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АНОТАЦІЯ 

Свентозельська Н.О. Екологічна оцінка впливу інформаційних технологій 

на здоров’я людини. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 101 – екологія. – Житомирський національний агроекологічний 

університет, Житомир, 2019. 

Зміст анотації: Дипломна робота містить ___ сторінок, __ таблиць, __ 

рисунків, __додатків. Список використаних літературних джерел налічує ___ 

позицію. 

Об’єктом дослідження є особливості впливу інформаційної техніки на 

здоров’я студентів. 

Метою дослідження було вивчити та оцінити вплив інформаційних 

технологій (комп’ютерної техніки, мобільних телефонів) на стан здоров’я 

студентів (на прикладі студентів ЖНАЕУ). 

В Розділі 1 наведено аналітичний огляд літератури за темою 

кваліфікаційної роботи; в Розділі 2 – програма, методика та характеристика 

предмета досліджень, в Розділі 3 – представлені результати експериментальних 

досліджень. 

Ключові слова: інформаційна залежність, комп'ютерна залежність, 

здоров'я, аддикція.  

ANNOTATION 

Sventozelskaya NO Environmental assessment of the impact of information 

technology on human health. - Manuscript qualification work. 

Qualification work for the master's degree in specialty 101 - ecology. - 

Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr, 2019. 

Abstract content: The thesis contains ___ pages, __ tables, __ figures, 

__addresses. The list of references used has a ___ position. 

The object of the study is the features of the impact of information technology 

on the health of students. 



The purpose of the study was to study and evaluate the impact of information 

technology (computer technology, mobile phones) on the health of students (for 

example, students of ZhNAEU). 

Section 1 provides an analytical review of the literature on the topic of 

qualification work; Section 2 presents the program, methodology and characteristics 

of the research subject, and Section 3 presents the results of the experimental studies. 

Keywords: information dependence, computer dependence, health, addition. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сьогодні проблема інформаційної 

залежності стає все більш актуальною у сучасному суспільстві. Сьогодні навіть 

важко собі уявити людину, яка б не мала комп’ютера, мобільного телефону, не 

сидить годинами за комп’ютером або просто і Інтернеті. Зазвичай, діти 

дошкільного віку мають доступ до інформаційних технологій – грають у 

комп’ютерні ігри, в шкільному віці – діти мають вже планшети або телефони з 

підключенням до Інтернету. 

Не дивлячись на позитивні сторони використання інформаційних 

технологій, необхідно пам’ятати, що з часом це може перерости в інформаційну 

залежність (комп’ютерну залежність, залежність від мобільних телефонів). За 

оцінками вчених, така залежність може прирівнюватися до наркотичної. 

Сьогодні людство занурюється в інформаційні технології (комп’ютерні 

мережі), з кожним днем все більше і більше людей стають  психологічно 

залежними від комп’ютерів. Проте це не лише впливає на психологічний стан 

людини, а на його фізичний стан. Таким чином, актуальність проблеми є 

очевидною. 

Мета роботи: вивчити та оцінити вплив інформаційних технологій 

(комп’ютерної техніки, мобільних телефонів) на стан здоров’я студентів (на 

прикладі студентів ЖНАЕУ). 

Завдання дослідження: 

1. Теоретично обґрунтувати проблему впливу інформаційних технологій

на здоров’я людини. 

2. Встановити рівень залежності студентів від комп’ютерної техніки.

3. Встановити рівень залежності студентів від мобільних телефонів.

4. Розробити практичні рекомендації щодо безпечного користування

інформаційною технікою. 

Об’єкт дослідження – особливості впливу інформаційної техніки на 

здоров’я студентів. 

Предмет дослідження – здоров’я людини, інформаційна залежність. 



Методи дослідження – спостереження, наукові та публіцистичні 

джерела, анкетування, аналіз, узагальнення. 

Наукова новизна: 

- вперше проведено оцінку впливу компютерів на організм студентів 

ЖНАЕУ факультету екології і права; 

- вперше проведено оцінку впливу мобільних телефонів на орагнізм 

студентів ЖНАЕУ факультету екології і права; 

- підтверджено негативний вплив інформаційної техніки на організм 

студентів, зокрема на нервову систему та опорно-рухову; 

- розроблено практичні рекомендації щодо зменшення негативного 

впливу інформаційних джерел на організм студентів. 

Практичне значення роботи. Результати досліджень знайшли практичне 

застосування: Житомирським національним агроекологічним університетом 

при викладанні дисциплін «Валеологія», «Основи здоров’я» та «Екологія 

людини» для студентів спеціальності 101 «Екологія». 

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати 

досліджень у 2018-2019 рр. апробовані на наукових семінарах і представлені на 

конференціях, зокрема: 

- Міжвузівській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Біологічні дослідження 2019»,  

- Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Наука. Молодь. Екологія». 

Основні положення, що виносяться на захист: 

- більшість студентів ЖНАЕУ відчувають неприємні відчуття при 

використанні мобільних телефонів; 

- більшість студентів ЖНАЕУ не дотримуються рекомендацій по 

збереженню здоров’я користувача комп’ютером. У студентів 18 і 20 років після 

роботи за комп’ютером з недотриманням заходів безпеки з’являються 

різноманітні негативні реакції з боку організму. 



1. Інформаційна залежність (комп’ютерна, онлайн) – соціальна хвороба,

яка вражає і дітей, і дорослих не зважаючи на їхній соціальний статус і стать. 

2. Встановлено, що 79% опитаних студентів проводять свій час за

комп’ютером кожного дня. 

3. 56% опитаних студентів витрачають до 5-6 годин вільного часу на

користування комп’ютерною технікою 

4. 13% студентів першокурсників і 30% третьокурсників працюють за

комп’ютером вночі. Комп’ютер включений, коли студенти навіть не працюють 

за ним або ж сплять, тобто навіть під час сну триває вплив електромагнітних 

полів на молодий організм. 

5. Більшість студентів ЖНАЕУ не дотримуються рекомендацій по

збереженню здоров’я користувача комп’ютером. У студентів 18 і 20 років після 

роботи за комп’ютером з недотриманням заходів безпеки з’являються 

різноманітні негативні реакції з боку організму. 

6. Більше 50% студентів відчували неприємні фізичні та психічні

симптоми: розігрів тканин в області, яка прилягає до телефону, порушення сну, 

головний біль, неприємні відчуття вібрації. 

7. 52% опитаних студентів витрачають на розмови по мобільному

телефону впродовж доби до 15-20 хвилин. 

ВИСНОВКИ 



1. Через кожні 45 хвилин проведення часу за комп’ютером необхідно

робити перерви на 15-20 хвилин. Такі заходи сприятимуть меншому впливу 

комп’ютера на орган зору. 

2. Необхідно регулярно проводити гімнастику для очей.

3. Урізноманітнити характер занять за комп’ютером (роботу з текстом

чергувати грою, в якій об’єкти рухаються). 

4. Викладачам та кураторам груп періодично проводити анкетування

студентів, яке допоможе виявити патологічну пристрасть до користування 

інтернетом, мобільним телефоном.  
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