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Проведено порівняльний аналіз результатів обстеження різними психодіагностичними тестами 
на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ. Відзначено гіпердіагностичну спрямованість 
існуючих психодіагностичних тестів у виявленні залежності від мережі Інтернет, наведено її 
причини.
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Останнім часом відзначається зростаюча за-
хворюваність на інтернет-залежність, що зумовлює 
інтерес фахівців до цієї проблеми. Серед молоді 
з різних країн світу інтернет-залежність фіксу-
ється на рівні від 1 до 17 %, найвищі показники 
у розвинених країнах та таких, що мають висо-
кі темпи розвитку. Так, симптоми залежності від 
Всесвітньої мережі виявляються у 13 % підлітків 
у США, в 17 % — у Китаї. В Україні цей показник 
становить 2–6 %, але існують передумови до його 
збльшення [1–3].

Розширення доступу користувачів до Все-
світньої мережі у нашій країні, що відбувається 
в останнє десятиріччя вибухоподібно, загострює 
проблему діагностування інтернет-залежності. 
Зазначається, що серед давніх користувачів таку 
адикцію мають близько 5,9 %, тоді як серед почат-
ківців, які користуються мережею протягом шести 
місяців,— вже близько 25 % [4, 5]. На ці показ-
ники впливають різні соціальні фактори, в тому 
числі вік користувачів та зумовлений ним інтерес 
до різних видів діяльності в Інтернеті.

Слід зазначити, що в більшості існуючих до-
сліджень під інтернет-залежністю розуміється саме 
ігрова, тоді як сьогодні можна виділити безліч 
її різновидів. Головню проблемою у визначен-
ні інтернет-залежності є той факт, що не кожен 
вид діяльності, який реалізується за допомогою 
мережі і є часовитратним, можна розглядати як 

патологічний, тоді як час, витрачений на вико-
ристання мережі згідно з існуючими критеріями 
у більшості психодіагностичних тестів виступає 
ключовим компонентом диференційної діагнос-
тики такої адикції [6–8].

Отже, незважаючи на широке використання 
у соціальних вербальних практиках, психологіч-
ній та медичній літературі терміна «інтернет-за-
лежність», аналіз наукових досліджень демонструє 
відсутність стандартизованих уявлень щодо зміс-
товного наповнення та медичних критеріїв дифе-
ренційної діагностики цього патологічного стану, 
що обумовлює значні похибки при застосуванні 
існуючого психодіагностичного інструментарію.

Мета нашого дослідження — оцінити діагно-
стичну спроможність психодіагностичних тестів на 
виявлення інтернет-залежності серед студентської 
молоді медичних вишів.

На базі кафедри психіатрії, психотерапії, за-
гальної та медичної психології, наркології та се-
ксології Запорізького державного медичного уні-
верситету було обстежено 111 умовно здорових 
студентів вищих медичних навчальних закладів без 
клінічних ознак інтернет-залежності. Студентам 
було запропоновано для заповнення ряд існуючих 
психодіагностичних тестів, орієнтованих на ви-
явлення інтернет-залежності. Для їх обстеження 
використовувалися психопатологічний, псиході-
агностичний, статистичний методи дослідження.
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Психодіагностичне дослідження проводилося 
за допомогою таких методик: спосіб скринінго-
вої діагностики комп’ютерної залежності (СДКЗ, 
Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот, 2005); тест К. С. Янг 
на інтернет-залежність (Internet Addiction Test 
(IAT) K. S. Young, 1994); шкала інтернет-залеж-
ності Чена (Chen Internet addiction Scale (CIAS), 
S.-H. Chen, 2003); тест на інтернет-залежність 
(ТІЗ, С. А. Кулаков, 2004).

Психодіагностичне тестування студентів на 
виявлення інтернет-залежності продемонструва-
ло наявність помилково-позитивних результатів 
за всіма тестами, окрім ТІЗ (таблиця).

Отже, найбільшу діагностичну компетент-
ність при встановленні актуального стану сту-
дентів медичного ВНЗ продемонстрував ТІЗ 
С. А. Кулакова, в якому 89,19 % результатів від-
повідало патопсихологічному дослідженню та 
клінічним спостереженням, помилково-пози-
тивних результатів не було. Тести СДКЗ та CIAS 
мали невеликий показник помилково-пози-
тивних результатів (2,70 та 3,60 % відповідно), 
втім вони продемонстрували значний відсоток 
за рубрикою «Вказівки на наявність формування 
інтернет-залежності» (18,02 та 32,43 % відповід-
но). Найбільший відсоток помилково-позитив-
них результатів спостерігався при тестуванні 
IAT — інтернет-залежність виявлялася більше 
ніж у третини обстежених.

Результати психодіагностичного тестування 
студентів подано на діаграмах (рисунок).

Нами встановлено, що діагностичні похибки, 
які є у більшості психодіагностичних тестів для 
виявлення інтернет-залежності, зумовлені моди-
фікацією життєвого устрою студентської молоді із 
переходом Інтернету зі сфери розваг у невід’ємну 
складову життя сучасної людини. Мережа Інтер-
нет використовується студентською спільнотою як 
засіб отримання інформації, навчання, спрощеної 
комунікації тощо.

Тестові запитання, спрямовані на діагнос-
тування виникнення в особи психологічного 

дискомфорту за відсутності доступу до мережі 
Інтернет (як доказ синдрому психологічної за-
лежності), зазвичай не уточнюють причин такої 
емоційної реакції, оскільки вона у більшості 
студентів має неадиктивний генез. При психо-
діагностичному обстеженні слід ураховувати, що 
індукування психологічного дискомфорту вна-
слідок відсутності доступу до мережі виникає 
у ряді ситуацій (чи в разі очікування можливості 
їх виникнення), які не можуть у сучасному сус-
пільстві розглядатися як прояв психологічної 
залежності. Спектр таких ситуацій широкий. 
Розглянемо основні з них.

Під час навчального процесу, опитування, за-
ліку тощо втрата доступу до мережі Інтернет, яка 
містить відповіді на будь-які навчальні завдання, 
у сучасних студентів викликає такий самий дис-
комфорт, як і відсутність підручника або зошита 
у молоді в минулому сторіччі. Потреба ознайо-
митись із навчальними матеріалами та інформа-
ційними повідомленнями у рамках навчального 
процесу, що викладаються на інтернет-сторінках 
ВНЗ, науково орієнтованих порталах або надхо-
дять на e-mail, за відсутності доступу до мережі 
у відповідального студента закономірно провокує 
відчуття неспокою, тривоги. Необхідність або очі-
кування необхідності пошуку потрібної адреси за 
відсутності доступу до інтерактивних карт (осо-
бливо у студентів, які навчаються у незнайомо-
му місті) спричиняє такий самий психологічний 
дискомфорт, як і відсутність топографічної карти 
у людей у минулому. Відсутність змоги отримати 
інформацію з інтернет-ЗМІ, які сьогодні майже 
витіснили для молоді інші ЗМІ-ресурси, здатна 
призвести до інформаційного голоду, характерного 
для осіб похилого і старечого віку за відсутності 
доступу до газет, журналів, радіо та телебачення. 
Відсутність можливості онлайн-спілкування може 
сформувати психологічний дискомфорт та тривогу, 
аналогічно тому, як би це сталося у ХХ ст. з людь-
ми при спонтанному припиненні функціонування 
стаціонарних засобів комунікації.

Результати обстеження умовно здорових студентів за допомогою тестів  
на виявлення інтернет-залежності

Результат обстеження
СДКЗ IAT CIAS ТІЗ

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. %

Звичайний користувач Інтернету 3 2,70 10 9,01 0 0 99 89,19

Захопленість Інтернетом 85 76,58 65 58,56 71 63,96 * *

Пристрасть до Інтернету * * * * * * 12 10,81

Формування інтернет-
залежності 20 18,02 * * 36 32,43 * *

Сформована інтернет-
залежність 3 2,70 36 32,43 4 3,60 0 0

* Відсутність рубрики та її аналогів у тесті.
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Сучасна молодь звикла до більш масштабного 
контролю навколишнього середовища й інфор-
маційного простору у режимі реального часу, ніж 
попереднє покоління. Це стосується геолокації, 
доступу до необмеженої міжособистісної кому-
нікації, мікро- та макросоціальних змін, потреби 
«тримати руку на пульсі подій» тощо як варіанта 
збільшеного запиту людини постіндустріального 
суспільства, прискорення ритму життя, що жод-
ним чином не пов’язано із адикцією.

Час, що витрачається на користування мере-
жею Інтернет, різко збільшується у період сту-
дентства внаслідок навчальних потреб. Це стосу-
ється не лише інтернет-ресурсів як навчального 
матеріалу (електронні підручники, наукові статті 
тощо), але й орієнтації вишів на дистанційну освіту, 
«електронні журнали» задля контролю успішнос-
ті навчання. Натомість втрата інструмента такого 
контролю, як мережа Інтернет, закономірно веде 
до фрустрації або депривації, які не можна роз-
глядати у контексті патологічної адикції.

Таким чином, можна дійти висновку, що 
більшість існуючих психодіагностичних тестів на 
виявлення інтернет-залежності демонструють по-
милково-позитивні результати на рівні від 2,70 до 
32,43 % при діагностуванні умовно здорових сту-

дентів вищих медичних навчальних закладів, які 
за клінічними спостереженнями не мають інтер-
нет-залежності. Це свідчить про їх гіпердіагнос-
тичну спрямованість, а також неспроможність 
встановлення залежності від Інтернету у студен-
тів медичних вишів, що може бути пов’язано зі 
специфікою навчання, культурально й галузево 
обумовленими якостями цієї соціальної групи. 
Отже, існує потреба у розробці нового психоме-
тричного інструментарію для діагностування адик-
цій, пов’язаних із мережею Інтернет в означеної 
категорії громадян.
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ГИПЕРДИАГНОСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 
НА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

А. Н. СТОЛЯРЕНКО

Проведен сравнительный анализ результатов обследования различными психодиагностическими 
тестами на интернет-зависимость студентов медицинских ВУЗов. Отмечена гипердиагностическая 
направленность существующих психодиагностических тестов в выявлении интернет-зависимости 
от сети Интернет, приводятся ее причины.

Ключевые слова: интернет-зависимость, аддикция, студенты, психодиагностика, психометрия.

HYPERDIAGNOSTIC TRENDS OF PSYCHODYAGNOSTIC TESTS  
FOR INTERNET ADDICTION OF MEDICAL STUDENTS

A. M. STOLIARENKO

The article presents a comparative analysis of the results of examination of medical students using 
various psychodiagnostic tests for the Internet addiction. Hyperdiagnostic trends of the existing psy-
chodiagnostic tests for the Internet addiction were identified; its causes are reported.

Key words: Internet addiction, addiction, students, psychodiagnosis, psychometry.
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