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Постановка проблеми. Останнім часом Ме-
режа динамічно розвивається, відтак і збільшу-
ється кількість користувачів Інтернету (у 2014 
р. більше половини дорослого населення Укра-
їни користувалося Мережею). У студентському 
середовищі цей показник сягає 90% [2].

Варто зауважити, що в Україні, як і в ціло-
му світі, справа полягає не лише у збільшенні 
користувачів WEB-сторінок, масивів інформації 
(кількісний аспект), але й в удосконаленні інфор-
маційних технологій, пов’язаних з Мережею, як 
наслідок розширення її можливостей (якісний 
аспект). Останній у контексті користування Ме-

режею та Інтернет-практик як одиниці його (ко-
ристування) аналізу проявляється у розширенні 
та оновленні спектра Інтернет-практик. Накопи-
чення різноманітних Інтернет-практик вимагає 
систематизації з боку науковців для полегшен-
ня процесу подальших досліджень. На сьогодні 
ці спроби є неповними та фрагментарними, ви-
разно бракує класифікації Інтернет-практик із 
урахуванням особливостей соціальних взаємо-
дій суб’єктів. Як зазначалося, студенти – це спе-
цифічна соціальна група, представники якої є 
одними із найактивніших користувачів Мережі, 
тому саме вони є об’єктом дослідження як носій 
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Abstract
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проблеми в межах цієї статті. Науковою пробле-
мою, на розв’язання якої спрямована стаття, є 
суперечність між великою суспільною значиміс-
тю обраної теми для справи підготовки сучасних 
фахівців, з одного боку, та відсутністю повної 
класифікації Інтернет-практик студентів у соці-
альному контексті, невизначеністю та фрагмен-
тарністю існуючих класифікацій в соціології, а 
відтак і труднощами, які виникають у відповід-
них емпіричних дослідженнях, з іншого.

Аналіз досліджень і публікацій. Україн-
ський соціолог Т. Галіч класифікувала Інтернет-
практики студентів за критерієм мети перебу-
вання суб’єкта в Мережі, а також проранжувала 
їх за рівнем популярності. Головна причина сту-
дентської Інтернет-активності, на її думку, це 
специфіка навчального процесу; на другому 
місці – потреба комунікації через електронну 
пошту та за допомогою соціальних мереж, на 
останньому місці – розваги [1, c. 191]. Тобто ав-
тор виділила лише один критерій класифікації 
Інтернет-практик студентів – мотив її здійснен-
ня. Її російський колега Е. Реутов в основу своєї 
типізації поклав співвідношення характеру Ін-
тернет-практик з «сучасним» і «традиційним» 
способами життя. Традиційні Інтернет-прак-
тики, вважає він, здійснюються в межах звич-
ного для переважної більшості способу життя і 
пов’язані насамперед із дозвіллям користувача. 
Сучасні ж , по-перше, орієнтовані на якісні змі-
ни в житті особистості і, по-друге, припускають 
наявність у неї спеціальних навичок – хоча б у 
невеликому обсязі [6].

У першому випадку з’ясовано мету (мотив) 
користування Інтернетом, що, можливо, відпо-
відає завданням зазначеного соціологічного до-
слідження, але, на нашу думку, потребує допов-
нення. Т. Реутов декларує як інший основний 
критерій спосіб життя, але він у нього чітко не 
охарактеризований, а сама класифікація дещо 
розмита. Тому метою дослідження є класифі-
кація Інтернет-практик сучасних українських 
студентів за різноманітними критеріями. Це до-
поможе дослідити реальну поведінку суб’єктів 
(студентів), виділити соціальну специфіку їхніх 
дій в Інтернет-просторі.

Виклад основного матеріалу. Перш за все 
слід зазначити, що сама процедура класифікації 
– це розподілення об’єктів (Інтернет-практик) 
на групи за певними ознаками (критеріями); 
вона зазвичай використовується як інструмент 
(один із етапів дослідження) в рамках струк-
турного функціоналізму. Тому методологічною 
основою статті було обрано структурний функ-
ціоналізм. Відтак саме модуль функції (спосте-
режуваний наслідок, що сприяє адаптації та по-
рядку дослід жуваної системи), які виконує або 
не виконує Інтернет, а точніше його вплив на 
особистість і лежить в основі першого із запропо-
нованих поділів Інтернет-практик [3]. Отже, за 
критерієм впливу на особистість можна виділи-
ти два основні види Інтернет-практик сучасних 

українських студентів. Перша – конструктивна, 
коли студент використовує Інтернет для досяг-
нення конкретної цілі, а Мережа виконує відпо-
відну функцію. В цій ситуації Інтернет виступає 
засобом для досягнення цілі актором (студен-
том), де соціальні дії регулюються нормами (пе-
реважно неформальними) поведінки в Мережі.

Проте Мережа може мати і інший вплив на 
особистість – це деструктивна Інтернет-прак-
тика (Інтернет – основна мета перебування в 
Мережі). Тут варто застосувати феномен Інтер-
нет-залежності, коли суб’єкт не звертає увагу 
на можливі дисфункційні результати своєї ді-
яльності в Мережі. Хоча він знає про них і, мож-
ливо, намагається щось змінити, проте через 
гіпертрофовану цінність (важливість) Інтерне-
ту, а відповідно і надмірну активність у ньому 
не може зробити цього, принаймні самостійно. 
Збільшення тривалості перебування суб’єкта 
он-лайн займає у нього багато часу, який часто 
вивільняється за рахунок зниження активності 
в інших сферах життєдіяльності студента. Зо-
крема, це може відбуватися за рахунок часу, 
необхідного для навчання або спілкування, не 
опосередкованого Інтернетом (часто з найближ-
чими для особистості людьми, у сім`ї з друзями); 
у критичних випадках суб’єкт може жертвувати 
навіть задоволенням своїх фізіологічних потреб 
(сном, їжею чи гігієною).

У контексті впливу Інтернету на суб’єкта та 
функцій, які Мережа виконує для сучасного сту-
дента, методично доцільним є використати най-
більш поширений критерій класифікації – мо-
тив (мета перебування в Мережі), але дещо його 
розширити [5]. На нашу думку, студент може ви-
користовувати Інтернет для досягнення тієї чи 
іншої конкретної мети: як елемент навчального 
процесу (джерело інформації, транспортування 
інформації); як середовище спілкування (соці-
альні мережі, інше програмне забезпечення, на-
приклад, електронна пошта, Skype та інші); для 
розваг (перегляд кінофільмів, прослуховування 
або скачування музики, мережеві ігри); як дже-
рело інформації ненавчального характеру (по-
шук новин, пізнання, яке не стосується навчаль-
ного процесу – «тому що цікаво», пошук роботи 
тощо). 

Відповідно Мережа виконує навчальну, ко-
мунікаційну, розважальну, інформаційну функ-
ції. Інтернет-практики також можна класифі-
кувати за таким критерієм, як позиція суб’єкта 
стосовно контенту. Студенти можуть виступати 
споживачами контенту (інформації, програмно-
го забезпечення), тобто акторами, що лише вико-
ристовують створене кимось іншим, так званими 
«юзерами». Проте є ще один важливий різновид 
соціальної діяльності в Мережі – це створення 
Інтернет-контенту. Останній, у свою чергу, є 
дуже різноманітним і структурується на осно-
ві типу інформації (формату), яку створюють: 
текстові (статті, книги, повідом лення, есе, допи-
си), аудіо- (звукова інформація при відсутності 
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зображення), фото- (реальні статичні зображен-
ня), які часто коректуються за допомогою про-
грамного забезпечення), колажі (зображення, 
створені за допомогою відповідних програм), ві-
део- (динамічне зображення) контенти. Останнє 
також поділяється на: запис певної інформації 
через різноманітні технічні засоби та заванта-
ження її в Мережу без змін «у первісному вигля-
ді», а також створення відео- матеріалів через 
відповідне програмне забезпечення самим акто-
ром (кліпи, мультфільми, ігри). І останнє – це, 
власне, створення самих програм. Проте варто 
зазначити, що останній тип є рідкісним стосовно 
інших, і представлений переважно студентами 
відповідного профілю, які створюють контент з 
навчальною, розважальною ціллю або з метою 
заробітку. Актор, який діє в Мережі, є одно-
часно споживачем і творцем Інтернет-контенту. 
Насправді студенти стають творцями Інтернет-
контенту, коли завантажують фотографію на 
свою сторінку в соціальній мережі чи пишуть 
повідомлення, різниться лише складність цього 
контенту. Якщо фотографія або відеозображен-
ня «у первісному вигляді» або повідомлення до-
ступні практично кожному користувачу, що має 
доступ до засобів фото-, аудіо- та відеозапису, 
то обробка фотоматеріалів, створення колажів, 
створення відео вимагає від студента певних спе-
ціальних знань та відповідних навичок у роботі 
із комп`ютерними програмами (див. рис. 1).

Рис. 1 Види Інтернет-практик студентів 
(критерій: позиція стосовно контенту)

 Ще одним критерієм класифікації є місце 
реалізації Інтернет-практик сучасними україн-
ськими студентами, за яким їх можна розділи-
ти на дві основні групи: Інтернет-практики он-
лайн та Інтернет-практики офф-лайн. До першої 
групи входять: Інтернет-практики, пов’язані із 
специфікою навчального процесу (пошук інфор-
мації, комунікація); комунікація, не пов’язана 
із навчальним процесом (через електронну по-
шту, за допомогою соціальних мереж, спеціаль-
не програмне забезпечення); розваги (перегляд 

кінофільмів, мережеві ігри, музика); пошук 
інформації поза межами навчального процесу: 
пізнавальної (основний мотив – цікавість), акту-
альної (курс валют, погода) та новин); відвідини 
сайтів без конкретної мети – «блукання в Інтер-
неті». До другої належать: Інтернет-практики, 
які суб’єкт реалізовує не в Мережі, проте вони 
(практики) певним чином її стосуються: органі-
заційні – це практики, в процесі реалізації яких 
Інтернет стає вагомим чинником, елементом мо-
тивації (наприклад, вибір квартири або місця 
для відпочинку, збільшення або запровадження 
витрат на Мережу); соціальні – реальні соціальні 
взаємодії, що змінюються під впливом Мережі.

Висновки. Інтернет-практики як соціоло-
гічна одиниця дослідження поведінки студента 
в Мережі є надзвичайно різноманітними, неод-
нозначними, а головне – динамічними у своєму 
розвитку, а це означає, що збільшується не лише 
кількість студентів, задіяних в Інтернеті (та Ін-
тернет-практик відповідно), але розширюється 
їхній спектр: виникають нові механізми взаємо-
дії в системі «людина – Мережа», напрямки та 
сфери застосування Інтернету в повсякденному 
житті студента; як наслідок – формуються нові 
види Інтернет-практик. Дослідження Інтернет-
практик – необхідна умова аналізу поведінки 
студента в Мережі, а їхня класифікація – спро-
ба систематизувати різноманітні та динамічні у 
своєму розвитку одиниці. Запропонована кла-
сифікація поєднує в собі критерії та ознаки (і як 
наслідок Інтернет-практики) сучасного україн-
ського студентства, які на перший погляд важ-
ко поєднати між собою, але всі вони характери-
зують різні аспекти життєдіяльності студента 
стосовно Мережі, і лише в їхній сукупності ми 
можемо говорити про комплексний підхід щодо 
вивчення  повсякденних практик студентів. Для 
цього нами було виділено чотири критерії класи-
фікації Інтернет-практик: 

1) за впливом Мережі на життєдіяльність 
особистості (студента): конструктивні/деструк-
тивні Інтернет-практики; 

2) за мотивом (метою перебування в Мережі): 
особливості навчального процесу, комунікація, 
розваги, пошук інформації ненавчального ха-
рактеру;

3) за позицією суб’єкта стосовно контенту: 
створення контенту/споживання контенту;

4) за місцем реалізації Інтернет-практик: Ін-
тернет-практики он-лайн/офф-лайн.

Наведена класифікація – це один із засобів, 
необхідних для розробки методичного інстру-
ментарію (зокрема, здійснення процедури опе-
раціоналізації) соціологічних досліджень цієї та 
дотичних проблем життєдіяльності студентів. 
Слід також зазначити, що вона не є сталою і по-
требує регулярної ревізії та вдосконалення для 
кращого та ефективнішого дослідження фено-
мена користування Мережею різними соціаль-
ними, віковими, демографічними групами насе-
лення країни.
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