
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

 160 

Мінчук Т.В. 

Національний авіаційний університет, Київ 

КІБЕР-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

Однією з основних ознак сучасного суспільства є стрімкий розвиток 

комп'ютерних інформаційних технологій і систем телекомунікацій. 

Сучасне суспільство живе у час розвитку новітніх технологій, які виводять 

нас на абсолютно новий рівень розвитку. Сьогодні обмін інформацією, 

спілкування, формування взаємовідносин, відпочинок, а також соціальний 

розвиток не просто переходять з реального світу у світ віртуальний, але й тісно 

пов’язані між собою, що дозволяє нам жити у двох світах одночасно. 

Високі темпи розвитку кіберпростору в XXI столітті продовжують динамічно 

збільшуватись як за рахунок зростання обсягів інформації у світі, поширення 

стільникових (мобільних ) технологій, так і за рахунок збільшення кількості 

користувачів комп'ютерами та глобальною мережею Інтернет у всіх регіонах 

земної кулі, що стала за останнє десятиліття не тільки надзвичайно масштабним 

сектором кіберпростору, а й зручним середовищем і засобом задоволення 

різноманітних потреб сучасної людини. 

Термін «кіберпростір» походить від слів кібернетика і простір. Це 

метафорична абстракція, використовувана в філософії і в комп'ютерних науках, є 

(віртуальною) реальністю, яка представляє Ноосферу або Другий світ як 

«всередині» комп'ютерів так і «всередині» комп'ютерних мереж. 

Як показують останні дослідження, деякі люди проводять в кіберпросторі 

стільки часу, що це має досить великий вплив на особисте і професійне життя. 

Проблема залежності від кіберпростору є, на сьогоднішній день, найбільш 

важливою з усіх психологічних аспектів взаємодії людини і комп'ютера, що 

передбачає широке коло різних типів поведінки і проблем, пов’язаних із 

контролем імпульсів. 

Велика часка кібер-залежних користуються сервісами, пов'язаними зі 

спілкуванням для самореалізації та з метою задовольнити свої бажання і потреби, 

які в реальному світі реалізувати не виходить за причини внутрішніх проблем. У 

кіберпросторі можна вільніше і сміливіше висловлювати свої думки, брати на себе 

інші ролі. За даними соціологічних опитувань, в інтернеті людей приваблює 

анонімність, доступність, безпека і простота використання. Кібер-залежні люди 

найчастіше є аутсайдерами в житті і використовують мережу для отримання 

соціальної підтримки, психологічного і сексуального задоволення, а також 

можливості створення нового «Я». 

Отже, можна зробити висновок, що останнім часом дослідження діяльності 

людини, опосередкованої комп’ютерами та іншими елементами інформаційних 

технологій, а також залежності від них є одними з найактуальніших завдань для 

багатьох наук. 
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