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СОцІАльНО-ПеДАГОГІчНА ПрОФІлАКтиКА 
ІНтерНет-ЗАлеЖНОСтІ СтАршОКлАСНиКІВ

У сучасному світі прогрес у сфері поширення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій набирає стрімких 
обертів. Активне користування новими засобами телекомунікації, зокрема Інтернетом як глобальним інформаційним ресур-
сом, приваблює суспільство незалежно від віку, освіти та соціального статусу. Необмежене використання комп’ютерних 
технологій та Інтернету перетворилося на загрозу повноцінному розвитку особистості, її психічному та фізичному здоров’ю. 

Інтернет є доволі привабливим і простим способом відходу від реальності, гарним засобом сховатися від різно-
манітних проблем для тих, хто страждає від негараздів у сім’ї, на роботі, хто схильний до депресій. Психіатри вва-
жають, що це схоже на пристрасть до алкоголю чи азартних ігор і призводить не лише до того, що людина відкла-
дає прийняття важливих рішень, але також і до зміни її особистості. Особливості віртуальної реальності такі, що 
користувач, який опинився в ній, «змушений» актуалізувати витіснені в підсвідомість інфантильні уявлення й поведін-
кові патерни. Ефект посилюється ще й тим, що це здебільшого відповідає власним психологічним потребам користу-
вача. Інтернет-залежність – це явище, яке в останні роки набуло справді вражаючого розмаху. Особливо небезпечною 
вона є для дітей і підлітків, адже їм набагато складніше самостійно впоратися з потягом до онлайн-життя і вчасно 
зупинитися. Інтернет сам по собі не є хорошим чи поганим – це просто частина світу, який нас оточує, багато в чому 
корисна й потрібна. Будучи невичерпним джерелом інформації, Інтернет приваблює дітей можливістю дізнатися й 
побачити все, що завгодно. Цікава до всього дитина прагне отримати якомога більше спілкування, ігор, мультфільмів, 
розваг, і тому багато часу проводить у віртуальному просторі, часто на шкоду реальному життю. Соціалізацію й 
спілкування з однолітками дитина замінює фактично однобоким онлайн-спілкуванням. Активним іграм на свіжому 
повітрі все більше дітей протиставляє мережеві ігри, далеко не завжди нешкідливі. Іноді пошук нової інформації стає 
буквально нав’язливою ідеєю. Старшокласник має навчитися протистояти спокусі проводити час за комп’ютером у 
соціальному оточенні та за допомогою соціального оточення, а не лише внаслідок утручання окремих фахівців. Це твер-
дження пояснює інший принцип соціалізації підлітків, що мають Інтернет-залежність. Процес спілкування дитини з 
комп’ютером має відбуватися без відриву від навчального процесу та під керівництвом, наглядом із боку дорослих.

Тому проблема Інтернет-залежності все більше привертає увагу представників громадськості та є досить акту-
альною серед учених у різних країнах світу, що спонукає до її глибшого дослідження та пошуку ефективних шляхів 
боротьби із цією проблемою.
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SOCIO-PeDAgOgICAl PReVeNTOIN OF INTeRNeT ADDICTION SeNIOR PUPIlS

In the modern world, the progress in the field of distribution and development of informatively-communication technologies 
is collects swift turns. Active use of new facilities of telecommunication, especially the Internet, as a global information resource, 
attracts society regardless of age, education and social status. Therefore, the unlimited use of gadgets and the Internet network 
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grew into the threat of valuable development of personality, its mental health. The Internet is a rather attractive and easy way 
to get away from reality, a good way to escape from a variety of problems for those who suffer from problems in the family, at 
work, prone to depression. Psychiatrists believe it is like a passion for alcohol or gambling and leads not only to the fact that a 
person postpones the adoption of important decisions, but also before changing her personality. Virtual features the reality is 
that the user who is in it, “forced” to actualize the subconsciously suppressed infantile representations and behavioral patterns 
The effect is also enhanced by the fact that it is mostly in line with its own psychological needs of the user Internet addiction is a 
phenomenon that in recent years has gained a truly spectacular scope. It is especially dangerous for children and adolescents, 
because it is much more difficult for them to cope with the train of online life and stop in time. The Internet itself is not good or 
bad – it’s just part of the world that surrounds us, in many ways useful and necessary. Being an inexhaustible source of informa-
tion, the Internet attracts children the opportunity to learn and see everything. It is interesting to the whole child trying to get as 
much as possible: communication, games, cartoons, entertainment – and therefore spends a lot of time in the virtual space, often 
in contrast to real life. Socializing and communicating with peers replaces practically one-way online communication. Active 
outdoor games are more and more children opposed to network games, which are far from always harmless. Sometimes the 
search for new information becomes literally an obsessive idea. Senior pupils have to learn resisting a temptation to spend time 
at a computer in a social environment and through social networks but not only due to the experts’ intervention. This statement 
explains another principle of socialization of adolescents with Internet addiction. The process of juvenile communication with a 
computer should take place without interruption of educational process and under the guidance and supervision of adults. So, 
the problem of Internet addiction is attracting the attention of public authorities and is quite relevant among scholars around 
the world and encourages more in-depth research and the search for effective ways to overcome it. 

Key words: Internet addiction, prevention, socio-pedagogical prevention, senior pupils.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
комп’ютерних технологій за останні роки накладає 
певний відбиток на розвиток особистості сучасних 
школярів. Бурхливий потік нової інформації, засто-
сування комп’ютерних технологій дуже впливає на 
формування сучасних старшокласників. Суттєво 
змінюється й структура їхнього дозвілля. Разом із 
безсумнівним позитивним значенням НТР слід від-
значити негативні наслідки цього процесу, що впли-
вають на психічне та фізичне здоров’я старшоклас-
ників. Негативним наслідком цього процесу є явище 
Інтернет-залежності.

За підрахунками А. Войскунського, для подво-
єння накопичених людством знань треба було 
1750 років, друге подвоєння відбулося в 1900 р., 
а третє – до 1950 р. (тобто вже за 50 років) (Вой-
скунский, 2000: 101). Поява інформаційного серед-
овища, або віртуального простору, змусила вчених 
звернути увагу на позитивну й негативну транс-
формацію особистості в результаті їхньої взаємодії. 
Вивчення процесів впливу віртуальної реальності 
на навчально-виховну діяльність старшокласників 
є актуальним і важливим науковим завданням соці-
ально-педагогічних досліджень, оскільки воно дає 
адекватне розуміння дійсності та відкриває можли-
вості для осмисленого й цілеспрямованого розвитку 
особистості в сучасних умовах. 

Аналіз досліджень. Теоретико-методологічну 
основу дослідження становлять концепції соціально-
педагогічної діяльності з підлітками (Т. Алєксєєнко, 
О. Безпалько, Т. Веретенко, І. Звєрєва, А. Капська, 
Г. Лактіонова); технологій соціально-педагогічної 
роботи з підлітками (Р. Вайнола, Н. Заверико, І. Зайни-
шев, С. Коношенко, Є. Холостова, Н. Чернуха), участі 
підлітків у житті суспільства (Ж. Петрочко, А. Річард-
сон, Р. Харт), профілактики Інтернет-залежності та її 

психологічної корекції (А. Войськунський, М. Дрепа, 
Ф. Саглам, І. Розіна, А. Аветісова, О. Арестова, 
Л. Бабаніна, Г. Солдатова, Е. Бєлінська, А. Жичкіна, 
Н. Коритникова).

Мета статті – розглянути та проаналізувати чин-
ники, які зумовлюють виникнення й розвиток Інтер-
нет-залежності, виявити основні детермінанти для 
розроблення системи профілактичних заходів попе-
редження її негативних наслідків.

Виклад основного матеріалу. У період роз-
квіту науково-технічного прогресу людство макси-
мально використовує його блага для покращення 
якості життя. Одним із беззаперечних великих вина-
ходів є глобальна комп’ютерна мережа – Інтернет. 
Від моменту створення всього за 5 років він став 
невід’ємною частиною життя мільйонів людей. 
Завдяки Всесвітній павутині ми маємо доступ до 
будь-якої інформації, можемо безкоштовно листува-
тися з друзями в найвіддаленіших куточках світу в 
режимі реального часу. Та чи насправді все так без-
хмарно, як здається на перший погляд?

Обговорення феномена залежності від Інтер-
нету почалося з 1994 р., коли доктор психології 
Пітсбургського університету США Кімберлі Янг 
розробила та розмістила на веб-сайті спеціальний 
тест-опитувальник, в якому взяли участь 500 Інтер-
нет-користувачів. Результати тесту були приголом-
шливими: 400 осіб виявилися Інтернет-залежними. 
Тому К. Янг розробила класифікацію основних 
видів Інтернет-залежності:

1) комп’ютерна залежність (computer addiction): 
обсесивна пристрасть до роботи за комп’ютером 
(програмування, ігри чи інші види діяльності);

2) компульсивна навігація в мережі (net 
compulsions): компульсивний пошук інформації у 
віддалених базах даних;
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3) перевантаженість інформацією (information 
overload): патологічна схильність до опосередко-
ваних Інтернетом азартних ігор, онлайн-аукціонів, 
електронних покупок;

4) кіберсексуальна залежність (cybersexual 
addiction): залежність від «кіберсексу», тобто від 
відвідування порнографічних сайтів, обговорення 
сексуальної тематики в чатах або закритих групах 
«для дорослих»;

5) кіберкомунікативна залежність (cyber-relational 
addiction): залежність від спілкування в соціальних 
мережах, форумах, чатах, групових іграх і телекон-
ференціях, що може призвести до заміни реальних 
членів сім’ї й друзів віртуальними (Янг, 2000: 23).

Масштабне дослідження плюсів і мінусів Інтер-
нету, проведене американськими дослідниками, 
виявило, що перебування в Мережі, ігри та спіл-
кування з іншими користувачами дуже важливі й 
корисні для нормального розвитку старшокласни-
ків. Підсумок дослідження суперечить думці бага-
тьох батьків і вчителів про те, що просиджування 
годинами в Інтернеті – це марна витрата часу. Бі-бі-сі 
передає, що до свого експерименту, який тривав три 
роки, науковці залучили більше 800 американських 
підлітків і їхніх батьків. Користуючись Інтернетом, 
підлітки одночасно освоюють ази нових технологій 
і підвищують рівень своєї грамотності, вважає автор 
оприлюдненої доповіді. Вони вчаться спілкуватися, 
створюють власні сторінки, обмінюються посилан-
нями; усе це, за словами вчених, іще 10 років тому 
вважалося дуже складним і доступним тільки фахів-
цям, а сучасна молодь робить це з легкістю. 

На думку М. Снітко, у міжнародній практиці 
формування безпечної поведінки підлітків в Інтер-
нет-мережі переважно здійснюється шляхом коор-
динації роботи веб-сайтів та їх змістового напо-
внення; створення єдиної мережі «гарячих ліній», 
боротьби з незаконним контентом і спамом; інфор-
мування користувачів Інтернет-мережі про осо-
бливості діяльності та ризики в Інтернет-мережі; 
надання допомоги підліткам і батькам у випадках 
потрапляння в ризики в Інтернет-мережі. Доведено, 
що наразі в Україні не проводиться системна про-
філактична робота з підлітками з метою поперед-
ження ризиків в Інтернет-мережі (Снітко, 2014: 14).

Проведене дослідження стало частиною вели-
кого проекту з вивчення цифрових ЗМІ, для якого 
різні американські фонди виділили 50 млн доларів. 
Головною його метою було з’ясувати, як діти й під-
літки в окремо взятій країні спілкуються, вчаться 
й відпочивають у цифровому просторі. Зокрема, 
дослідники встановили, що між старшокласни-
ками, які можуть необмежено користуватися Інтер-
нетом, і тими, хто не має такої можливості, існує 

велика різниця в плані технічного розвитку. За сло-
вами науковців, проведені ними дослідження допо-
можуть переглянути й поліпшити сучасну систему 
освіти [8].

Експерти ухвалили рішення надати Інтернет-
залежності статус психічного захворювання. Уперше 
Інтернет-залежність була внесена до офіційного діа-
гностичного та класифікаційного довідника Аме-
риканської психіатричної асоціації Diagnosticand 
Statistical Manual of Mental Disorders, який вийшов у 
травні 2013 р. (Руденко, 2014: 41).

Відповідно до нових діагностичних рекомен-
дацій, Інтернет-залежною визнається людина, яка 
проводить у Мережі декілька годин на день і в 
якої спостерігався щонайменше один із симптомів 
залежності протягом трьох місяців:

– непереборне бажання ввійти в Інтернет;
– нездатність контролювати свій час в Інтернеті; 
– розумове або фізичне виснаження;
– порушення сну чи концентрації уваги; 
– дратівливість, депресія, знервованість, труд-

нощі в спілкуванні з людьми в реальному житті.
На думку І. Бурмістрова, А. Рябцевої, Ю. Фомі-

чової, А Шмельова, причинами віртуальної залеж-
ності старшокласників є підвищені вимоги дорос-
лих, інформаційне перевантаження, нераціональне 
використання вільного часу, відсутність у батьків 
контакту з дитиною, дефіцит спілкування в сім’ї, 
занурення батьків у віртуальний світ, залежність 
від ровесників, а також те, що дитина залишена 
сама по собі.

Провівши анкетування з батьками, можемо уза-
гальнити, що 73% опитуваних не цікавиться осо-
бистим життям своїх дітей через зайнятість, а 46% 
респондентів помічають за своїми дітьми ознаки 
нездужання, що виникають на тлі Інтернет-залеж-
ності. Дуже засмучує той факт, що 87% батьків не 
проводили з дітьми бесіди щодо безпечного корис-
тування Мережею. Однією з головних причин такої 
масової проблеми Інтернет-залежності і є відсут-
ність первинної профілактики вдома.

Узагальнюючи досвід психологів Н. Болсунов-
ської, З. Некрасової, Т. Оранж і А. Рябцевої, можемо 
окреслити рекомендації батькам щодо профілактики 
Інтернет-залежності дитини.

1. Особистий приклад батьків. Якщо батьки 
мають шкідливі звички, наприклад, тато звик кож-
ний вечір проводити за комп’ютерними іграми й не 
може позбавитися цієї пристрасті, то буде складно 
досягти відмови дитини від ігор. Батьки мають 
показати дитині, що є багато цікавих і захоплюю-
чих занять, окрім комп’ютерних ігор і телевізора. 
Батькам бажано організовувати вільний час дитини, 
сімейні захоплення.
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Педагогiка

Дослідивши теоретичні основи залежності від 
Інтернету як соціального явища, на основі вище-
викладеного ми розробили анкету на виявлення 
Інтернет-залежності серед учнів Київського вищого 
професійного училища швейного та перукарського 
мистецтва. У дослідженні брали участь 27 осіб: 
15 дівчат і 12 хлопців. На основі анкетування ми 
можемо зробити висновки, що в 66% сімей батьки 
не приділяють належної уваги дітям, тому й виникає 
проблема Інтернет-залежності, яка чинить серйоз-
ний вплив на життя старшокласника. Проаналізу-
вавши проблемні аспекти, можемо дати такі реко-
мендації батькам:

– разом робити побутові речі, щоб підготувати 
дитину до самостійного життя в соціумі;

– разом займатися творчою діяльністю, адже діти 
потребують похвали батьків;

– давати дитині можливість розвивати себе різ-
нобічно; якщо в дитини буде можливість обирати 
самостійно, то вона буде займатися улюбленою 
справою, і часу на шкідливі звички просто не буде;

– започаткувати сімейні ритуали; таким чином 
у дітей розвиваються навички спілкування, вони 
вчаться слухати, говорити про свої проблеми, 
потреби, почуття, розуміти почуття батьків, навча-
ються співпереживанню. Такі бесіди допомагають 
як батькам, так і дітям дізнатися більше про вну-
трішній світ один одного, стати більш відкритими 
один до одного, краще розуміти один одного.

Доброзичливе ставлення до дитини, довірлива 
бесіда з дитиною, за якої батьки емоційно спокійні 
та врівноваженні – основний шлях вирішення 
проблеми комп’ютерної залежності. На думку 
З. Некрасової, проблема комп’ютерної залежності – 
це насамперед проблема батьківсько-дитячих сто-
сунків. Важливо, щоб дитина відчувала батьків-
ську любов, відчувала, що її люблять і приймають 
такою, якою вона є. Важливо, щоб батьки звернули 
увагу на власний емоційний стан, не переносили 
негативні емоції на своїх дітей (Некрасова, Некра-
сова, 2008: 101).

2. Дотримуватися режиму роботи з комп’ютером. 
Важливо домовитися з дитиною про:

– час, який дитина може провести перед 
комп’ютером, телевізором (30 хв. на день для 
початкових класів, 1 година – для середніх класів, 
2–3 години – для підлітків). Мотивувати закінчення 
комп’ютерної гри: «Якщо ти здатен зупинитися, то 
в тебе велика сила волі. Я пишаюся тобою». Бажано 
різко не вимикати комп’ютерну гру, а попередити 
дитину про певний час, який залишився до закін-
чення гри чи перегляду мультфільму, передачі;

– час, коли заборонено використовувати 
комп’ютер, телевізор: уранці перед школою; уве-

чері перед виконанням домашнього завдання; перед 
сном (ігри збуджують, стимулюють мозок дитини, 
унаслідок чого може виникнути безсоння чи неспо-
кійний сон).

Правила мають бути гнучкими: час, який відве-
дений для ігор, мультфільмів, не повинен бути одна-
ковим у навчальний період і на канікулах.

Необхідно також домовитися про те, в які ігри 
грати, які мультфільми дивитися. Комп’ютерні ігри 
є різні: є агресивні (різні «стрілялки») і розвиваючі 
ігри. Розвиваючі ігри стимулюють пізнавальний 
інтерес дитини до навколишнього світу (про життя 
тварин, про планети в космосі тощо), розвивають 
увагу, просторове мислення, пам’ять та інші пси-
хічні процеси. Саме на розвиваючих іграх потрібно 
зробити акцент, перемикаючи увагу дитини з небез-
печного на корисне чи нейтральне.

3. Інтерес до комп’ютера в дитини має бути піз-
навальним.

Не потрібно подавати дитині комп’ютер як зверх-
цінність, не варто, щоб гра на комп’ютері була вина-
городою за успіхи. Мудрі батьки намагаються, щоб 
інтерес дитини до комп’ютера був пізнавальним і 
практичним. Тоді це може стати основою навіть для 
майбутньої професії дитини (програміст, системний 
адміністратор).

4. Небезпека Інтернету. Соціальні мережі («Твіт-
тер», «Фейсбук», «Інстаграм») є дуже популярними; 
з одного боку, там багато фільмів, музики, інформа-
ції пізнавального характеру, спілкування з друзями, 
з іншого – довірлива дитина може стати жертвою 
педофілів, крадіїв тощо. Потрібно пояснити дитині 
таке:

– викладати свою адресу в Інтернеті не варто;
– фото незнайомих людей, які пропонують вірту-

альну дружбу, може бути несправжнє, тому не варто 
давати свою адресу, номер телефону й розповідати 
подробиці свого життя;

– потрібно попередити батьків перед тим, як йти 
на зустріч із «віртуальним другом».

Отже, потрібно вчити дітей бути обережними в 
Інтернеті.

У зв’язку зі зростаючим впливом засобів масової 
інформації на соціалізацію дітей актуальними ста-
ють проблеми визначення позиції педагогів у роботі 
з дітьми, міри їхнього втручання в процес освоєння 
дітьми навколишнього світу за допомогою засобів 
інформації.

Провівши анонімне анкетування з учителями в 
загальноосвітньому закладі, можемо зробити висно-
вки, що нині проблема Інтернет-залежності старшо-
класників є нагальним питанням, яке вимагає втру-
чання як батьків, так і школи,тому ми розробили 
такі рекомендації учителям:
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1) слідкувати за учнями, щоб вони використову-
вати ПК лише в навчальних і пізнавальних цілях у 
навчальному закладі;

2) проводити профілактичні заходи для батьків і 
дітей задля засвоєння правил безпечної поведінки в 
Мережі;

3) контролювати дотримання регламенту корис-
тування особистими засобами комунікації й особис-
тою комп’ютерною технікою під час навчального 
процесу.

Багато старшокласників не знають правил без-
печної поведінки в Мережі, недостатньо дбають 
про своє здоров’я, проводячи за комп’ютером багато 
часу. Науковцями Т. Джішкаріані, І. Кокаревим 
із метою формування правильного уявлення про 
користування Інтернетом у дітей і їхніх батьків була 
підібрана тематика бесід для класних годин, батьків-
ських зборів про користь і небезпеку Інтернету для 
здоров’я. Проведення класних годин, батьківських 
зборів передбачає використання таких методів: 
лекція-бесіда, бесіда, дискусія, показ презентацій і 
фільмів (Рябцева, 2012: 35–40).

Старшокласнику неможливо заборонити вихо-
дити в Інтернет, але запобігти негативним наслідкам 
нерозумного користування необхідно, а для цього 
потрібно навчити його культурі безпечної поведінки в 
Мережі. Основним змістом профілактичної роботи є 
привчання дитини до комп’ютера для роботи, а не для 
гри, також дитина повинна знати правила безпечного 
користування Інтернетом. Для задоволення важливих 
для дитини потреб у любові, увазі, прийнятті, довірі 
до оточуючого світу батькам потрібно цікавитися 
життям дитини, проводити з нею час, рахуватися з її 
індивідуальністю, цінувати та поважати її особистість, 
залучати до різних видів діяльності (рухові ігри, спор-
тивні секції, танцювальні та музичні гуртки, подорожі 
тощо). Сприятлива атмосфера в сім’ї знижує потребу 
дитини в комп’ютерних іграх та Інтернеті.

Висновки. Таким чином, здійснивши дослі-
дження, ми можемо зробити висновок, що сьогодні 
серед старшокласників має місце проблема Інтер-
нет-залежності. Тому актуальним вирішенням цієї 
проблеми є розроблення тренінгу для учнів із метою 
мінімізувати негативний вплив Інтернету.
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