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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: Оценка и профилактика интернет-зависимости у 

подростков при повышенной экологической нагрузке: 57 страницы, 7 
рисунков, 3 таблицы, 48 источников, 5 приложений. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ, ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ, ИГРОВАЯ-

ЗАВИСИМОСТЬ, ИНТЕРНЕТ. 
 
Цель работы изучить Интернет-зависимость у подростков в условиях 

повышенной экологической нагрузки. 
Методы исследования статистические, анкетирование. 
Полученные результаты и их новизна отмечается постоянное 

увеличение количества пользователей Интернета. Подростки по ряду причин 
составляют основную массу посетителей сети, и именно среди этой группы 
населения больше всего велик риск Интернет-зависимости. В настоящий 
момент проблема исследования интернет-зависимости у подростков в 
русскоязычной литературе практически не рассматривается. Было проведено 
двухэтапное анкетирование, направленное на выявление наличия интернет-
зависимости у подростков, а также прочитана лекция. Результаты 
исследования показывают, что форма профилактики интернет-зависимости в 
виде лекции не является достаточно эффективной.   

Степень использования Результаты работы могут быть использованы 
учителями при выборе проведения формы профилактики интернет-аддикции 
при подготовке внеклассного мероприятия, педагогом-психологом, при 
проведении психокоррекционных занятий. 

Область применения. Образование, экология, медицина. 
 



РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца: ацэнка і прафілактыка інтэрнэт-залежнасці ў 

падлеткаў пры падвышанай экалагічнай нагрузцы: 57 старонкі, 7 малюнкаў, 3 
табліцы, 48 крыніц, 5 прыкладанняў. 

 
ЗАЛЕЖНАСЦЬ, ІНТЭРНЭТ-ЗАЛЕЖНАСЦЬ, ГУЛЬНЯВАЯ-

ЗАЛЕЖНАСЦЬ, ІНТЭРНЭТ. 
 
Мэта працы вывучыць Інтэрнэт-залежнасць у падлеткаў ва ўмовах 

падвышанай экалагічнай нагрузкі. 
Метады статыстычныя даследаванні, анкетаванне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна адзначаецца пастаяннае павелічэнне 

колькасці карыстальнікаў Інтэрнэту. Падлеткі па шэрагу прычын складаюць 
асноўную масу наведвальнікаў сеткі, і менавіта сярод гэтай групы 
насельніцтва больш за ўсё вялікі рызыка інтэрнэт-залежнасці. У сапраўдны 
момант праблема даследавання інтэрнэт-залежнасці ў падлеткаў у 
рускамоўнай літаратуры практычна не разглядаецца. Было праведзена 
двухэтапнае анкетаванне, накіраванае на выяўленне наяўнасці інтэрнэт-
залежнасці ў падлеткаў, а таксама прачытана лекцыя. Вынікі даследавання 
паказваюць, што форма прафілактыкі інтэрнэт-залежнасці ў выглядзе лекцыі 
не з'яўляецца дастаткова эфектыўнай.   

Ступень выкарыстання вынікі працы могуць быць выкарыстаны 
настаўнікамі пры выбары правядзення формы прафілактыкі Інтэрнэт-
адыкцыі пры падрыхтоўцы пазакласнага мерапрыемства, педагогам-
псіхолагам, пры правядзенні психокоррекционных заняткаў. 

Вобласць прымянення. Адукацыя, экалогія, медыцына.  



ABSTRACT 
 
Thesis: Evaluation and prevention of Internet addiction in adolescents with 

high environmental load: 57 pages, 7 figures, 3 tables, 48 sources, 5 applications. 
 
ADDICTION, INTERNET ADDICTION, GAMING ADDICTION, 

INTERNET. 
 
The aim of this work to examine Internet addiction among adolescents under 

conditions of high environmental stress. 
Methods of research statistical, questioning. 
The obtained results and their novelty are marked by a constant increase in 

the number of Internet users. Teenagers for a number of reasons make up the bulk 
of visitors to the network, and it is among this population that the risk of Internet 
addiction is greatest. At the moment, the problem of the study of Internet addiction 
in adolescents in the Russian literature is practically not considered. A two-stage 
questionnaire was conducted to identify the presence of Internet addiction in 
adolescents, and a lecture was given. The results of the study show that the form of 
prevention of Internet addiction in the form of a lecture is not effective enough.   

The degree of use of the Results can be used by teachers in the choice of the 
forms of prevention of Internet addiction in the preparation of extra-curricular 
activities, teacher-psychologist in conducting psychological training. 
Application. Education, ecology, medicine.. 


