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ЯТИЙ 
 

 Рассмотрены основные требования к профессиональной деятельности 
диспетчеров аварийных служб и на основе этого аргументируется важность 
такого свойства психики как эмоциональная устойчивость. Проанализировано 
множество определений эмоциональной устойчивости и рассмотрены подходы 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОМУНІКАТИВНИМИ 
УМІННЯМИ ПІДЛІТКІВ ТА СПІЛКУВАННЯМ У СОЦІАЛЬНИХ МЕ-

РЕЖАХ 
 

Постановка проблеми й актуальність дослідження. За всю історію 
людства ще не було такого часу, коли люди не страждали б від яких-небудь 
залежностей (будь то алкоголь, табак, рослинні та синтетичні наркотики, то-
що). У ХХІ ст. людство зіткнулося з новим видом залежності – Internet-
залежністю. Комп'ютерна мережа, як вид телекомунікації, у наш час набула 
широкого розповсюдження.  Internet –залежність є однією з найпоширеніших 
тем, якою цікавляться лікарі, учені, прості користувачі ПК. Інтенсивно обгово-
рюється і досліджується феномен залежності від Інтернету - синдром Інтернет 
адикції (addict - від англ. “наркоман”). Однак, Internet-залежність ще не вважа-
ється офіційним діагнозом і часто є показником інших серйозних проблем в 
житті особи - депресії, самоти, труднощів у спілкуванні. Особливо, це стосу-
ється підлітків. Актуальність дослідження психологічних наслідків Internet-
спілкування в підлітковому віці визначається, по-перше, тим, що, провідною 
діяльністю підліткового віку є спілкування, по-друге,- постійним зростанням 
кількості підлітків та юнаків - користувачів Інтернету (близько 40% в даний 
час), по-третє, тим, що надмірна пристрасть до мережі Internet руйнівно діє на 
дитину, негативно впливає на психіку, по-четверте, відсутністю глибоких дос-
ліджень у цій галузі в силу відносної новизни феномена Інтернет-залежності. 
Надзвичайно мало робіт присвячено проблемі Інтернет-залежності в підлітко-
вому середовищі. Тому вивчення Інтернет-діяльності є актуальною і перспек-
тивною галуззю в дослідницькій діяльності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення особливостей Iнтернет-
спілкування і комунікативних умінь підлітка надзвичайно важливе. Аналіз науко-
вої літератури свідчить, що формуванню комунікативних здібностей особистості 
присвячені роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Л. С.  Виготський, 
С. Л. Рубінштейн, А. А. Леонтьєв, А. Б. Добрович,  Г. М. Андрєєва, М. С. Каган, 
Я. Л. Коломинський, А. В. Мудрик, І. С. Кон, П. М. Якобсон і ін. Вивченню особ-
ливостей Інтернет-спілкування присвячені роботи таких наукових діячів, як 
О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанін, А. Є. Войскунський, Є. П. Бєлінська, О. В. Смисло-
ва, Н. В. Чудова, К. Янг. Проблема психологічних особливостей спілкування в 
підлітковому віці знайшла своє відображення у роботах психологів Бодальо-
ва А.А., Васюри С.А., Волошиної М.П., Гнєздилової Г.В., Дубровіної І.В., Ко-
на І.С., Масгутової С.К. та інших. 

Виходячи з вищезазначеного завданням дослідження є: визначення 
переважного типу комунікативних умінь підлітків, рівня залежності підлітків 
від Internet-спілкування та виявлення кореляційної залежності між цими дослі-
джуваним якостями. 
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Виклад основного матеріалу. Анатомо-фізіологічні зміни в організмі 
підлітка відбуваються поряд з соціальним, духовним становленням особистос-
ті, формується світогляд, життєва позиція та професійний вибір. Підлітковий 
вік є віком самовизначення, становлення характеру, поступової і активної, 
психологічної та фізіологічної еволюції. Характерними рисами даного періоду 
є суперечливість та парадоксальність (несподіване поєднання протилежних 
якостей характеру і поведінки), які яскраво виявляються у повсякденному 
житті підлітка. 

Формування комунікативних навичок підлітка відбувається в умовах змі-
ни мотивації основних видів діяльності: навчання, спілкування, інтелектуального 
розвитку й активного становлення особистості і в ході неформальної взаємодії з 
однолітками. Ці чинники спонукають підлітка до постійного розвитку психомо-
ральних якостей, вдосконалення власних комунікативних умінь.  

У підлітковому віці взаємодія і спілкування з однолітками вкрай необ-
хідні. Група ровесників створює ідеальне середовище, в якому можна розвива-
ються комунікативні уміння і навички, опанувати техніки мовленнєвого спіл-
кування, засвоєння соціально-психологічних еталонів, стереотипів і норм пове-
дінки, правил ввічливості та ін. У підлітковому віці розвивається словесно-
логічне мислення, монологічне, діалогічне і писемне мовлення, відбувається 
поповнення активного словника, засвоєння нових понять і появи в повсякден-
ному обігу словоформ, характерних для середовища підлітків. Ці показники 
комунікативної активності є найбільш відмітними рисами в мовленнєвому роз-
витку підлітка і визначають культуру його мовленнєвого спілкування. 

Проблема вивчення психологічних особливостей спілкування в підлітковому 
віці обумовлена рядом важливих обставин. Перш за все, вона визначається особ-
ливостями самого підліткового віку, а також умовами суспільства в якому живе 
людина. Сучасне суспільство знаходиться в умовах нестабільності, тому виникає 
багато неблагополучних, конфліктних сімей, в яких підліток не може достатньо 
реалізувати свою потребу у спілкуванні, отримати відповіді на численні запитан-
ня, які його цікавлять. Внаслідок цього, він зневірюється у можливості існування 
дружніх і довірливих стосунків між людьми, передчасно розчаровується у людсь-
ких взаєминах. Нереалізована потреба у спілкуванні спонукає підлітка до пошуку 
нових знайомих, які, як їм здається, у всьому зрозуміють, розрадять, допоможуть, 
але які, на жаль, не завжди є гідним зразком для наслідування. 

В процесі свого розвитку людина стає суб'єктом спілкування. Основною сфе-
рою реалізації потреби в емоційному контакті є сфера міжособових відносин в які 
вступають підлітки з оточуючими їх людьми. Тут реалізація потреби має явний 
характер. В той же час типова є ситуація, коли реалізація потреби в емоційному 
контакті має прихований характер. Це відбувається тоді, коли вона реалізується 
підлітками в інших сферах життєдіяльності. Так, наприклад, прагнення до участі 
в різній спільній діяльності з однолітками нерідко є наслідком неусвідомлювано-
го прагнення до спілкування з ними. В той же час учбовий процес, спортивні за-
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хоплення сумісна життєдіяльність з однолітками в класі, секції, літньому таборі і 
т.ін., стають сферами реалізації підлітком і потреби в емоційних контактах.  

Інтернет стає доступним і вкрай полегшеним, у порівнянні з реальним 
життям, засобом розширення кола спілкування, утворення нових зв'язків і зна-
йомств. У зв`язку із щорічним подвоєнням обсягу інформації швидкими тем-
пами розвивається мова, особливо її лексичний пласт. Інтернет став найпопу-
лярнішим інструментом отримання актуальної інформації і свого роду засобом 
спілкування. Інтернет на сьогодні є колосальним джерелом інформації. Його 
можливості, такі, як оперативність, швидкість і доступність зв'язку між корис-
тувачами на далеких і близьких відстанях, дозволяють використовувати Інтер-
нет не лише як інструмент для пізнання, але і як інструмент для спілкуван-
ня.Інформаційне середовище – поряд із природним, просторово-географічним, 
соціальним, культурним, ландшафтно-архітектурним тощо – відіграє значну 
роль у повсякденному житті сучасного підлітка. 

Інтернет-технології створюють умови для більш раннього, в порівнянні 
з попереднім поколінням, включення підлітка в соціальну діяльність: комп'ю-
тер - сучасне знаряддя праці, сучасне знаряддя виробництва, яким він уже во-
лодіє. За допомогою Інтернету він може брати участь в економічному, культу-
рному, політичному, науковому житті суспільства. За допомогою комп'ютери-
зованої діяльності у нього формуються властивості людини-діяча. Це сприяє 
більш ранньому оволодінню соціальними видами діяльності підлітками, акти-
вно включеними в комп'ютеризовану діяльність. 

Інтернет надає змогу спілкуватися знайомим в реальному житті людям 
або з незнайомими людьми. Подібного роду спілкування також особливо захо-
плює людей, які зазнали з тих чи інших причин труднощі при первинному ко-
нтакті в повсякденній дійсності, тобто тих, хто не прагне або уникає спілку-
вання в реальному житті. Зважаючи на те, що однією з проблем спілкування 
підлітків є сором’язливість, варто зазначити, що спілкуючись в мережі Інтрнет 
дитина почуває себе набагато впевненішою, ніж у реальному житті. 

Вплив інформаційних технологій на особистісний розвиток не може бу-
ти однозначно визначений як позитивний чи негативний. Слід ураховувати, 
що крім  негативних трансформацій особистості при Інтернет-залежності  іс-
нують також і позитивні можливості для розвитку окремих здібностей особис-
тості, її “Я” - концепцій та мотиваційної сфери в цілому. 

Проблема залежності від Інтернету починається тоді, коли прагнення 
людини віддалитися від реальності пов'язано зі зміною її психічного стану, ко-
ли це прагнення починає домінувати у свідомості і стає центральною ідеєю. 

Занурення у віртуальне середовище може бути обумовлено внутрішні-
ми психологічними конфліктами, викликаними, наприклад, проблемами в осо-
бистому і житті. Найбільш вразливими до Інтернет-залежності є підлітки, адже 
в них ще не остаточно сформована мотиваційно-цінністна сфера, їм притаман-
на невпевненість у спілкуванні і висока  тривожність.  
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Саме тому завданнями даного дослідження є: діагностика та вивчення 
взаємозв’язку комунікативних умінь підлітків та спілкування у соціальних ме-
режах, визначення переважного типу комунікативних умінь підлітків, визна-
чення рівня залежності підлітків від Internet-спілкування, виявлення кореля-
ційної залежності між цими якостями. Було використано наступні методики: 
шкала Р. Еріксона для оцінки комунікативних мовних навичок, адаптова-
на В. О. Калягіним і Л. Н. Мацько, методика діагностики рівня соціальної фру-
страції Л.І. Вассермана (модифікація В.В. Бойко), методика діагностики рівня 
суб’єктивного відчуття одинокості Д. Рассела і М., методика діагностики рівня 
Інтернет-залежності Кімберлі Янг. 

В процесі дослідження комунікативних умінь підлітків ми отримали 
дані, наведені у рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1 - Діаграма розподілу підлітків за високим, середнім і низьким 

рівнем розвитку комунікативних якостей  
 

Особливий вплив  на розвиток самосвідомості підлітка, його самоконтро-
лю здійснює спілкування з оточуючими, яке залежить від розвиненості таких 
якостей як мовні навички, товариськість і впевненість у собі. Спілкування у 
всіх його формах, видах, типах дозволяє людині отримувати в готовому вигля-
ді соціальний досвід, осмислений і систематизований попередніми покоління-
ми. Спілкування, як і будь-яка діяльність людини має низку спонукальних мотивів. 
Чим більш розвинений інтелект, культура, самосвідомість особистості, тим більше 
потреба у спілкуванні, у взаємодії з оточуючими. Моральні форми поведінки, зага-
льнокультурний рівень людини,  ефективність її взаємодії і спілкування з оточую-
чими багато у чому визначає не тільки мовленнєва поведінка, а й рівень товарись-
кості і впевненості у собі. Знати виражальні засоби мови, вміти користуватися сти-
льовими і смисловими багатствами в усьому їхньому різноманітті, бути впевненим 
у колі однолітків - ось до чого прагне більшість підлітків. 
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У процесі дослідження почуття соціальної фрустрації підлітків було 
отримано дані, наведені у рисунку 2.  

 

 
Рисунок 2 - Діаграма розподілу підлітків за рівнем розвитку со-

ціальної фрустрації 
 

Дуже високий рівень соціальної фрустрації притаманний підліткам які 
мають високий рівень невдоволеності своїм соціальним положенням, а також 
взаєминами з оточуючими. Найчастіше цей стан виражається внутрішньою 
тенденцією до агресивності, яка відкрито проявляється у вигляді гніву.  

Підлітки, котрі мають низький рівень соціальної фрустрації задоволені 
своїм соціальним положенням, впевнені у собі, охоче йдуть на контакт. Мають 
низьку тривожність, не проявляють агресивних і конфліктних проявів до ото-
чуючих. Але підлітковий вік характеризується як кризисний період, тому від-
будова соціальних взаємин не може проявлятися без певної невдоволеності, 
навіть тимчасової. 

У процесі дослідження суб’єктивне відчуття самотності підлітків було 
отримано дані, наведені у рисунку 3. 
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Рисунок 3.3 - Діаграма розподілу підлітків за рівнем суб’єктивного від-
чуття самотності 

Підлітки з високим рівнем суб’єктивного відчуття самотності мають страх 
бути знехтуваними у процесі встановлення міжособистісних взаємин з оточу-
ючими, вони не проявляють ініціативу, при знайомстві відчувають смуток. Як 
наслідок, вони  замикаються в собі, становляться ворожими і пасивними, що 
водночас стає і наслідком, і причиною одинокості. Дуже часто такі підлітки 
мають негативний досвід спілкування, і, нажаль це спричиняє подальше уник-
нення подібних ситуацій. Підлітки ж з низьким рівнем відчуття самотності за-
звичай товариські, більшість часу проводять с близькими і друзями. Достатньо 
впевнено почуваються в суспільстві, не тривожні, не побоюються осуду. Страх 
бути відторгнутим майже відсутній. 

Дослідження рівня Інтернет-залежності у підлітків дало наступні ре-
зультати, наведені у таблиці 4.  

 
Таблиця 4 - Дослідження рівня Internet- залежності у підлітків 

№ Рівень 
Internet- залежності 

Кіль-
кість 

людей 

Середнє зна-
чення 

% 

По 
групі 

 σ 

1 низький (мудрі користувачі)  9 26 3,6 23 
2 середній (мають незначну схиль-

ність)  
24 63 8,9 70 

3 високий (потребують допомоги) 12 82 4,3 7 
 
Низький рівень Інтернет-залежності свідчить про те, що підлітки цієї кате-

горії не мають схильності до Internet- залежності. Вони достатньо товариські, впе-
внені у собі, мають багато друзів і не зациклюються тільки на Internet- спілкуван-
ні. Для них Internet є ще одним засобом не втрачати зв’язку з близькими та друзя-
ми. Але це не є альтернативою спілкуванню. Спілкуванню у соціальних мережах 
вони віддають перевагу спілкуванню реальному.  

Підлітки з високим рівнем Інтернет-залежності мають труднощі через  
Internet- залежність. Їм притаманний низький рівень самооцінки і самосвідо-
мості, впевненості в собі. Вони критично ставляться до своїх якостей, поведін-
ки, рівня досягнень і, як наслідок, мають низький рівень самосприйняття. Та-
ким підлітками важко контролювати власні дії та поведінку. Вольові знижені. 
Вони почуваються невпевнено у реальному спілкуванні, їм важко встановлю-
вати контакт з іншими людьми. Як наслідок, підлітки, що відносяться до цієї 
категорії, почувають себе одинокими і повністю переключають увагу у віртуа-
льний світ, стаючи від нього залежними. 

Проведення кореляційного аналізу дозволило встановити  достовірний 
взаємозв’язок між наступними якостями: 
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1) Інтернет залежність і соціальна фрустрація (0, 88 при р ≤0,01).  
2) Інтернет залежність і самотність (0, 86 при р ≤0,01).  
3) Інтернет залежність і мовні навички ( -0, 72 при р ≤0,01). 
4) Самотність і соціальна фрустрація (0,9 при р ≤0,01).  
5) Самотність і мовні навички (-0,61 при р ≤0,01).  
6) Мовні навички і соціальна фрустрація (-0,606 при р ≤0,01). 
7) Товариськість і Інтернет залежність(-0,7 при р ≤0,01).  
8) Товариськість і соціальна фрустрація(-0,62 при р ≤0,01).  
9) Товариськість і самотність (-0,66 при р ≤0,01).  
10) Впевненість і Інтернет залежність(-0,65 при р ≤0,01).  
11) Впевненість і соціальна фрустрація (-0,52 при р ≤0,01).  
12) Впевненість і самотність (-0,51 при р ≤0,01).  
Ці данні говорять про те, що підлітки, схильні до Інтернет-залежності 

мають взаємозв’язок цієї залежності з такими якостями, як соціальна фрустра-
ція, самотність, мовні навички, товариськість, впевненість тощо. Інтернет-
залежність має негативний взаємозв’язок з багатьма аспектами психологічного 
становлення підлітків, що ускладнює процес соціалізації, спілкування і взає-
модії з оточуючими людьми. 

Висновки. На сьогоднішній день в Україні не існує психологічного чи 
психіатричного діагнозу “Інтернет” чи “комп'ютерної” залежності. В останню 
версію “Діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів” 
(DSM-IV), що встановлює стандарти класифікації типів психічних хвороб, не 
ввійшла жодна з цих категорій. Тим не менш сучасне суспільство має велику 
проблему – збільшення кількості Інтернет-залежних людей, переважну кіль-
кість яких складають підлітки. Провідною діяльністю підліткового віку є спіл-
кування. В силу різних причин значно зростають несприятливі чинники, що 
створюють проблеми в міжособистісному спілкуванні дітей підліткового віку. 
Непорозуміння, недостатня кількість уваги, відсутність підтримки, незадово-
леність спілкуванням, невпевненість, тривожність, побоювання труднощів і 
багато інших факторів призводять до того, що підлітки стрімко занурюються у 
світ віртуального спілкування.  

Реалії сьогодення диктують нові вимоги до особистості підлітка. Ін-
тернет став невід'ємною складовою культури сучасної молодої людини. І дуже 
важливо, щоб спілкування в всесвітній мережі не перевищувало спілкування в 
реальних умовах.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОМУНІКАТИВНИМИ 

УМІННЯМИ ПІДЛІТКІВ ТА СПІЛКУВАННЯМ У СОЦІЛЬНИХ МЕ-
РЕЖАХ 

 
В статті проаналізовано та розкрито особливості взаємозв’язку кому-

нікативних умінь та спілкування у соціальних мережах підлітків. Відзначена 
важливість запобігання розвитку Інтернет-залежності з метою покращення 
якості комунікативних умінь.  
 

Гринченко О.М. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОММУНИКАТИВНЫ-
МИ УМЕНИЯМИ ПОДРОСТКОВ И ОБЩЕНИЕМ В СОЦИАЛЬНИХ 

СЕТЯХ  
 

В статье проанализированы и раскрыты особенности взаимосвязи ком-
муникативных умений и общения в социальных сетях подростков. Отмечена 
важность предотвращения развития Интернет-зависимости с целью улучшения 
качества коммуникативных умений. 

 
Grinchenko O. 

 
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICA-

TION SKILLS TEENS AND SOCIAL NETWORKS 
 

In the article analysed and exposed the feature of intercommunication of 
communicative abilities and intercourse in the social networks of teenagers. 
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Importance of prevention of development of internet-dependence is marked with the 
purpose of improvement of quality of communicative abilities. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧ-
НОСТИ 

 
Актуальность. Творчество на современном этапе развития общества не 

является специальностью людей искусства, быть творцом жизненно необхо-
димо менеджеру, программисту, маркетологу, торговому представителю… Все 
чаще работодатели указывают такое требование к кандидату как творческий 
подход к выполняемой деятельности, креативность. Креативность стала зало-
гом успешной деятельности в нашем стремительно меняющимся мире.  

Тема креативности интересна не только для исследователей, но и для 
каждой личности, ведь нам каждый день необходимо принимать какие-то важ-
ные решения, требующие оригинальности, нестандартности нашего мышле-
ния. Это говорит о необходимости развития своего творческого потенциала и 
использования его для решения повседневных задач. 

Актуальность исследования психологических основ развития креатив-
ности в профессиональной акмеологии определяется социальной и практиче-
ской значимостью проблемы самосовершенствования творческой личности 
взрослого человека и его самоактуализации в профессиональной деятельности. 
Необходимость изучения проблемы креативности в профессиональной акмео-
логии объясняется прежде всего возникшим противоречием между социаль-
ным заказом общества на творческую личность во всех сферах производства и 
недостаточной разработанностью психологических основ развития креативно-
сти в акмеологии. 

Социальная значимость изучения психологических закономерностей 
креативности в период творческой зрелости специалиста обусловливается тем, 
что, во-первых, она определяет продуктивно-созидательную направленность 
личности и составляет основной стержень ее социальной ориентации в жизни, 
во-вторых, является базовым детерминантом профессионального творчества и, 
в-третьих, способствует развитию творческого потенциала специалиста и его 
самоактуализации в социальной сфере. 

Анализ литератури. Все исследования, посвященные изучению креатив-
ности, делят на две группы. Первая из них составляют исследования, бази-
рующиеся на концепции креативности как универсальной познавательной 


