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Анотація. Сучасні студенти усе більш піддані епідемії ХХІ століття – 

гаджет-залежності, і однієї з її різновидів – залежності від соціальних мереж. 

Цей вид девіантної поведінки викликає цілий спектр відхилень у фізичному й 

психічному розвитку студентів, які негативно позначаються, як на навчальній 

адаптації, так і на їхньому здоров’ї в майбутньому. При втраті контролю над 

своєю поведінкою в молодому віці, ця залежність веде до порушення 

соціалізації, не сформованості емоційно-вольової сфери, розладу психіки 

(стреси, неврози, депресії, суїциди), не говорячи вже про порушення фізичного 

здоров'я цих «жертв цивілізації». Автори статті пропонують використовувати 

спортивні ігри (зокрема, волейбол), як засіб попередження формування 

девіантної поведінки, що успішно формує рефлексію, емоційно-вольові якості, 

веде до соціалізації молоді у суспільстві.  

Ключові слова: девіантна поведінка; гаджет-залежність; емоційно-

вольові якості; студенти; спортивні ігри. 

 

За даними психологів і психіатрів у найближчі роки гаджет-залежність 

вийде на перше місце по кількості людей, що страждають від неї, випередивши 

такі залежності як алкоголізм і паління (Пестрякова, 2012). Залежність – 

поведінковий паттерн, який повторюється та збільшує ризик розвитку хвороби 

або особистих (соціальних) проблем і супроводжується втратою контролю й 

можливості саморегуляції власної поведінки (Зайкина, 2017).  

 Гаджет, згідно Вікіпедії (англ. Gadget – пристосування, обладнання, 

дрібничка) – невелике обладнання, призначене для полегшення й 

удосконалення життя людини. До них відносяться різні електронні продукти, як 

правило, невеликого розміру: смартфони, електронні книги, ноутбуки, 

планшети, музичні плеєри, ігрові консолі, фітнес-трекери та т.п. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki). Без усіх цих пристроїв сучасний студент вже не 

вважає своє життя повноцінним. Першість у даному списку належить 

смартфонам з їх можливістю виходу в Інтернет, іграми та ін. (Протопопова, & 

Макаренко, 2017).  

У ході одного дослідження вчені з Університету Мэріленд (США) 

запропонували студентам відмовитися від використання мобільного телефону, 

ноутбука та інших сучасних пристроїв на один день (Mazer, & Ledbetter, 2012). 

Як з'ясували дослідники, переважна більшість молодих людей не змогли 
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провести без мобільного зв'язку й Інтернету навіть 24 години. Більше того, 

учені докладно описали поведінку студентів протягом експерименту. За їхніми 

словами, студенти перебували в тривожному стані, іноді були агресивними й 

некерованими. Один учасник сказав, що його залежність від гаджетів те саме 

що  наркоманія: без них у нього починається «ломка» у буквальному значенні 

цього слова (Mazer, & Ledbetter, 2012; Karaiskos, Tzavellas, Balta, 

& Paparrigopoulos, 2010).  

Психологи вважають, гаджет-залежність (і його похідна інтернет-

залежність) починається в той момент, коли прагнення піти від реальності 

починає домінувати у свідомості й стає центральною ідеєю, раніше люди 

«йшли» за допомогою до алкоголю й наркотиків, тепер для цієї мети все 

частіше використовуються прогресивні новинки. У сучасних «техноманьяків» 

виявляється цілий букет психологічних симптомів (Кормилкина, Попов, 

Бурыгина, & Шеметова, 2017; Karaiskos, Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 

2010).  

Вченими виявлено основні фактори виникнення гаджет-залежності 

(Інтернет, ігрової залежності): внутрішнє напруження, викликане конфліктом 

потреб; невміння будувати конструктивні життєві стратегії; небажання брати на 

себе соціальну відповідальність; ескапізм – використання гаджетів для того, 

щоб уникнути думок про життєві проблеми; потреба в релаксації; труднощі у 

встановленні контактів з однолітками (Буров, 2012; Ольховская, & Сапегина, 

2015).  

Навіть при наявності ознак патологічної залежності студентам 

психологічно складно визнати свою залежність, тим більше від гаджетів, які 

використовуються всіма й повсюди. 

Наслідки розвитку гаджет-залежності, на думку багатьох авторів такі 

(Буров, 2012; Зайкина, 2017; Шаматова, 2016; Karaiskos, Tzavellas, Balta, 

& Paparrigopoulos, 2010): 

1. Порушення процесу соціалізації (погіршення комунікативних навичок, 

рефлексії, емоційній стійкості). 

2. Несформованість емоційно-вольової сфери. 

3. Гіпокінезія з повним спектром супутніх проблем зі здоров'ям. 

4. Девіантна поведінка. 

5. Психічні розлади. 

Таким чином, гаджет-залежність є актуальною проблемою студентської 

молоді не тільки в справі одержання ними вищої освіти, але й у збереженні 

свого здоров'я й майбутньому благополучному життя взагалі.  

Усі перераховані вище наслідки гаджет-залежності приводять до 

зниження ефективності адаптаційних процесів в процесі навчання. Студенти 

нездатні переносити збільшення навчальних і емоційних навантажень, що 

приводить до швидкої стомлюваності й виникненню різних захворювань. 
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Більшість учнів з ознаками гаджет-залежності мають низьку динаміку 

відновлення, це свідчить про недостатній ступінь функціонування адаптаційних 

механізмів серцево-судинної й дихальної систем (Буров, 2012; Ольховская, , & 

Сапегина, 2015). У них менш розвинені фізичні якості, такі як сила, швидкість, 

витривалість. Усе це наслідок малої рухової активності, тому що більшу 

частину часу студенти проводять за телефоном, комп'ютером і т.п. Навіть 

спілкування в них зводиться в основному до переписки в чаті.  

За даними літератури та Рекомендаціями ВООЗ необхідний мінімальний 

рівень рухової активності студентів коливається в різних авторів від 2,5–5 

годин до 6–8 годин на тиждень (Кобза, 2002), і навіть 10–14 годин (Karaiskos, 

Tzavellas, Balta, & Paparrigopoulos, 2010).  

Кобза М. Т. Відзначає, що у сучасних реаліях фізичного виховання у ЗВО 

більш 70 % студентів не мають навіть мінімального рівня рухової активності 

(Кобза, 2002).  

Освітній, виховний і оздоровчий потенціал фізичної культури з 

урахуванням рівня фізичного стану студентів дозволяє не тільки оптимізувати 

функціональні можливості організму, підвищити рівень фізичної 

підготовленості студентів, але й сприяти розвитку психічних функцій, 

формуванню соціально значимих якостей студентів.  

Найбільш ефективним засобом фізичного виховання в профілактиці 

гаджет-залежностей, на наш погляд, є спортивні ігри. Гра є прообразом 

реального життя, де відтворюється природна поведінка людини. Під час гри 

можливо прогнозувати характер міжособистісних взаємодій, можливо 

оцінювати партнерів під час пошуку найбільш доцільного варіанта дії, усе це 

створює передумови для успішного формування адекватної оцінки виникаючих 

ситуацій (Хазова, & Бгуашев, 2012).  

На заняттях спортивними іграми, є можливість створити той мікроклімат, 

який сприяє встановленню позитивних міжособистісних зв'язків зі своїми 

однолітками, навчитися безконфліктної поведінки, дати кожній особистості 

проявити себе з кращого боку. Усе це сприяє реальному спілкуванню, 

розв'язанню будь-яких ігрових ситуацій і поліпшенню соціалізації студентів 

(Ольховская, & Сапегина, 2015).  

Дослідниками в області фізичної культури й спорту доведено, що фізичні 

вправи, зокрема спортивні ігри, безпосередньо, впливають на розвиток 

емоційно-вольових якостей особистості (Антонова, 2014; Ильин, 2008; 

Перевозкин, 2011).  

Емоційно-вольовий компонент містить у собі прояв психологічних 

механізмів – емоційних і вольових. Необхідною умовою збереження здоров'я є 

позитивні емоції; переживання, завдяки яким у людини закріплюється бажання 

вести здоровий спосіб життя. Воля – психічний процес свідомого керування 
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діяльністю, що проявляється в подоланні труднощів і перешкод на шляху до 

поставленої мети (Хазова, & Бгуашев, 2012).  

Є. П.  Ільїн схожим чином співвідносить емоційну й вольову регуляцію, 

уточнюючи, що вольова регуляція набуває чинності тоді, коли емоції 

дезорганізують діяльність. Якщо емоції стимулюють діяльність, то прояву 

вольових якостей не потрібно. Самі вольові якості розглядаються як компенсатори 

певних «негативних» емоційних станів. Наприклад, компенсатор негативної дії 

страху – сміливість, фрустрації – наполегливість, тривожності, непевності – 

рішучість, почуття монотонності, втоми – терплячість (Ильин, 2008).  

Саме при виникненні часто повторюваних «негативних» емоційних станів 

молоді люди мають небезпеку замінити реальну взаємодію в даній ситуації 

віртуальною (відхід від реальності), сурогатною. Спортивні ігри пропонуються 

як засіб реальної розрядки «негативних» емоційних станів в обстановці 

реального спілкування з людьми. Фізичні навантаження, яких зазнають молоді 

люди, дають можливість перевести напруження з рівня психіки на рівень тіла й 

«розрядити», знизити нервове напруження. Вони позитивно впливають на 

нервову регуляцію вегетативних процесів, що, у свою чергу, оптимізує 

фізіологічні механізми прояву волі й емоцій студентів. 

У спортивних іграх, зокрема у волейболі, студенти мають можливість 

тренувати волю, яка стане згодом їхньою надійною опорою протягом життя.  

За даними О. С. Вдовиної (Вдовина, 2015) і Є. П. Ільїна (Ильин, 2008) 

спортсменів, що займаються неагресивними ігровими видами спорту, такими як 

волейбол, відрізняє наполегливість у досягненні мети, цілеспрямованість і 

схильність планувати своє майбутнє на більші проміжки часу. Вони воліють 

брати на себе середні по труднощам або ж злегка завищені, але здійсненні 

зобов'язання, ставлять перед собою реально досяжні цілі й, якщо ризикують, то 

виважено. Крім того, у процесі занять спортивними іграми студенти можуть 

здобувати здатність управляти своїми почуттями, думками, діями в умовах 

емоційного збудження або наростаючої втоми, несподіваних труднощів, невдач 

і інших несприятливих факторів. Ці якості можуть бути використані не тільки в 

ігровій діяльності, але й у навчальній, майбутній професійній діяльності. 

У вищій школі фізичне виховання закладає основи фізичного й духовного 

здоров'я, на базі якого можливо різнобічний розвиток особистості. Фізичне 

виховання для студента може бути значущим фактором попередження й 

подолання різного роду патологічних залежностей. Залучення молодих людей 

до спортивної діяльності дає можливість активно протистояти поширенню 

шкідливих звичок, сприяти здоровому способу життя. 

Таким чином, потенціал занять спортивними іграми в розвитку 

соціалізації, емоційно-вольових якостей, профілактики гаджет-залежності 

студентів величезний, однак важливо дотримуватись оптимального добору 

засобів, методів, форм фізичної культури, які повною мірою відбивали б 



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ИГР ИЕДИНОБОРСТВ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ          2019 Том ІІ 
 

49  

 

специфічну спрямованість психолого-педагогічних впливів на розвиток 

особистості студента.  
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