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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ - ЗАЛЕЖНОСТІ В 
ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 
Інтернет – це глобальна інформаційна мережа, яка об‘єднує 

велику кількість регіональних мереж і водночас мільйони 
комп‘ютерів в усіх кінцях планети з метою обміну даними та доступу 
до інформаційних та технологічних ресурсів. Саме тому останнім 
часом досить актуальною є проблема Інтернет - залежності. Через 
соціальні мережі люди роблять покупки, здійснюють пошук 
інформації про різноманітні аспекти життя, оплачують квитанції за 
надання різних побутових  чи професійних послуг. Даний феномен 
пов'язаний з тим, що сучасне суспільство перебуває на етапі 
розвитку комп‘ютерних інформаційних технологій, що викликає 
залежність від мережі Інтернету та як результат виникає Інтернет – 
залежність. Проблема залежності від Інтернету найбільш актуальна, 
зазвичай, в юнацькому віці. 

Вивченням проблеми Інтернет – залежності займалися такі 
дослідники: І. Голдберг (запропонував термін "Інтернет – залежність" 
для опису нездоланної тяги до використання Інтернету), К. Янг 
(автор опитувальника, який визначає наявність в людини Інтернет – 
залежності) [1], М. Орзак (описав основні психологічні та фізіологічні 
симптоми Інтернет - залежності), М.  Шоттон (типологія залежності 
людини від комп‘ютера), А. Войскуновський (описав поведінкову 
характеристику Інтернет – залежної людини) та інші [2].  

Незважаючи на велику кількість досліджень з даної тематики, 
проблема Інтернет – залежності та чинників її формування  є 
недостатньо дослідженою, чим і зумовлено актуальність нашого 
дослідження. 

В ході проведення аналізу наукової літератури з проблеми 
Інтернет – залежності нами було виділено три основні чинники, що 
викликають залежність від соціальних мереж. Отже, до чинників 
формування Інтернет – залежності в юнацькому віці відносяться: 
соціальні, соціально – психологічні та ситуаційні чинники. 

До соціальних чинників, що провокують Інтернет – залежність  
відносяться: небажання емоційного зближення з людьми, дефіцит 
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спілкування, афіліація, соціальна дезадаптація та незадоволення 
умовами життя у цілому, нестача грошей. Перераховані соціальні 
чинники є досить актуальними. Небажання емоційного зближення з 
людьми, дефіцит спілкування, афіліація та соціальна дезадаптація 
викликані тим, молодь здебільшого незадоволена умовами життя та 
нестача грошей являється тими чинником, який пригнічує емоційний 
стан людини та призводить до небажання займатися звичними 
справами.  

До соціально - психологічних чинників, що провокують появу 
Інтернет – залежності відносяться: неадекватний прояв емоцій, 
компенсація низької самооцінки, несформованість і неефективність 
психологічних захистів. Перераховані чинники, являються досить 
поширеними в юнацькому віці і стосуються психологічного здоров‘я 
молоді. При наявності проблем з низькою самооцінкою, 
неадекватним проявом емоцій чи з неефективністю психологічних 
захистів людина намагається втекти від реальності, від особистих 
проблем шляхом занурення в соціальні мережі.  

До cитуаційних чинників, що провокують Інтернет – залежність  
відносяться: психотравмуюча ситуація та уникнення проблем 
шляхом переключення і заміщення діяльності. Якщо людина 
перебувала в психотравмуючій ситуації вона намагається забути про 
неї шляхом переключення уваги. В таких ситуаціях переключити 
увагу можна на якесь цікаве зайняття або хобі. При відсутності 
улюбленого заняття та при слабкій нервовій системі людина починає 
захоплюватись Інтернетом, алкоголем, наркотиками, що згодом 
переростає в залежність. 

Загалом можна стверджувати, що ці три чинники формування 
Інтернет – залежності є досить актуальними у житті юнаків та юнок. 
При наявності проблем з самооцінкою, дефіцитом спілкування чи 
переживання травмуючої ситуації молодь не може впоратись з цим 
самостійно та намагається уникнути травмуючи думок чи дій шляхом 
втечі у віртуальний світ. На нашу думку, ці три групи чинників є 
взаємопов‘язаними та можуть істотно впливати на формування 
Інтернет – залежності в юнацькому віці. 

 
Список використаних джерел 

1. Янг К. С. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Интернет, 2000. - №2. - 
С.24-29. 

2. Войскунский А.Е. Зависимость от Интернета: актуальная проблема // Мир 
Интерента. – М., 2000. – №3. 

 

 

 



 

130  

 

 
 

 

  
 
 

Збірник наукових праць викладачів та студентів 
 
 
 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  

ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 
 
 
 

Випуск 1 
 
 
 
 

Укладачі Журавльова Л.П., Портницька Н.Ф., Дем‘янчук Ю.Ю. 
 

Художнє оформлення обкладинки Кириченко В.В. 
 
 
 
 


