостерігається фактичний брак тенденції 

до планування власного майбутнього. [10, c.156]. 

Л.Й.Гуменюк досліджуючи соціально-

психологічні фактори Інтернет-адикції 

підлітків з’ясував, що соціальна самотність, 

низький рівень самоконтролю і синдром 

дефіциту уваги та гіперактивності 

спричиняють появу Інтернет-адиктивної 

поведінки у підлітків.[13] 

У 1994 році психолог Пітсбурзького 

університету Кімберлі Янг помістила на веб-

сайті спеціальне опитування з критеріями, які 

визначають Інтернет-залежність. З отриманих 
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500 відповідей 400 свідчили про інтернет-

залежність. Вона написала книгу «Піймані в 

мережу» на цю тему [19].  Інтернет-

залежність – це широкий термін, що позначає 

велику кількість проблем поведінки й 

контролю над бажаннями. 

    Доктор Янг виділяє дві групи серед 

інтернет-залежних – це схиблені на спілкуванні 

і помішані на інформації [17]. При цьому вона 

називає такі фактори, завдяки яким 

розвивається інтернет-адикція: доступність 

інформації; анонімність мережевого 

спілкування; підсвідому довіру до онлайнового 

спілкування; простота використання. Треба 

відзначити, що в порівнянні з залежностями від 

алкоголю і наркотиків, Інтернет-залежність у 

меншій мірі шкодить здоров'ю людини, не 

руйнує її мозок,і здається досить безпечною, 

якби не явне зниження працездатності, 

ефективності функціонування в реальному 

соціумі. Як наркотик, спілкування в Інтернеті 

може створювати ілюзію благополуччя, уявну 

можливість вирішення реальних проблем. 

    Занурення у віртуальне середовище, як 

зазначає Бурова В.В,  може бути обумовлено 

внутрішніми психологічними конфліктами, 

викликаними, наприклад, проблемами в 

особистому і сімейному житті.[2] 

Занурюючись у віртуальну реальність, людина 

якби захищає себе від якихось проблем, 

тривоги, комплексів. Віртуальний світ може 

використовуватися як засіб компенсації невдач. 

Саме віртуальний світ дає ту волю дій, волю 

вираження думок, почуттів і емоцій, що у 

реальному житті найчастіше не завжди 

можливі. Також мережна залежність може 

бути наслідком психотравмуючої ситуації 

(втрата близької людини, роботи, родини і т.д.)  

    Як зазначає Лабунська В.А, при 

віртуальному спілкуванні, в більшості випадків, 

відсутня невербальна взаємодія, яка включає: 

просторову підсистему (міжособистістний 

простір); погляд; оптико-кінетичну підсистему 

(зовнішнІй вигляд співрозмовника, міміка, 

пантоміміка); паралінгвістичну підсистему 

(вокальні дані: діапазон, тональність, тембр 

голосу); екстралінгвістичну (внемовну) 

підсистему (темп мови, паузи, сміх та ін.) [8].  

Алтухов Н.И., Галкин К.Ю виділяють такі 

причини Інтернет-залежності у підлітків [1] : 

відсутність або брак спілкування і теплих 

емоційних стосунків в сім'ї;  відсутність у 

дитини серйозних захоплень, інтересів, хобі, 

уподобань, не пов'язаних з комп'ютером; 

невміння дитини налагоджувати бажані 

контакти з оточуючими, відсутність друзів.  

Л.В.Куликов розглядав  види  залежностей і 

виділив три групи: хімічну (алкоголізм, наркотизм, 

токсикоманія, нікотизм, залежність від ліків), 

акентуйована активність (ігроманія, Інтернет-

залежність, трудоголізм) та культова залежність[7]. 

Як вказує А.Є.Войскунський ,залежність від 

Інтернету розуміється широко і включає в себе 

такі форми її прояву: пристрасть до роботи з 

комп’ютером (ігрова  діяльність,програмування 

та  інше ); залежність від спілкування  в чатах, 

участі у телеконференціях; пристрасть до 

електронних покупок, азартних ігор у  

«всесвітній павутині».[3] 

    Розвиток інформаційного суспільства 

зумовив створення відповідного середовища, 

яке разом із природним, географічним, 

соціокультурним й іншими відіграє значну роль 

у житті сучасної людини. Це середовище дістало 

назву інформаційного.  Інтернет, представляючи 

нову систему соціальної взаємодії, інтегрує 

людей в єдину віртуальну спільність, в якій 

поступово виробляються свої норми і правила, 

засновані на особливостях і специфіці 

електронного середовища. Соціальна взаємодія 

в кіберпросторі включає потреби, мотиви, цілі, 

установки користувачів, передачу і отримання 

інформації різними способами, її переробку, 

оцінку і реакцію на відповідь. 

    Комунікаційне Інтернет-середовище 

привабливе через свої унікальні особливості: 

широкі комунікативні можливості; відсутність 

впливу просторової та часової складових 

(співрозмовники можуть знаходитися на 

великій відстані один від одного, а збереження 

в базах даних дозволяє підтримувати 

спілкування незалежно від часових меж); 

можливість взаємодії в аудіо, відео і 

текстовому форматах; альтернатива реальності 

(реалізація у віртуальному світі потреб, 

включаючи ті, які з ряду причин в реальному 

житті реалізувати неможливо). 

    Несформованість в суспільстві культури 

користування сучасними технічними засобами 

комунікацій і недотримання елементарних 

правил безпечної роботи в Мережі Інтернет 

створюють ряд проблем психологічного, 
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соціального і правового характеру. 

Неконтрольоване і нераціональне використання 

Інтернет-ресурсів, їх надмірна комунікативна 

активність, гіперзахопленість мережевими іграми, 

відвідування сайтів, які не мають відношення до 

навчання (розважальні сайти, інтернет-магазини, 

on-line аукціони та ін.), призводять до 

неуспішності у навчанні і сприяють виникненню 

Інтернет-адиктивної поведінки. 

Феномен  благополуччя особистості  

розглядається, як результат гармонії в 

особистому житті, розумінням своєї 

унікальності, пізнання власного потенціалу. 

Це певний  стан єдності  зовнішнього та 

внутрішнього, позитивного і негативного в 

особистості. Благополуччя тотожне поняттю 

душевна  рівновага і є невід’ємною складовою 

життя  кожної людини. 

На сьогодні у рамках наукової розробки 

проблеми психологічного благополуччя 

особистості створено його інтегральну 

концепцію (Р. Шаміонов), вивчено зв’язок із 

осмисленістю життя (П. Фесенко), визначено 

умови та фактори досягнення (В. Куліков); 

досліджено феномен суб’єктивного 

благополуччя: його типологію та фактори в 

економічному аспекті (В. Хащенко), 

співвідношення емоційного та когнітивного 

компонентів (О. Бочарова), етнічні 

розбіжності (В. Гриценко); розроблено різні 

аспекти питання щастя та задоволеності 

життям (І. Джидарьян, В. Татаркевич); 

вивчено феномен задоволеності життям (В. 

Куліков, Н.Шустова) та інше. 

Інтегральний підхід представлений, зокрема, в 

багаторівневій  моделі психологічного 

благополуччя, розробленій А.В.Вороніною. 

Відповідно до її моделі, психологічне 

благополуччя визначається як системна якість 

людини, яка набувається нею у процесі 

життєдіяльності на основі психофізіологічного 

збереження функцій, проявляється в переживанні 

змістовної наповненості і цінності життя в цілому 

як засобу досягнення внутрішніх, соціально 

орієнтованих цілей і служить умовою реалізації її 

потенційних можливостей і здібностей [4]. 

  Психологічне  благополуччя - це 

інтегральний показник  ступеню 

спрямованості  людини на реалізацію 

основних компонентів позитивного 

функціонування, а  також ступеню реалізованості  

цієї спрямованості, що суб’єктивно виражається у 

відчутті щастя, задоволення собою і власним 

життям [16,С.95-128]. 

Один із дослідників психологічного 

благополуччя Р. М. Шаміонов [14] визначає 

його як поняття, що виражає власне ставлення 

людини до своєї особистості, свого життя і 

процес, що має важливе значення з погляду 

засвоєння нормативних уявлень про зовнішнє 

та внутрішнє середовище, і характеризується 

відчуттям задоволеності. Психологічне 

благополуччя складається із двох провідних 

компонентів: превалювання позитивних 

емоцій над негативними і позитивною 

оцінкою свого життя. 

Також отримано дані про зв’язок 

психологічного благополуччя з наступними 

об’єктивними параметрами : станом фізичного 

і психосоматичного здоров’я (А.В.Вороніна, 

Є.Деси, Р.Райан, К.Ріфф, Б.Сингер, К.Фреде-

рік); генетичними характеристиками (М. 

Аргайл, Д.Ліккен, А.Теллеген, А.Вороніна); 

зовнішніми обставинами життя – рівнем мате-

ріального доходу, освітою, статусом і т.д. 

(Н.Бредбурн, Є.Динер, Т.Кассер, М.Райан); 

віком і статтю( М.Аргайл, Є.Динер, К.Ріфф, 

П.Фесенко); культурною приналежністю і де-

мографічним середовищем (М.Лінч). Визначе-

но психологічні характеристики, які сприяють 

психологічному благополуччю: середній 

рівень суверенності простору (Е.Н.Паніна); 

задоволення базових психологічних потреб 

(Є.Деси, Р.Райан); реальні відносини зі світом 

(Д.А.Леонтьев); самоефективність (А.Бандура); 

«особистісне здоров’я»  (Б.С.Братусь) і т.д. 

Змістовна  своєрідність  гедоністичного під-

ходу полягає у тому ,що благополуччя визнача-

ється через досягнення  задоволення і уникнення 

незадоволення. При цьому задоволення   в ши-

рокому  сенсі трактується, як не  тільки тілесне 

задоволення, але і  задоволення  від досягнення  

значущої  життєвої мети [18, P. 33-37;41].  Підхід 

гедонізму  розробляється  переважно в контексті  

когнітивної та поведінкової психології 

(А.С.Ватерман, Є.Деси, Д.Каннеман, Р.Райан). 

Таке розуміння   благополуччя  особистості  

відповідає теоретичним і методологічним 

принципам  когнітивістської та необіхевіористької 

орієнтації [12,С.105-114 ] . 

Представники  гедоністичного підходу вва-

жають, що благополуччя характеризує переду-
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сім  здатність адаптуватися до соціального 

оточення і значною мірою являється  резуль-

татом  соціального порівняння – зіставлення 

самого себе  з іншими людьми, власними 

ідеалами та  розуміннями життєвих цінностей. 

Шлях  людини  до благополуччя  лежить 

через певну  соціальну  адаптацію– пристосу-

вання до конкретних життєвих умов і обставин, 

запитів соціального оточення, розуміння  та 

приймання  його канонів та  законів. Щаслива  

людина  та, що прийнята суспільством і є його 

невід’ємною  та значущою частинкою та 

відповідає еталонам даного соціуму. 

На підставі інтеграції різних теорій, 

пов'язаних із благополуччям, К. Ріфф 

пропонує узагальнену модель психологічного 

благополуччя, що включає шість складових: 

позитивне ставлення до себе і свого минулого 

життя (самоприйняття); наявність цілей і 

захоплень, що надають життю смисл (мета в 

житті); здатність виконувати вимоги 

повсякденного життя (компетентність); 

почуття постійного розвитку і самореалізації 

(особистісне зростання); взаємини з іншими, 

пронизані турботою і довірою (позитивні 

взаємини з іншими); здатність дотримуватись 

власних переконань (автономність) [20]. 

За допомогою опитувальника «Шкала 

суб’єктивного благополуччя» (М.В.Соколова) 

на визначення рівня благополуччя особистості 

та «Тест-опитувальник на наявніст Інтернет-

адикції » (Кімберлі Янг), який дозволив 

з’ясувати рівень залежності підлітка від 

мережі Інтернет, а також «Тести для 

діагностики нехімічних залежностей «Тест на 

дитячуІнтернет-залежність»(Кулаков, 2004)» 

ми вирішили дослідити дану проблему. 

Проаналізувавши результати за допомогою 

кореляції Пірсона, ми вияснили, що рівень 

благополуччя обернено залежить від Інтернет-

залежності (r=-0,8,р<0,001). Тобто, чим вище 

рівень благополуччя у підлітка, тим менша 

вірогідність виникнення Інтернет-залежності і 

навпаки чим нижче рівень благополуччя, тим 

вище рівень Інтернет адикції.  

Мережа пропонує особливе середовище 

аналогів якому у реальному світі немає. Через 

надмірну захопленість Інтернетом особистість 

утрачає контроль над процесами, що 

відбуваються, виникає так-зване розмивання 

кордонів віртуального і реального світів. 

Більшість Інтернет-залежних підлітків – це 

сором’язливі діти, які бояться будувати 

стосунки  з іншими або просто ті, хто погано 

адаптований  до умов соціуму. І саме  через це 

вони абстрагуються від проблем  та 

поринають у віртуальний світ,  де ніхто не 

буде  кричати на  них, або ж бити та ображати, 

де не ставлять оцінок і не сварять за погану 

поведінку. У віртуальному світі немає рамок, 

там кожен встановлює свої правила та норми 

існування. Таким  чином перед підлітком 

відкривається новий  світ з незліченною кіль-

кістю можливостей та інтересів, який допома-

гає йому  зосередитись на собі і «відключи-

тись» від сірої буденності та проблем реаль-

ного світу. Якщо дитина не  може знайти місце, 

де її безпеці нічого не  буде загрожувати, вона 

порине в мережу Інтернет, яка стане для неї 

надійним та безпечним прихистком. Виник-

нення Інтернет-залежності розглядається як 

наслідок зниження психологічної стійкості 

особистості. Міра прояву Інтернет-адиктивної 

поведінки у підлітків залежить від індивіду-

ально-психологічних (індивідуальні особли-

вості підліткового віку) та мікросоціальних 

(психологічні труднощі і ускладнення, що 

породжені найближчим соціальним оточенням) 

чинників, які не виступають ізольовано один 

від одного, а існують у взаємозв’язках та 

взаємозалежностях. 

Перспективним у подальшій розробці цієї 

проблематики є розроблення рекомендацій 

батькам щодо допомоги зменшити час, який 

підліток буде проводити в мережі. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Алтухов Н.И., Галкин  К.Ю. Зависимость от компьютерной виртуальной реальности // XIII съезд 

психиатров России : (материалы съезда). –  М., 2000. – С. 285-286. 

2. Бурова В.В. Социально-психологические аспекты Интернет-зависимости. – М., 2001. 

3. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета // 

Психологический журнал. /Войскунский А.Е.  - 2004. - № 1. - С. 90-100. 



№ 7 (16) липень 2018 р.  

 

31 

4. Воронина, А. В. Оценка психологического благополучия школьников в системе профилактической 

и коррекционной работы психологической службы : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. психол. 

наук : спец. 05.02.08 / А. В. Воронина. – Томск, 2002. –16 с. 

5. Дрепа М. И. Психологическая профилактика Интернет-зависимости у студентов [Текст] / М. И. 

Дрепа. – Ставрополь: КУБ, 2010. 277 с. 

6. Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития [Текст] / Ред.-сост. А. Е. 

Войскунский. – М. : Акрополь, 2009. – 279 с. 

7. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и 

психопрофилактики: Учеб. пособие. /Куликов Л.В.  - СПб.: Питер, 2004. - 464 с., с.337 

8. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание: Уч. пособ. /Лабунская 

В.А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 608 с. 

9. Петрунько О. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі [Текст] / О. Петрунько: 

Монографія. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2010. – 480 с 

10. Посохова В. Особливості життєвого планування Інтернет-залежної молоді // Психологічні 

перспективи. –2004. – Вип.6. –С. 150-157. 

11. Психиатрический энциклопедический словарь /  [Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.Й. Коева и 

др.] - К.: МАУП, 2003. - 1200 с. 

12. Созонтов А.Е. Гедонистический и  эвдемонистический  подходы к проблеме  психологического 

благополучия // Вопросы психологии. – 2006.- №4. – С.105-114 

13. Соціально-психологічні фактори Інтернет-адикції / Л. Й. Гуменюк // Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. - 2013. - Вип. 1. - С. 11-20. 

14. Шамионов, Р. М. Психология субъективного благополучия (к разработке интегративной 

концепции) [Электрон, ресурс] / Р. М. Шамионов. – Режим доступа: http://www.myword.ru 

15. Шапар Б.В. Психологічний тлумачний словник. /Шапар Б.В.  - Х., 2004. - 640 с.с.147 

16. Шевеленкова Т.Д.,Фесенко П.П.Психологическое благополучне  личности (обзор основных 

конепций и методика исследования )//Вопросы психологии .-2005. -  № 3 – С.95-128 

17. Янг К. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Internet. /Янг К.  - 2000. - № 2. - С. 24-29. 

18. Diener E., Sapyta J.J., Suh E. Subjective well-being is essential to well-being // Psychol . Inquiry/ - 1998 . – 

Vol. 9(1) – P. 33-37 ; Kahneman D., Diener E., Shwartz N. Preface // Well-being : The  foundation of  hedonic 

psychology. N.Y.: Russell Sage Foundation , 1999 

19. Kimberly S. Young, James O'Mara, and Jennifer Buchanan Cybersex and Infidelity Online: Implications 

for Evaluation and Treatment * 107th annual meeting of the American Psychological Association, August 21, 

1999. 

20. Ryff, C. D. The contours of positive human health / C. D. Ryff, B. Singer // Psychological Inquiry. –1998. 

–Vol. 9. – P. 719-727. 

 

Науковий керівник: доц., канд.псих.наук Прокопенко А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.myword.ru/

