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Вступ. Досягнення високого освітнього рівня студен
тів є головною метою навчання вищих навчальних закла
дів (внз). Втім, не дивлячись якість викладання навчаль
ного матеріалу, певні особливості особистості та психіч
ного стану студентів можуть виступати у якості таких, що 
знижують рівень набуття професійних знать та навичок. 
Однією з таких особливостей є інтернетзалежність. Сту
денти внз відносяться до групи ризику розвитку інтернет
залежності внаслідок розширення використання новітніх 
інформаційних технологій та мережі Інтернет як у побуті, 
так і в навчанні [1 – 3].

Основна частина. Мета дослідження: проаналізувати 
вплив інтернетзалежності та адикцій, пов’язаних із мере
жею Інтернет на здатність студентів вищих медичних на
вчальних закладів до набуття професійних знань.

Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 
122 студента IV курсу Запорізького державного медичного 
університету. Методи дослідження: анамнестичний, пси
ходіагностичний, психопатологічний, статистичний. У 
рамках психодіагностичного дослідження застосовували 
психологічне інтерв’ю та наступні психометричні методи
ки: Тест на інтернетзалежність (Тест на интернетзави
симость, ТИЗ, С.А. Кулаков) – задля виявлення інтернет
залежності; тест «10 слів» (А. Р. Лурія) у адаптації для 
виявлення особливостей вербальної та зорової коротко
тривалої та довготривалої пам’яті.

Результати дослідження. Серед всіх обстежених сту
дентів за допомогою тесту ТИЗ, 99 студентів (81,15%) не 
мали інтернетзалежності, у 18 студентів (14,75%) відзна
чалася пристрасть до мережі Інтернет, у 5 студентів 
(4,10%) діагностувалася інтернетзалежність.

При декларованій орієнтації на здобуття професійних 
знать та навичок, мотивація студентів із інтернетзалеж
ністю до навчання була низькою, дані студенти запізнюва
лися на заняття, не виконували домашнє завдання, були не 
уважні на практичних заняття. Студенти зізнавалися, що 
приділяють менше часу самостійній роботі з навчання 
вдома порівняно із часом, витраченим на мережу Інтернет. 
Неуважність під час учбового процесу та запізнення на за

няття студенти пояснювали скороченням добової трива
лості сну внаслідок пізнього відходу до сну через прове
дення часу у мережі Інтернет.

При аналізі короткотривалої та довготривалої пам’яті 
за тестом «10 слів» у студентів із інтернетзалежністю від
значалося зниження вербальної короткотривалої пам’яті 
(6,20±0,37 слів) та довготривалої пам’яті (5,60±0,24 слів), 
що достовірно відрізнялося від середніх показників інших 
студентів (9,05±0,11 та 8,91±0,11 слів відповідно) (tемп = 
5.3; 6.1, p<0.01); короткотривала зорова пам’ять в обох 
групах була без ознак патології. 

При аналізі успішності навчання за п’ятибальною 
системою оцінки, у студентів із інтернетзалежністю від
значалося достовірне зниженні успішності у навчанні на 
1,10 баліву порівнянні з іншими студентами (tемп = 5.5, 
p<0.01). Так, у групі студентів із інтернетзалежністю се
редній бал становив 3,0±0,00 бали, у решти обстежених 
студентів середній бал досягав 4,10±0,05 балів.

Висновки. Доведено негативний вплив інтернетза
лежності та адикцій, пов’язаних із мережею Інтернет на 
здатність студентів вищих медичних навчальних закладів 
до набуття професійних знань та необхідність профілак
тики, своєчасного виявлення та лікування даних розладів, 
в тому числі із залученням потенціалу Університетьских 
клінік. 
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Вступ. Від організації самостійної роботи студентів 
(далі СРС) залежать результати їх навчання та майбутньої 
практичної діяльності [1]. 

Основна частина. На кафедрі медичної фізики, біофі
зики та вищої математики ЗДМУ було розроблено 

комп’ютерний навчальний курс СРС для першокурсників, 
реалізований на платформі EDX. З метою допомогти сту
денту відрізняти головне від другорядного, до кожної теми 
було розроблено мета та перелік навичок. Спростити пред
ставлення теоретичних даних вдалося шляхом зв'язування 


