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ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА НА НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті визначено ступінь розробки проблеми дослідження впливу Інтернет-середовища на навчальну діяльність студентської молоді в����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
сучасних умовах. Визначено особливості позитивного та негативного впливу Інтернет-середовища. З’ясовано вплив окремих складових Інтернет-середовища
на навчальну діяльність студентів. Визначено думку студентів та викладачів щодо переліку сайтів та
їх користі для навчання та професійної діяльності. Розроблено педагогічні рекомендації щод�������
����������
о �����
запобігання негативному впливу Інтернет-середовища.
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П

остановка проблеми. У сучасних умовах інтенсивно відбувається інформатизація
навчального процесу в університетах України. Комп’ютеризація та інтернетизація
суспільства не оминули стороною і сучасну освіту. Сучасні інформаційнокомунікаційні, комп’ютерні, електронні, цифрові та�������������������������������������
���������������������������������������
Інтернет-технології інтенсивно впроваджуються в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів. Особливо яскраво
на фоні інтенсивного розвитку сучасних технологій виділяється глобальна Інтернет-мережа.
Студентська молодь є активним користувачем Інтернет-середовища. Сучасний навчальний процес приводить до інтернетизації життєвого простору студентів. Розвиток Інтернетсередовища відкрив нові перспективи удосконалення освітнього процесу, традиційні методи навчання доповнюються новими сучасними формами і методами навчання на основі
використання Інтернету, електронно-комп’ютерних мереж і телекомунікаційних засобів.
Найбільш розповсюдженою є саме дистанційна форма навчання.
Вплив Інтернету на сучасну студентську молодь з кожним днем стає все більш
помітним і безпосередньо впливає як на міжособистісні стосунки, життєвий простір, так і
на навчально-освітній процес.
Інтернет, у першу чергу, надає великий масив інформації, а, як відомо, інформація –
це дуже потужне знаряддя в сучасному світі, а інколи навіть зброя. У зв’язку з цим виникає
питання: настільки необхідним і, звичайно ж, науково продуманим є вплив на молодь
інтенсивного розвитку сучасної обчислювальної техніки, комп’ютерних мереж і нових
інформаційних технологій.
У сучасних умовах навчального середовища ми спостерігаємо прояви проблеми так
званого «зомбування» сучасної молоді як комп’ютерними іграми, так i Інтернетом в цілому.
У нашому дослідженні визначено позитивний i негативний вплив Інтернет-середовища на
навчальну діяльність студентської молоді університету.
Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Змiст причин, механiзмiв формування,
критерiїв i стадiй залежної поведiнки вивчали Я. Гілінський, А. Гоголєва, А. Єгоров, Ц. Короленко, В. Менделевич, Н. Мехтіханова, Г. Старшенбаум, В. Шабаліна [3, 4, 10]. Психологiчні
характеристики студентської молоді, сприяючі розвитку залежної поведінки, досліджуваГ.М. Ржевський, 2018
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ли Г. Абрамова, О. Безрукова, К. Брагіна, Б. Волков, Н. Горбань, I. Малкіна-Пих, Л. Нефедовська, С. Пиявський, О. Понукаліна, О. Толченов, О. Хухлаєва [1, 2, 3, 6]. Iдеї i теорiї поширення та впровадження вiртуальної реальностi в повсякденне життя суспiльства розробляли П. Альошин, В. Бабенко, А. Воронов, О. Генісаревський, Ф. Гиренюк, Л. Гримак, В. Жданов, Д. Iванов, С. Іконніков, М. Кастельс, Е. Ковалевська, I. Корсунцев, Н. Носов, Т. Носова, М. Опеньков, В. Рогозін, Н. Форман, Ф. Хемміт, Е. Шаповалов, Ю. Яценко [5, 6, 7, 10].
Значним є доробок дослiджень у сферi виникнення i розвитку iнтернет-залежностi Е. БенАртзи, Т. Больбот, А. Войскунського, I. Гамбургера, I. Голдберг, М. Грифiтi, А. Єгорова,
А. Жичкіної, С. Каплан, А. Котлярова, Н. Кузнєцової, В. Лоскутова, М. Орзак, Е. Петрової,
Р. Роджерса, I. Чудової, Н. Шапири, Л. Юр’євої, К. Янг [5, 8, 11, 12]. Органiзацiю профiлактики
залежної поведiнки в сучасному суспiльствi вивчали А. Гоголєва, Н. Залигіна, А. Котляров,
Л. Леонова, К. Лисецький.
Формулювання мети. Мета нашого дослiдження полягає у визначеннi впливу
Iнтернет-середовища на студентiв унiверситету пiд час навчальної діяльності та з’ясування
впливу окремих складових Iнтернет-середовища на психiку студентiв.
Завдання дослiдження. Визанчити особливості позитивного і негативного впливу
Iнтернет-середовища на студентiв i викладачів університету.
Виклад основного матеріалу. Комп’ютерною мережею Iнтернет в сучасних умовах охоплено мiльярди користувачiв. Це найбiльше середовище, яке поглинає все більше і більше
користувачів, і межа позитивного або негативного впливу Iнтернет-середовища не визначена. Усе бiльше користувачiв почали замислюватися про те, що перебування в Iнтернетсередовищi є небезпечним i в той же час необхiдним з точки зору коммунiкацiї, навчання,
передачi iнформацiї та її збер����������������������������������������������������������
іга�������������������������������������������������������
ння. Керiвництво держав все бiльш����������������������
е���������������������
починає застосовувати контроль над Iнтернет-середовищем з метою запобігання розповсюдженню небезпечної
iнформацiї, що шкодить людству та створює небезпеку для користувачiв Iнтернету.
За результатами дослiджень закордонних вчених багато постiйних користувачiв
iнтернету бояться негативного впливу Iнтернет-середовища на власне здоров’я i фiзичну форму. Респонденти найчастiше вiдзначали негативний вплив Iнтернет-середовища на стан їх рук
i пальцiв, на режим сну, зiр, загальне психічне і фізичне здоров’я. Молодь завжди бiльш схильна спостерігати в Iнтернетi сильний позитивний фактор, але при цьому значно частiше скаржиться на псування психічного і фізичного здоров’я через тривале сидiння за комп’ютером.
Шкiдливiсть Iнтернету для здоров’я найчастiше вiдзначають люди старшої вiкової групи [5].
З результатiв теоретичного аналiзу попереднiх дослiджень вчених ми виокремили позитивнi риси впливу Iнтернету. Розглянемо в чому саме полягає позитивний вплив
Iнтернет-середовища на студентську молодь. Т�����������������������������������������
������������������������������������������
ак���������������������������������������
,��������������������������������������
з’явилась можливість замовляти покупки, їжу, спiлкуватися, не відчуваючи кордонів країн [4, 5]. Так само Iнтернет-середовище є
величезним сховищем iнформацiї. Воно на���������������������������������������������
�����������������������������������������������
дає можливiсть рiзноманiтного навчання, отримання консультацii, професii та iн.
Розглянемо негативнi риси впливу Iнтернету. Iнтернет дає iлюзiю вседозволеностi.
В Iнтернетi iснують безлiч рiзноманiтних клубiв: самогубцiв, наркоманiв, початкiвцiвтерористiв [6, 9, 10]. Перебуваючи в Iнтернет-середовищi діти так само вбирають
інформацію, як i пiд час спiлкування з батьками та друзями. В Iнтернетi є багато сайтiв з
негативною iнформацiєю, що не вiдповiдають дiйсностi. На жаль, негативна iнформацiя в
Iнтернет-середовищi на цей момент значно переважає [6].
Багатогодинна безперервна робота в Інтернет-середовищі негативно впливає на наш
органiзм, а саме – вищу нервову дiяльнiсть, ендокринну, iмунну та репродуктивну систему, зiр
i кiстково-м’язовий апарат людини, як на психiчне, так i фiзичне здоров’я студентської молодi.
З точки зору студентів, інтернет є засобом розваги, а вже потiм джерелом знань. Та й,
чесно кажучи, вони не завжди застосовують Iнтернет з користю та як помiчника в навчанні.
Для розв’язання завдань дослiдження було використано комплекс взаємодоповнюючих
методiв дослiдження: теоретичнi – аналiз проблеми впливу Iнтернет-середовища на
студентiв та викладачiв у сучаснiй науковiй лiтературi; узагальнення наукових джерел iз
зазначеної проблематики; емпiричнi – спостереження (застосовувалось для вивчення особливостей навчальної дiяльностi). Для вивчення негативного i позитивного впливу iнтернетсередовища, нами було проведено соцiологiчне опитування студентiв i викладачiв, бу������
ло����
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брано метод проведення опитування – анкетування роздавальним способом; емпiричнi –
анкетування, тестування; метод статистичної обробки результатiв: кiлькiсний i якiсний
аналiз отриманих �����������������������������������������������������������������������
у����������������������������������������������������������������������
ходi дiагностики результатiв; математичнi – обчислення первинних описових статистик. Для статистичного опрацювання було використано комп’ютернi програми
Microsoft Excel 2010.
Для детального вивчення проблеми ми провели опитування серед студентів. Результати опитувань наведено на гістограмах (рис. 1. – рис. 4.). Отримані результати невтiшнi. В
опитуваннях брали участь 14900 студентiв та 1100 викладачiв унiверситетiв (КНТЕУ та НУБiП
України).
У першому опитуваннi ми отримали такi результати.
Вiдповiді на питання: «Позитивно чи негативно Iнтернет-середовище впливає на
студентiв?».
43%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%
25%

Позитивно
Позитивно

Негативно

Важко
визначитися
Важко визначитися

Негативно

Рис. 1. Узагальненi результати вiдповiдi всiх респондентiв студентiв на питання:
«Позитивно чи негативно Iнтернет-середовище впливає на студентiв?»

Усього брали участь 14900 респондентiв – студентiв трьох курсiв двох унiверситетiв.
Далі наведено результати вiдповiдi на вищезазначене питання за трьома курсами.
Отже, ми отримали такi результати за І курс.
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Рис. 2. Результати вiдповiдей на питання: «Позитивно чи негативно Iнтернет-середовище впливає на
студентiв?» студентами І курсу (брали участь 4400 чол.), у %
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Рис. 3. Результати відповідей на питання: «Позитивно чи негативно Iнтернет-середовище впливає
на студентів?» студентами ІІ курсу (брали участь 4900 чол.), у %
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Рис. 4. Результати відповідей на питання: «Позитивно чи негативно Iнтернет-середовище впливає на
студентів?» студентами ІІІ курсу (брали участь 5600 чол.), у %

У�����������������������������������������������������������������������������������
другому опитуванні ми отримали вiдповiдi на питання «Якi �������������������������
і������������������������
з сайтiв ви вважаєте корисними?».
Ми спостерiгали такi вiдповiдi наших респондентiв, а саме:

Рис. 5. Вiдповiдi респондентiв-студентiв І курсу на питання «Якi із сайтiв ви вважаєте корисними для
навчальної діяльності?» (брало участь 4400 чол.)
51
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Із результатiв дослiдження у вiдповiдях студентiв першого курсу ми спостерiгаємо, що
вони часто вiдвiдують i ������������������������������������������������������������������
вважають����������������������������������������������������������
їх корисними для себе в навчанні: сайти вiртуальних знайомств ‒ 2600 респондентiв; сайти з готовими доповiдями i рефератами ‒ 3300 респондентiв;
сайти, що мiстять музику та вiдео ‒ 2100 респондентiв; сайти ЗМI ‒ 2900 респондентiв;
патрiотичнi сайти ‒ 1200 респондентiв; iгровi сайти ‒ 1300 респондентiв; сайти мiстять фото
i вiдео еротичного змiсту ‒ 1100 респондентiв; пошуковi системи ‒ 3600 респондентiв;
освiтнi сайти ‒ 3800 респондентiв; чати i форуми ‒ 3700 респондентiв; вiртуальнi музеї ‒
500 респондентiв; вiртуальнi енциклопедiї та книги ‒ 780 респондентiв.

Рис. 6. Вiдповiдi респондентiв-студентiв ІІ курсу на питання: «Якi з сайтiв ви вважаєте корисними в
навчальній діяльності?» (брали участь 4900 чол.)

Із результатiв дослiдження у вiдповiдях студентiв ІІ курсу ми спостерiгаємо, що вони
часто вiдвiдують i враховують����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
їх корисними для себе в навчанні: сайти вiртуальних знайомств ‒ 400 респондентiв; сайти з готовими доповiдями i рефератами ‒ 3900 респондентiв;
сайти що, мiстять музику та вiдео ‒ 2800 респондентiв; сайти ЗМI ‒ 2400 респондентiв;
патрiотичнi сайти ‒ 1100 респондентiв; iгровi сайти ‒ 2400 респондентiв; сайти, що мiстять
фото i вiдео еротичного змiсту ‒ 476 респондентiв; пошуковi системи ‒ 3500 респондентiв;
освiтнi сайти ‒ 3700 респондентiв; чати i форуми ‒ 2400 респондентiв; вiртуальнi музеї ‒ 540
респондентiв; вiртуальнi енциклопедiї та книги - 3600 респондентiв.

Рис. 7. Вiдповiдi респондентiв-студентiв ІІІ курсу на питання «Якi з сайтiв ви вважаєте корисними?»
(брали участь 5600 чол.)
52

ISSN 2522-4115 (print)
ISSN 2522-9133 (online)

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)

Із результатiв дослiдження у вiдповiдях студентiв третього курсу ми спостерiгаємо, що
вони часто вiдвiдують i вважають корисними для себе: сайти вiртуальних знайомств ‒ 370
респондентiв; сайти з готовими доповiдями i рефератами ‒ 4000 респондентiв; сайти, що
мiстять музику та вiдео ‒ 2800 респондентiв; сайти ЗМI ‒ 1500 респондентiв; патрiотичнi сайти ‒ 1280 респондентiв; iгровi сайти ‒ 1400 респондентiв; сайти������������������������������
, що��������������������������
мiстять фото i вiдео еротичного змiсту ‒ 500 респондентiв; пошуковi системи ‒ 4600 респондентiв; освiтнi сайти ‒
3900 респондентiв; чати i форуми ‒ 2300 респондентiв; вiртуальнi музеї ‒ 400 респондентiв;
вiртуальнi енциклопедiї та книги - 4600 респондентiв.

Рис. 8. Вiдповiдi респондентiв-викладачiв на питання: «Якi з сайтiв ви вважаєте корисними
для навчання?» (брали участь 1100 чол.)

Із результатiв дослiдження у вiдповiдях викладачів ми спостерiгаємо що, вони часто
вiдвiдують i вважають��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
корисними для себе в навчальній діяльності: сайти вiртуальних знайомств ‒ 100 респондентiв; сайти з готовими доповiдями i рефератами ‒ 640 респондентiв;
сайти що, мiстять музику та вiдео ‒ 600 респондентiв; сайти ЗМI ‒ 700 респондентiв;
патрiотичнi сайти ‒ 900 респондентiв; iгровi сайти ‒ 200 респондентiв; сайти, що мiстять
фото i вiдео еротичного змiсту ‒ 140 респондентiв; пошуковi системи ‒ 1000 респондентiв;
освiтнi сайти ‒ 980 респондентiв; чати i форуми ‒ 920 респондентiв; вiртуальнi музеї ‒ 300
респондентiв; вiртуальнi енциклопедiї та книги ‒ 960 респондентiв.
Сайти, якi найбільше вiдвiдують студенти: науковi – 63,6%; розважальнi – 55,4%;
службовi – 38,0%. Рiдше вiдвiдували такі сайти: рекламнi – 5,7%; онлайн-магазини – 4,0% [9].
Здiйснений аналiз показує, що на сайти знайомств студентська молодь звертається з
кiлькох причин, i цi причини постаралися сформулювати творцi таких сайтiв у виглядi цiлей
знайомства, а саме: романтичних, сексуальних, для листування, серйозних стосункiв та iн.
Для них не так��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
важливо знайти партнера, щоб потiм продовжити з ним зустрiчi та перейти до реального спiлкування, їх цiкавить так звана «тусовка в Iнтернет-середовищi» ‒
спiлкування з новими людьми через Iнтернет без подальших зобов’язань.
Як вiдомо, людина сприймає навколишню дiйснiсть через 5 органiв сприйняття: зiр, слух,
смак, нюх i дотик. Текст i людська мова вториннi i базовані на первинних образах, створюваних
цими почуттями. Тому можливостi безпосереднього сприйняття партнера сильно обмеженi в
Iнтернетi. Можливо, саме тому для деяких людей, що мають певнi проблеми у спiлкуваннi, у
сферi пов’язаній з емоцiйним контактом, Iнтернет діє як наркотик, тому що в ньому, i зокрема
на сайтах знайомств������������������������������������������������������������������������
,�����������������������������������������������������������������������
люди знаходять багато корисної iнформацiї i безболiсно для себе розширюють коло спiлкування. Для багатьох Iнтернет став свого роду екологiчної нiшею [10].
Для профілактики негативного впливу Iнтернету велике значення мають спецiальнi
«фiльтри», якi не дозволяють заходити на сайти ненавчального характеру; обмеження вiку
пiдлiткiв, якi вiдвiдують Iнтернет-кафе та Iнтернет-клуби.
Однак, на нашу думку, не варто йти на крайнi заходи i забороняти Iнтернет взагалi,
як це зроблено в Пiвнiчнiй Кореї, або обмежити доступ до нього, як це зроблено в Китаї.
Iнтернет ‒ це генiальний винахiд сучасностi, який стрiмко розширюється.
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Висновки i перспективи подальших досліджень. У це���������������������������������
�����������������������������������
й час Iнтернет містить багато корисного для користувачiв, однак також в мережi є багато негативної інформації.
Результати опитувань студентської молоді наочно показують уподобання студентів
в Iнтернет-середовищi. Думка викладачiв та студентiв стосовно корисностi та шкiдливостi
iнформацiї в Iнтернет-середовищi значно рiзниться.
На сьогоднiшнiй день iснують методи боротьби з негативом у Iнтернет-середовищi,
але, на жаль, вони малоефективнi. Необхiдно, щоб вже у найближчому майбутньому було
вжито бiльш радикальнi i дiйовi методи запобігання негативному впливу та боротьби з
його наслiдками. Шляхи розв’язання цiєї проблеми залежать як вiд дiй держави, так i вiд
свiдомостi кожної особистостi, суспiльства в цiлому.
Перспективн������������������������������������������������������������������
ою����������������������������������������������������������������
ми ������������������������������������������������������������
вважаємо����������������������������������������������������
розроб���������������������������������������������
ку�������������������������������������������
тренінгових програм подолання та формування вольових якостей щодо запобігання негативному впливу Інтернет-середовища.
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В статье определена степень разработки проблемы исследования влияния Интернет-среды на
студенческую молодежь в современных условиях. Определены особенности положительного и от���
рицательного�����������������������������������������������������������������������������
влияни����������������������������������������������������������������������
я���������������������������������������������������������������������
отдельных составляющих Интернет-среды на психику студентов. Исследовано мнение студентов и преподавателей относительно перечня сайтов и их пользы для обучения
и профессиональной деятельности. Разработаны рекомендации по предупреждению негативного
воздействия.
Ключевые слова. Интернет-среда, студенты, особенности, положительное и отрицательное влияние, рекомендации.
Introduction. The article defines the degree of development of the issue of studying the impact
of Internet environment on student youth in modern conditions. The features of negative and positive
influence are determined. The influence of individual components of the Internet environment on
student’s psyche is revealed. Students’ opinions about the list of sites and their usefulness for training and
professional activity are determined. Recommendations on the prioritization of negative influence have
been developed.
Key words. Internet environment, students, features, negative and positive influences,
recommendations.
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