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Ко рис ту ван ня сай та ми соціаль них ме реж 
та рівень стре су: 
досліджен ня се ред сту дентів НаУКМА

Вплив сайтів соціаль них ме реж на по всяк ден не жит тя інтер нет-ко рис -
ту вачів на разі важ ко пе ре оцінити. За ро див шись на прикінці ми ну ло го сто -
ліття па ра лель но з роз вит ком інтер не ту, онлайн-ме режі за ко рот кий час пе -
ре тво ри ли ся на фе но мен ґло баль но го мас шта бу. Згідно з да ни ми ста тис тич -
но го по рта лу Statista.com, сьо годні ця ка те горія онлайн-сервісів реґуляр но
за лу чає до себе більшість міжна род ної інтер нет-ау ди торії та по над тре ти ну
всьо го на се лен ня Землі. За да ни ми того ж Statista, кількість часу, яку се ред -
ньос та тис тич ний інтер нет-ко рис ту вач про во дить на сай тах соціаль них ме -
реж, зрос ла в півто ра раза лише за останні п’ять років: із 90 хви лин у 2012
році до 135 у 2017-му. При цьо му на й ак тивнішим соціоде мог рафічним
сеґмен том ко рис ту вачів соціаль них ме реж є люди віком від 18 до 24 років,
тоб то мо лодь сту д ентсько го віку.

Іншою тен денцією, яка є важ ли вим чин ни ком ста но ви ща цієї віко вої ко -
гор ти, є збільшен ня по ши ре ності про блем із психічним здо ров ’ям [Brown,
2016]. Зок ре ма, було зафіксо ва но частішан ня ви падків ста ну стре су та деп -
ресії се ред універ си те тської мо лоді [Rosenberg, 2018]. З іншо го боку, но вий
кор пус літе ра ту ри, що утво рюється на пе ре тині про бле ма ти ки пси хо ло гіч -
но го здо ров ’я і ролі ком п’ю тер них тех но логій та ко мунікацій в житті й роз -
вит ку лю ди ни, вка зує на співе во люцію пси хо логічних про цесів на мік ро -
рівні та мак ро куль тур них змін, зок ре ма втілю ва них у ви ко рис танні соціаль -
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них медіа. Ме та а налітичні досліджен ня та про екційні си му ляції ево лю -
ційних про цесів у цій дослідницькій ніші пе ре важ но кон цен тру ють ся на
тен денціях, реєстро ва них се ред те перішньої мо лоді. Ре зуль та ти аналізу міс -
тять пе симістичні про гно зи сто сов но ймовірності підви щен ня рівня пси -
хічних роз ладів, зок ре ма вка зу ю чи на соціальні медіа як мож ли вий чин ник
на тлі інших змін, як-от зрос тан ня на рци сич них схиль нос тей осо бис тості,
за не пад соціаль но го капіталу, зміни у са мос прий нятті та рівні кон формізму
тощо (для де тальнішого огля до во го ек скур су див., на прик лад: [Varnum,
Grossman, 2017; Varnum & Hampton, 2018]).Соціаль но-пси хо логічні до -
сліджен ня явно вка зу ють на роль соціаль них медіа, особ ли во тих, де існує
ше ринґ зоб ра жень, у куль ти ву ванні на рци сич них тен денцій осо бис тості й
ви яв ля ють ме ханізми по си лен ня стре су че рез реґуляр ний кон такт із відпо -
відним кон тен том [Stuart, Kurek, 2019].

У світлі співісну ван ня цих тен денцій є ак ту аль ним здійсни ти до слi -
дження на яв ності зв’яз ку між ха рак те рис ти ка ми ко рис ту ван ня сай та ми
соціаль них ме реж з боку мо лоді сту д ентсько го віку, з од но го боку, та мен -
таль ним ста ном, або, кон кретніше, рівнем стре су — з іншо го. Стрес — це
емоційний, пси хо логічний та фізич ний стан, що є наслідком впли ву на
організм под раз ни ка чи вик ли ку, який по ру шує стан го ме ос та зу. Під стре -
сом ро зуміють неґатив ний емоційний досвід, по в’я за ний із пев ни ми біо -
хімічни ми, фізіологічни ми та по ведінко ви ми змінами, спря мо ва ни ми на
по до лан ня ефектів цьо го досвіду. Стрес за вжди є асоційо ва ним із за гро зою,
шко дою або по тре бою. Хоча стрес ста но вить неґатив ний стан, він може бути 
спри чи не ний як неґатив ни ми, так і по зи тив ни ми подіями [Baum, 1990]. За -
леж но від три ва лості стре со во го ста ну розрізня ють гос трий (по в’я за ний із
подіями) та хронічний стрес (за кла де ний в особ ли вос тях соціаль но го кон -
тек сту, в яко му лю ди на незмінно живе). Се ред різно видів стре су важ ли во
ви ок ре ми ти пси хо соціаль ний — ка те горію, що охоп лює соціаль но зу мов лені
пси хо логічні про це си [Kaplan, 1983], що при зво дять до дис тре су або не -
ґатив них наслідків стре су [Wheaton, Montazer, 2010].

За вис нов ком емпірич них досліджень, по туж ним чин ни ком про тидії
стре су може бути на явність у індивіда соціаль ної підтрим ки. Соціаль на
підтрим ка — це ре зуль тат здо бут тя індивідом че рез ме ре жу кон тактів з
інши ми індивідами різних форм ма теріаль ної та не ма теріаль ної до по мо ги,
здат ної медіюва ти згубні ефек ти стре су. Термін “соціаль на підтрим ка” озна -
чає по шу ки та от ри ман ня інстру мен таль ної чи емоційної до по мо ги від кон -
тактів з інши ми людь ми у відповідь на стре сові та неґативні життєві події,
що може втілю ва ти ся у над анні як пси хо логічних, так і ма теріаль них ре -
сурсів, не обхідних індивідові для підси лен ня його здат ності впо ра ти ся зі
стре сом [Feeney, Collins, 2014]. За га лом пси хо соціаль ний стрес зу мов лює
більш шкідливі наслідки для здо ров ’я та бла го по луч чя лю дей із низ ь ким
рівнем соціаль ної підтрим ки, тоді як люди з ви со ким рівнем соціаль ної під -
трим ки ма ють змо гу змен ши ти або еліміну ва ти ці наслідки [Cohen, McKay,
1984]. Перші вис нов ки щодо зв’яз ку між на явністю соціаль ної під трим ки і
рівнем психічно го здо ров ’я лю ди ни було сфор муль о ва но в се ре дині 70-х
років ХХ століття. Досліджен ня цьо го періоду вста но ви ли “пря мий по зи -
тив ний ефект” соціаль ної підтрим ки на здо ров ’я індивіда, ви я ви ли роль
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соціаль ної ме режі як бу фе ра щодо ефектів чи то пси хо соціаль но го, чи то
фізич но го різно видів стре су [Broadhead, 1983].

Сай ти соціаль них ме реж (та кож відомі як сервіси соціаль них ме реж) —
це онлайн-плат фор ми, які да ють змо гу своїм ко рис ту ва чам ство рю ва ти пер -
со налізо вані профілі, ви димі для інших ко рис ту вачів цих плат форм, а та кож 
публіку ва ти влас ний кон тент від сво го профілю та обміню ва ти ся інфор -
мацією з інши ми ко рис ту ва ча ми. Зва жа ю чи на віднос ну но виз ну цьо го яви -
ща, сай ти соціаль них ме реж та їхні ефек ти на різні ас пек ти лю дської пси хо -
логії ще не є об шир но вив че ни ми. Нап рик лад, у на уко вих ко лах три ва ють
де ба ти з при во ду того, чи мо жуть підтри му вані онлай нові зв’яз ки між людь -
ми відтво рю ва ти влас ти вості та ха рак тер міжо со бистісних зв’язків усе ре -
дині тра диційних соціаль них ме реж [Bryant, Marmo, 2009; Burke, Kraut,
2014, 2016]. Та кож за ли шається відкри тим пи тан ня на яв ності ролі соціаль -
них ме реж як ка налів пе ре да ван ня соціаль ної підтрим ки, яка є одним із клю -
чо вих медіаторів ефектів стре су; щоп рав да, в цьо му ви пад ку емпіричні да -
ні утво рю ють віднос но го мо ген ну кар ти ну [Meng, Martinez, Holmstrom,
Chung, Cox, 2017]. Сто сов но ж досліджен ня впли ву со цме ре же вих сервісів
на рівень деп ресії [Baker, Algorta, 2016] та три вож ності [Frost, Rickwood,
2017], то вони досі над а ють не одноз начні ре зуль та ти сто сов но на яв ності
взаємоз в’яз ку цих фе но менів та його характеру.

Це досліджен ня має на меті зро би ти вне сок до дис кусії на вко ло ефектів
онлайн-со цме реж на мен таль ний стан їхніх ко рис ту вачів мо ло до го віку та
по спри я ти ро зумінню того, чи існує зв’я зок між па ра лель ни ми трен да ми
зрос тан ня ко рис ту ван ня сай та ми соціаль них ме реж і підви щен ня рівня
стре су, які спос теріга ють ся для мо лоді сту д ентсько го віку.

Роль сайтів соціаль них ме реж
у пси хо логічно му бла го по луччі індивіда

На те перішній час соціаль на при ро да яви ща стре су та клю чо ве місце
соціаль ної підтрим ки індивіда у стре со во му про цесі є пе ре кон ли во обґрун -
то ва ни ми [Pearlin, Menaghan, Lieberman, Mullan, 1983; Broadhead, 1983;
Cohen, McKay, 1984; Pearlin, 1989]. Соціаль на підтрим ка є збірним по нят -
тям для різних форм ре сурсів, які індивід може здо бу ва ти від сво го се ре до -
ви ща соціаль них кон тактів, зок ре ма з ме тою по до лан ня стре су. Та ким чи -
ном, па ра мет ри соціаль них ме реж індивіда відігра ють знач ну роль у тому,
якою мірою він буде підда ний дії стре сорів, а та кож виз на ча ють його здат -
ність до ла ти їхні неґативні впли ви [Feeney, Collins, 2014].

Опи сані вище об ста ви ни були впер ше про де мо нстро вані для “кла сич -
них”, офлайн-со цме реж, тоді як у фо кусі цьо го досліджен ня пе ре бу ва ють
онлайн-со цме режі. То тожність ефектів міжпер со наль ної взаємодії че рез
нові, вірту альні види медіа ефек там “жи вих” міжпер со наль них ме реж (і,
відповідно, їхня по вноцінність як дже ре ла соціаль ної підтрим ки та медіато -
ра рівня стре су) досі не є не за пе реч но вста нов ле ною [Bryant, Marmo, 2009;
Burke, Kraut, 2014], про те це на уко ве поле вже два де ся тиліття за ли шається
об’єктом ак тив но го дослідниць ко го інте ре су.
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У ранніх досліджен нях цієї те ма ти ки, про ве де них на прикінці 1990-х
років, було підтвер дже но мож ливість підтри ман ня за по се ред ниц тва інтер -
не ту силь них соціаль них зв’язків (асоційо ва них із ви со кою час то тою пер со -
наль них кон тактів та інтен сив ни ми по чут тя ми при хиль ності й вірності
[Granovetter, 1973]), які є одним із на й е фек тивніших бу ферів пси хо соціаль -
них стресів. Про те ці по чат кові знахідки були не одноз нач ни ми, оскільки да -
ва ли підста ви дослідни кам при пус ти ти, що учас ни ки досліджен ня ви ко рис -
то ву ва ли сильні зв’яз ки, вста нов лені онлайн, щоб ком пен су ва ти по га ну
якість своїх соціаль них зв’язків у ре аль но му житті. До того ж про а налізо -
вані вірту альні сильні зв’яз ки були в се ред ньо му слаб ши ми порівня но зі
зв’яз ка ми в ре аль но му світі; час тка силь них зв’язків, сфор мо ва них че рез
інтер нет, ста но ви ла меншість [Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Muko -
phadhyay, Scherlis, 1998].

Узгод жу ва ли ся з цими вис нов ка ми і знахідки, які свідчи ли, що ко рис ту -
ван ня інтер не том на й частіше роз ши рює коло соціаль них кон тактів ін ди -
віда, при чо му не лише в кібер прос торі, а й офлайн: було ви яв ле но, що люди
схильні пе ре тво рю ва ти сильні зв’яз ки, сфор мо вані в інтер неті, на “тра -
диційні” зв’яз ки, спілку ю чись зі свої ми онлай но ви ми зна йо ми ми по те ле -
фо ну та зустріча ю чись з ними осо бис то [McKenna, Bargh, 1999].

У пе ребігу под аль ших досліджень по тенціалу функції онлайн-медіа як
медіуму соціаль ної підтрим ки та їхньої здат ності впли ва ти на рівень стре су
було сфор муль о ва но дві гіпо те зи щодо по яс нен ня на й по ши реніших типів
мо ти вації для здійснен ня ко рис ту ва ча ми соціаль них ме реж онлайн-ко му -
нікації: гіпо те за соціаль ної ком пен сації (“бідніші ста ють ба гат ши ми”) та
гіпо те за соціаль но го по си лен ня (“ба гатші ста ють іще ба гат ши ми”). Пер ша з
них ад во кує сце нарій, за яко го індивід звер тається до за собів інтер нет-ко -
мунікації, в тому числі со цме реж, щоб ком пен су ва ти труд нощі на ла год жен -
ня дружніх зв’язків у ре аль но му житті, по бо ро ти са мотність, шу ка ю чи дру -
зів онлайн. Дру га гіпо те за відби ває по гляд, згідно з яким до за собів он -
лайн-ко мунікації вда ють ся пе ре дусім екстра версійні та гли бо ко інтеґро вані 
соціаль но індивіди, для яких інтер нет є лише чер го вим спо со бом підтри му -
ва ти кон такт зі своїм ши ро ким соціаль ним ко лом [Zywica, Danowski, 2008].
На ко ристь обох гіпо тез було знай де но емпірич не підтвер джен ня [Valken -
burg, Jochen, 2007; Sheldon, 2008; Ross, 2009; Barker, 2009; Correa, Hinsley,
Zúńiga, 2010].

Знахідки досліджень впли ву сайтів соціаль них ме реж на рівень стре су
та суб’єктив ної соціаль ної підтрим ки як па ра метрів пси хо логічно го бла го -
по луч чя, без по се ред ньо до тич них до про бле ма ти ки цієї статті, різнять ся.
Для ко рис ту вачів Facebook було про де мо нстро ва но пря му за лежність між
кількістю “друзів” і рівнем суб’єктив ної соціаль ної підтрим ки [Nabi, Prestin, 
So, 2013], а та кож ви я ви ли як ви пад ки на яв ності, так і відсут ності ефек ту
щодо рівня стре су [Beyes, Frison, Eggermont, 2016; Morin-Major, Marin,
Durand, Wan, Juster, Lupien 2016; Utz, Breuer, 2017].

У плані досліджень взаємоз в’язків між ко рис ту ван ням сай та ми соціаль -
них ме реж та інши ми па ра мет ра ми мен таль но го здо ров ’я індивідів теж
спос теріга ють ся змішані ре зуль та ти. Зок ре ма, було ви яв ле но, що емоційна
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стабільність була неґатив но по в’я за на з ко рис ту ван ням сай та ми соціаль них
ме реж, на томість рівень не вро тиз му був по зи тив но ско рель о ва ний з ним
[Correa, Hinsley, Zúńiga, 2010]. Вод но час було ви яв ле но по зи тив ний зв’я зок
між інтен сивністю ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми і рівнем са мо -
оцінки се ред підлітків [Valkenburg, Jochen, Schouten, 2006] та сту дентів
Мічи га нсько го дер жав но го універ си те ту [Ellison, Steinfield, Lampe, 2007].
Ко рис ту ван ня Facebook було по в’я за не, з од но го боку, із ви щим за галь ним
рівнем пси хо логічно го бла го по луч чя [Burke, Marlow, Lento, 2010], а з і н -
шого — із ба гать ма неґатив ни ми наслідка ми, як-от три вожність (anxiety), 
 де пресія, відчут тя са мот ності та роз ви ток за леж ності [Ryan, Xenos, 2011;
Frost, Rickwood, 2017].

У підсум ку на те перішній час на уко вий дис курс з теми впли ву соціаль -
них ме реж на пси хо логічний стан індивіда, зок ре ма його рівень стре су, ще не 
дійшов єди но го вис нов ку. Емпіричні знахідки різнять ся за леж но від до -
сліджу ва ної по пу ляції та ме то до логії: було от ри ма но пе ре кон ливі до ка зи
існу ван ня як по зи тив них, так і неґатив них ефектів соціаль них ме реж на
сприй нят тя індивідом сво го рівня стре су та соціаль ної підтрим ки. Про те з
роз гля ну тих ма теріалів во че вид нюється, що сьо годні Facebook та інші ве -
ликі со цме режі ста ли важ ли ви ми чин ни ка ми впли ву на пси хо логічне та
соціаль не функціюван ня індивідів [Bodroža, Jovanović, 2016]. Саме тому
под аль ший роз гляд окрес ле ної в цьо му дослідженні про бле ми є вип рав да -
ним під ку том зору роз вит ку теорії та ак ту аль ним для різних при клад них га -
лу зей соціаль них наук.

Ме то ди

Досліджен ня про во ди ло ся се ред сту дентів фа куль те ту соціаль них наук
та соціаль них тех но логій (ФСНСТ) Національ но го універ си те ту “Києво-
 Мо ги ля нська ака демія” (НаУКМА) на весні 2018 року у дві стадії: якісну1

(фрі-лістинґ, n = 25) та кількісну (ан ке ту ван ня, n = 208, включ но із фа зою
пре тес ту).

Зби ран ня да них

Якісний етап: фрі-лістинґ

Пер шим ета пом емпірич ної час ти ни досліджен ня ста ло про ве ден ня
фрі- лістинґу — однієї з ме то дик ет ног рафічно го зби ран ня да них, яка по ля -
гає у сти му лю ванні рес пон дентів до вільно го пе релічу ван ня ка те горій, які
вони асоціюють із різни ми ас пек та ми того чи іншо го до ме на знань чи до -
слідниць кої ніші [Wartmann, Derungs, Purves, 2016]. Рес пон дентів (n = 25)
було рек ру то ва но се ред сту дентів спеціаль ності “Соціологія” ФСНСТ
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НаУКМА. Анкета для фрі-лістинґу місти ла три за пи тан ня, спря мо вані на
іден тифікацію го лов них сце наріїв ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми:

1. Які сай ти/сервіси соціаль них ме реж Ви реґуляр но відвідуєте?
2. Для яких цілей Ви ви ко рис то вуєте сай ти/сервіси соціаль них ме реж?
3. Які дії Ви за зви чай ви ко нуєте/яким саме функціона лом ко рис ту -

є тесь, про во дя чи час на сай тах/сервісах соціаль них ме реж?

На підставі от ри ма них відповідей (табл. 1) було ви ок рем ле но, по-пер -
ше, п’ять на й по пу лярніших соціаль них ме реж: Facebook (зга ду ва ний 24
рази), Instagram (20 разів), VKontakte (10 разів), Twitter (6 разів) та Link -
edIn (3 рази). Вар то та кож за ува жи ти, що знач на кількість рес пон дентів у
відповіді на пер ше за пи тан ня по ряд із сервісами соціаль них ме реж зга ду ва -
ли так звані сервіси миттєвих повідом лень або ме сед же ри: Telegram, Viber
та WhatsApp (за га лом на зви ме сед жинґових плат форм були зга дані 24
рази).

По-дру ге, ре зуль та ти фрі-лістинґу іден тифіку ва ли на й по ши реніші ка -
те горії цілей, для до сяг нен ня яких рес пон ден ти вда ва ли ся до мож ли вос тей
та ре сурсів соціаль них ме реж: “спілку ван ня з дру зя ми/ро ди ча ми/зна йо ми -
ми” (зга да но в тій чи тій формі в кожній із 25 ан кет), “пе ре гляд онов лень від
друзів/ро дичів/зна йо мих” (зга да но 21 раз), “от ри ман ня но вин” (17 разів),
“по шук мож ли вос тей для на вчан ня/ро бо ти” (10 разів), “зоб ра жен ня ак ту -
аль них подій у влас но му житті” (9 разів).

На ос та нок за вдя ки фрі-лістинґу було от ри ма но інфор мацію про го -
ловні па тер ни взаємодії рес пон дентів без по се ред ньо з еле мен та ми ко рис ту -
ваць ко го інтер фей су соціаль них ме реж, такі як про кру чу ван ня стрічки но -
вин (scrolling the feed) (зга да но 22 рази), над си лан ня та от ри ман ня повідом -
лень (20 разів), взаємодія з публікаціями інших ко рис ту вачів, як-от че рез
оцінки на кшталт “По до бається” (14 зга док) та ко мен тарі до публікацій (5
зга док). Ство рен ня влас них публікацій у фор маті, ре ле ван тно му до кон -
крет ної соціаль ної ме режі, було зга да но 12 разів.

Таб ли ця 1

Зве дені ре зуль та ти фрі-лістинґу

Q1: Які сай ти/сервіси соціаль них ме реж 
Ви реґуляр но відвідуєте? Сума зга док

Facebook 24

Ме сед жинґові плат фор ми (WhatsApp, Viber, Telegram) 24

Instagram 20

VKontakte 10

Twitter  6

LinkedIn  3

SoundCloud  1

Tumblr  1

Foursquare  1

Підсу мок 90
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Q2: Для яких цілей Ви ви ко рис то вуєте сай ти/сервіси соціаль них
ме реж? Сума зга док

Спілку ван ня з дру зя ми/зна йо ми ми/ро ди ча ми 25

parПе рег ляд онов лень від друзів/ро дичів/зна йо мих 21

Отри ман ня но вин 17

По шук мож ли вос тей для на вчан ня/ро бо ти 10

rЗоб ра жен ня ак ту аль них подій у влас но му житті  9

Пе рег ляд візу аль них ма теріалів (фото та відео)  6

Слу хан ня му зи ки  4

По шук роз ваг/за пов нен ня вільно го часу  3

Рек ла ма  2

Отри ман ня на тхнен ня  1
Підсу мок 98

Q3: Які дії Ви ти по во ви ко нуєте/яким саме функціона лом ко рис -
туєтесь, при свя чу ю чи свій час сай там/сервісам соціаль них ме реж? Сума зга док

Прок ру чу ван ня стрічки но вин  22

Над си лан ня та от ри му ван ня повідом лень  20

Обмін при ват ни ми повідом лен ня ми  19

Прис воєння оцінок “по до бається” публікаціям інших ко рис ту вачів  14

Здійснен ня публікацій про влас не жит тя  12

Ко мен ту ван ня публікацій інших ко рис ту вачів   5

Ре пост публікацій інших ко рис ту вачів   5

По ши рен ня по си лань на сто ронні ре сур си   4

Збе ре жен ня публікацій інших ко рис ту вачів у за клад ки   4

По шук подій по бли зу   3

По шук за хеш теґами   2

Ви ко рис тан ня рек лам ної плат фор ми   2
Підсу мок 112

Кількісний етап: ан ке ту ван ня

Дослідниць кий інстру мен тарій був зо се ред же ний на влас ти вос тях кіль -
кох цен траль них дослідниць ких ко нструктів. Пер шим є соціаль на підтрим -
ка: ре зуль тат здо бу тих че рез ме ре жу кон тактів з інши ми індивідами форм
ма теріаль ної та не ма теріаль ної до по мо ги [Cohen, Hoberman, 1983]. Рівень
соціаль ної підтрим ки для ко рис ту ва ча сайтів соціаль них ме реж з огля ду на
цілі цьо го досліджен ня було опе раціоналізо ва но че рез се ред ню що ден ну
кількість лю дей з онлайн-ме режі соціаль них кон тактів індивіда, з яки ми той 
всту пав у ко мунікаційну взаємодію (над си лан ня та от ри ман ня повідом лень
у при ват них, не гру по вих діало гах) в онлайн-ре жимі. Гру пові діало ги за ли -
ша ють ся поза фо ку сом цьо го досліджен ня че рез складність порівнян ня
ефек ту соціаль ної підтрим ки для бесід із різною кількістю учас ників.
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Па тер ни ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми опе раціоналізу ва ли ся
го лов но крізь при зму Facebook. Ко рис ту ван ня Facebook та Facebook Mes -
sen ger не ди фе ренціюва ло ся в рам ках цьо го досліджен ня, оскільки ці сер -
віси хоч і є окре ми ми про дук та ми вже май же вісім років, про дов жу ють
бути тісно інтеґро ва ни ми. Як го ловні па ра мет ри ко рис ту ван ня Facebook та
Messenger було виз на че но час то ту та три валість відвіду ван ня сервіса; спе -
цифічно для Facebook було та кож виміряно час то ту при своєння оцінок
“ подобається” но вим публікаціям “друзів” на сайті та час то ту влас них пуб -
лікацій. До дат ко во час то ту ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми було ви -
міряно для чо тирь ох інших по пу ляр них соціаль них ме реж: Instagram, Twit -
ter, VKontakte та LinkedIn. Крім того, було зібра но дані про се ред ню кіль -
кість су мар но го часу, при свя чу ва но го со цме ре жам та ме сен дже рам що д ня.

Щоб опе раціоналізу ва ти рівень стре су рес пон ден та, було ви ко рис та но
шка лу суб’єктив но го стре су PSS (Perceived Stress Scale): один із на й у жи -
ваніших інстру ментів для вимірю ван ня відчут тя стре су [Cohen, Kamarck,
Mermelstein, 1983]. В украї но мовній версії цей інстру мент має виг ляд ба та -
реї з оди над ця ти за пи тань, які сто су ють ся ду мок та по чуттів рес пон ден та
впро довж остан ньо го місяця та пе ре дба ча ють його оцінку того, наскільки
пе ре ван та же ним він по чу вав ся в цей період, а та кож якою мірою він вва жає
своє жит тя не кон троль о ва ним та не пе ред ба чу ва ним, за до по мо ги уніфіко -
ва но го віяла відповідей: “ніколи”, “май же ніколи”, “іноді”, “до сить час то”,
“дуже час то”.

Відповідно до за ко номірнос тей, що були знай дені в раніше опубліко ва -
них емпірич них ро бо тах про стрес та со цме режі, нинішнє досліджен ня пе -
ревіряло низ ку гіпо тез:

1. Існу ва ти ме різни ця в рівні суб’єктив но го стре су се ред ка те горій сту -
дентів із різною кількістю що ден них ко мунікаційних взаємодій он -
лайн.

2. Існу ва ти ме різни ця в рівні суб’єктив но го стре су се ред ка те горій сту -
дентів із різни ми кількос тя ми “друзів” на Facebook.

3. Сту ден ти, що ви ко рис то ву ють соціальні ме режі частіше та три ва -
ліше, ма ти муть ви щий рівень суб’єктив но го стре су.

4. Сту ден ти, котрі частіше ви ко рис то ву ють такі функцій Facebook, як
здійснен ня влас них публікацій та при своєння оцінок “по до бається”
публікаціям “друзів”, ма ти муть ни жчий рівень суб’єктив но го стре су.

Відштов ху ю чись від дослідниць ких гіпо тез та якісних да них, от ри ма -
них у про цесі аналізу відповідей рес пон дентів на за пи тан ня фрі-лістинґу,
ми сфор му ва ли ан ке ту для зби ран ня кількісних да них. Пе ред по чат ком
досліджен ня було про ве де но фазу пре тес ту, в пе ребігу яко го було опи та но
сту дентів пер шо го кур су ФСНСТ спеціаль ності “Соціологія” (n = 42). За її
ре зуль та та ми опи ту валь ник було доп раць о ва но. Фіна льна версія скла да ла -
ся із 48 за пи тань: 36 сто су ва ли ся стре су та па тернів ко рис ту ван ня со цме ре -
жа ми; 12 вимірю ва ли соціоде мог рафічні па ра мет ри.

Поль о вий етап досліджен ня три вав із 20 бе рез ня до 5 квітня 2018 року.
Анкети дослідник (Ро ман Лю бен ко) роз пов сюд жу вав у па пе ровій формі під 
час зустрічей із рес пон ден та ми на прикінці або пе ред по чат ком їхніх ау ди -
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тор них за нять. Усі учас ни ки були поінфор мо вані про конфіденційність  на -
даних ними да них та фор му зво рот но го зв’яз ку з дослідни ком.

Фіна льна вибірка ста но вить 166 осіб — пред став ників усіх чо тирь ох
курсів ба ка л аврських про грам “Соціологія”, “Політо логія” та “Соціаль на ро -
бо та”. До фіна льно го ма си ву увійшли: 31 ан ке та сту дентів пер шо го кур су, 51
ан ке та — дру го го, 45 ан кет — треть о го та 37 — чет вер то го. Реп ре зен то ва но сту -
дентів віком від 17 до 22 років (M = 19,1; SD = 1,2). За кри терієм статі пе ре ва -
жа ли жінки (n = 126). 55% рес пон дентів — урод женці Києва. Більшість при -
їжджих сту дентів про жи ва ли в гур то жит ку: остан ня ка те горія ста но ви ла
при близ но 30% вибірки. Кількість опи та них сту дентів бюд жет ної фор ми на -
вчан ня при близ но вдвічі пе ре ви щу ва ла кількість кон трак тників. Кіль кість
не пра цев лаш то ва них сту дентів тро хи більш як удвічі пе ре ви щу ва ла  праце -
влаштованих, а за чин ни ком на яв ності ро ман тич них сто сунків сту ден ти без
ро ман тич них пар тнерів ста но ви ли по над по ло ви ну вибірки (56%). Пе ре важ -
на час ти на рес пон дентів вит ра ча ють на підго тов ку до пар кілька го дин щод ня
(51%) та ма ють при наймні 2-3 друзів, з яки ми вони є дос тат ньо близь ки ми
для об го во рен ня інтим них де та лей жит тя (55%). Близь ко трьох чвер тей опи -
та них на ле жать до гру пи се ред ньо го рівня ма теріаль но го за без пе чен ня (їхні
сім’ї мо жуть доз во ли ти собі ку пу ва ти кош товні речі, такі як пред ме ти по бу то -
вої техніки).Че рез об ме же ну сис те ма тичність фор му ван ня вибірки та її не ве -
ли кий об сяг ре зуль та ти досліджен ня не мо жуть бути по ши рені на сту дентів
інших фа куль тетів НаУКМА чи універ си тет за га лом.

Ре зуль та ти аналізу да них кількісно го ета пу

Обчис лен ня мет ри ки стре су

Всі опе рації із да ни ми про ве де но в про грам но му се ре до вищі IBM SPSS
23-ї версії. Ре зуль та ти валідиз ова ної 11-ком по нен тної шка ли суб’єктив но го 
стре су PSS ви ко рис та но для ге не ру ван ня оцінки суб’єктив но го стре су: ади -
тив но го індек су, що ста но вить суму чис ло вих зна чень усіх відповідей у  ме -
жах шка ли. По каз ни ки відповідей на чо ти ри сфор муль о вані в по зи тив но му
ключі за пи тан ня (“Як час то ви відчу ва ли себе впев не ни ми в тому, що здатні
впо ра тись із влас ни ми про бле ма ми?”, “Як час то за останній місяць події
відбу ва ли ся за ва шим пла ном?”, “Як час то за останній місяць ви відчу ва ли
себе здат ни ми кон тро лю ва ти те, що вас дра тує?” та “Як час то за останній
місяць ви були впев не ни ми, що все кон тро люєте?”) було об ер не но (тоб то
відповіді “ніколи” при своєно четвірку, а відповіді “дуже час то” — нуль).
Отри ма ний індекс (á Крон ба ха = 0,84) об чис ле но для всіх 166 кейсів, після
чого три було іден тифіко ва но як ви ки ди та ви лу че но з ма си ву і под аль ший
аналіз здійсне но без них. Зна чен ня індек су за ко до ва но як змінну PSSscore.

Ре зуль та ти вимірю ван ня рівня стре су

Для вибірки в цьо му дослідженні по каз ник індек су суб’єктив но го стре -
су змінюється від 7 (низ ь кий суб’єктив ний стрес) до 39 (ви со кий суб’єктив -
ний стрес). Се реднє за вибіркою ста но вить 23,26 при стан дар тно му відхи -
ленні 6,74. Та кий ре зуль тат вва жається озна кою помірно го стре су та впри -
тул на бли жається до по каз ників, асоційо ва них із три вожністю (ре ко мен до -
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ва ним нижнім по ро гом для неї, за про по зиціями де я ких дослідників, є
індекс у 24 бали [Collange, Bellinghausen, Chappé, Saunder, Albert, 2013]).

Не було ви яв ле но жод них зна чи мих ко ре ляцій між рівнем суб’єктив но го
стре су та більшістю змінних соціоде мог рафічно го бло ку. Одно фак тор ний
дис персійний аналіз по ка зав, що суб’єктив ний стрес ста тис тич но зна чи мо не
відрізняється у співвідне сенні ані з початковим кур сом, ані з кіль кіс тю часу,
що ден но при свя чу ва но го на вчан ню, ані з чис лом близь ких друзів. Крім того,
не було ви яв ле но зна чи мих відміннос тей між чо ловіками і жінка ми, бюд жет -
ни ка ми і кон трак тни ка ми, ки я на ми і “не ки я на ми”, пра цев лаш то ва ни ми і не -
пра цев лаш то ва ни ми, а та кож між людь ми із ро ман тич ним пар тне ром і без та -
ко го. Зв’я зок між стре сом і ку му ля тив ним рей тинґом за ми ну лий три местр не 
було тес то ва но че рез ве ли ку кількість невідповідей на це за пи тан ня.

Про те че рез лінійний реґресійний аналіз було ви яв ле но, що індекс
суб’єк тив но го стре су зна чи мо про гно зується за віком (кількістю по вних
років) рес пон ден та. Після пе ревірки при пу щень про на явність лінійно го
зв’яз ку та го мос ке дас тичність за леж ної змінної було от ри ма но ста тис тич но
зна чи мий (p = 0,023) реґресійний коефіцієнт для змінної age, який був до -
дат ним і ста но вив 0,997. Ма те ма тич но рівнян ня на бу ває та ко го виг ля ду:

y = 4,212 + 0,997 × x

Із цьо го вип ли ває, що з віком рівень стре су сту дентів ФСНСТ зрос тає.
По каз ник якості мо делі R2 ста но вив 0,032; інши ми сло ва ми, час тка дис -
персії змінної age, яку по яс нює змінна PSSscore, ста но ви ла 3,2%. Отже, мо -
дель є при кла дом зв’яз ку слаб кої сили (табл. 2). Та кий ре зуль тат не є ати по -
вим, оскільки із пли ном часу кількість по тенційних стре сорів у житті ін -
дивіда схиль на збільшу ва ти ся, що, своєю чер гою, при зво дить до підви щен -
ня рівня стре су. При чин зрос тан ня стре су для опи та ної ко гор ти може бути
безліч — від ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми (ймовірність та ко го по -
яс нен ня буде опи са но далі) до фази ака демічно го ка лен да ря, під час якої
відбу ва ло ся зби ран ня да них (останнє мало місце за місяць до по чат ку вес -
ня них заліків у НаУКМА). Обґрун то ву ван ня рівня стре су са мо го по собі
ви хо дить за межі цьо го досліджен ня.

Таб ли ця 2

Зве дені по каз ни ки всіх лінійних реґресійних мо де лей
за участі PSSscore як за леж ної змінної

Змінна-пред ик тор R2 Зна чи -
мість p

 Кон -
станта

Реґресій -
ний кое -
фіцієнт

Стан дар тна по хиб ка 
реґресійно го
коефіцієнта

Age 0,032 0,023 4,212 0,997* 0,434
SNSengagement 0,018 0,088 18,97 0,260 0,152

Ре зуль та ти вимірю ван ня ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми
та пе ревірка зв’яз ку зі стре сом

Зібрані дані по ка за ли, що три валість ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре -
жа ми се ред сту дентів ФСНСТ мож на виз на чи ти як ви со ку: рес пон ден ти,
що про во дять у соціаль них ме ре жах три го ди ни на день і більше, ста но ви ли
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58% від усієї вибірки. Ко рис ту ван ня ме сен дже ра ми та кож є інтен сив ним:
ко гор та опи та них, які відда ють їм більш як три го ди ни на день, ста но ви ла
54% (табл. 3). Між об ома змінни ми є ста тис тич но зна чи ма пря ма ко ре ляція
згідно з по каз ни ком тес ту Спірме на (ñ = 0,53; p = 0,000): чим ак тивнішою є
лю ди на в со цме ре жах, тим більше вона за зви чай при сут ня і в ме сен дже рах.
За ак тивністю відвіду ва ності досліджу вані со цме режі роз та шу ва ли ся в та -
ко му по ряд ку: Instagram, Facebook, VKontakte, Twitter, LinkedIn (табл. 4).

Таб ли ця 3

Роз поділ рес пон дентів за кількістю часу, про ве де но го за ко рис ту ван ням 
соціаль ни ми ме ре жа ми та ме сен дже ра ми (n = 163)

Інтер нет-ка на ли Менш як го ди ну 1–2 го ди ни 3–4 го ди ни 5 го дин і більше

Соціальні ме режі 17 51 61 34
Ме сен дже ри 21 54 55 33

Таб ли ця 4

Роз поділ рес пон дентів за се ред ньою час то тою відвіду ван ня
для найбільших соціаль них ме реж (n = 163)

Соціаль на
ме ре жа

Се ред ня час то та відвіду ван ня

Щод ня
Кілька
разів на
тиж день

При наймні 
раз на тиж -

день

При наймні 
раз на
місяць

Рідше, ніж
раз на
місяць

Ніколи

Instagram 129 10  3  2  2  17
Facebook
(включ но з
Messenger)

 91 35 16  6 10   5

VKontakte  14 22 14 21 48  44
Twitter  12 13  5  5 18 110
LinkedIn   1  5  3  8 18 128

Ко рис ту ван ня Facebook як найбільшої за кількістю ко рис ту вачів со -
ціаль ної ме режі було (окрім час то ти відвіду ван ня) опе раціоналізо ва но за
до по мо ги низ ки до дат ко вих інди ка торів. Усьо го на за пи тан ня ан ке ти, що
сто су ва ли ся ко рис ту ван ня Facebook, відповіли 158 зі 163 рес пон дентів (п’я -
те ро вка за ли, що не ма ють Facebook-ака ун та). Про те зі 158 Facebook-ко рис -
ту вачів аж 100 рес пон дентів за зна чи ли, що Facebook для них не є основ ною
соціаль ною ме ре жею.

Для Facebook і Messenger, на відміну від соціаль них ме реж за га лом, мо -
даль на три валість що ден но го ко рис ту ван ня ста но вить менш як го ди ну (так
відповіли 60% опи та них). Лише 16 опи та них вка за ли, що ко рис ту ють ся
Facebook не менш як три го ди ни на день, тоді як соціаль ним ме ре жам за га -
лом таку кількість часу приділя ють май же вшес те ро більше опи та них. От -
же, Facebook ста но вить не знач ну час тку що ден но го медіа-раціону опи та них 
сту дентів, тоб то за ви сокі по каз ни ки що ден ної за лу че ності до соціаль них
ме реж, во че видь, відповіда ють інші соціальні сервіси. Про те було ви яв ле но
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пря му за лежність між кількістю часу, при свя чу ва но го щод ня со цме ре жам
су мар но, і кількістю часу, який приділя ють ко рис ту ван ню Facebook та Mes -
senger (ñ = 0,278; p = 0,000), тоб то збільшен ня со цме ре же вої “дієти” відбу -
вається і за ра ху нок Facebook.

Та кож за ко номірно, що три валість ко рис ту ван ня Facebook по в’я за на із
час то тою відвіду ван ня со цме режі. Кри терій ÷² для крос-та бу ляційно го ана -
лізу змінних FBtime та FBfrqncy має зна чен ня 71,42 (p = 0,000). Згідно з по -
каз ни ка ми стан дар ти зо ва них за лишків, чим мен ше часу ко рис ту вачі при -
свя чу ють Facebook, тим рідше вони його відвіду ють.

Нез ва жа ю чи на за га лом низ ь кий рівень ча со вих інвес тицій у Facebook
се ред опи та них, вони засвідчу ють до волі ак тив не ви ко рис тан ня со цме режі
для здійснен ня влас них публікацій. Приб лиз но по ло ви на опи та них ко рис -
ту вачів Facebook ствер джу ють, що по стять до сво го профілю кілька разів на
тиж день, а ще 40% роз поділи ли ся у май же рівноз нач них про порціях між
варіан та ми “щод ня” та “при наймні раз на тиж день” щодо цієї діяль ності.
Сто сов но ж час то ти актів підтри му валь ної по ведінки у формі оцінок “по до -
бається” під по ста ми “друзів” на Facebook, то на й по ши ренішими були від -
повіді “кілька разів на день, але менш як 5” та “кілька разів на тиж день” (ко -
жен варіант об ра ли близь ко чверті опи та них).

Пе ревіримо, чи по в’я зані якось між со бою опи са на вище ак тивність сту -
дентів у со цме ре жах із їхнім рівнем суб’єктив но го стре су. З огля ду на ха рак -
тер зібра них че рез ан ке ту ван ня да них на й зручнішим інстру мен том для
досліджен ня зв’яз ку є про це ду ра од но фак тор но го дис персійно го аналізу.
Цей аналіз тес тує на на явність різниці в се редніх зна чен нях пев ної змінної
се ред ка те горії якоїсь іншої змінної. У цьо му разі за леж ною змінною, для
якої об чис лю ва ти муть ся се редні, буде рівень стре су PSSscore, а не за леж ни -
ми змінни ми, які над а ва ти муть ка те горії, бу дуть ка те горіальні змінні, що
опи су ють досвід ко рис ту вачів соціаль них ме реж.

Для по чат ку про а налізуємо змінну, що сто сується не тільки ко рис ту -
ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми, а й онлайн-ко мунікації за га лом: DialCount,
що опи сує се ред ню кількість лю дей, із яки ми індивід що ден но взаємодіяв
онлайн че рез со цме режі та ме сен дже ри в рам ках не гру по вих діалогів. Ре -
зуль та ти спер шу тес ту Лівена (який ви ко рис то вується для виз на чен ня
 необхідності вда ти ся до об чис лен ня тес ту Вел ча, стійко го до по ру шен ня
 умови про рівність дис персій за леж ної змінної в ка те горіях не за леж ної), а
далі — до тес ту Вел ча (табл. 5) не двоз нач но засвідчи ли відсутність ґрун тов -
них підстав ствер джу ва ти, що зна чен ня індек су суб’єктив но го стре су від -
різня ють ся між різни ми за кількістю век торів онлайн-спілку ван ня ка те -
горіями сту дентів. Цей аналіз при пус кав, що сту ден ти з різною кількістю
ко му нікаційних век торів відчу ва ти муть різний рівень соціаль ної підтрим -
ки та, згідно з теорією стре со во го про це су, кра ще або гірше справ ля ти муть -
ся зі стре сом (1-ша гіпо те за), але по точні дані не вка зу ють на на явність та ко -
го зв’язку.

У дослідженні було здійсне но спро бу на бли же но виміряти рівень со -
ціаль ної підтрим ки індивіда за до по мо гою ще однієї змінної: кількості “дру -
зів” на Facebook. Однак дис персійний аналіз не знай шов різниці в се редніх
зна чен нях рівнів стре су се ред ка те горій відповідної змінної FBfrndCount

170 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2019, 3

Ро ман Лю бен ко, Ка те ри на Маль це ва



(табл. 5). Мож на кон ста ту ва ти, що від кількості друзів на Facebook рівень
стре су не за ле жить, що спрос то вує 2-гу гіпо те зу.

Аналізу ю чи влас не ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми, вар то по ча ти
з більш за галь ної інфор мації про се ред ню кількість часу, про ве де ну в со -
ціаль них ме ре жах щод ня (змінна SNStime), се ред ню кількість часу, при свя -
чу ва но го щод ня Facebook, включ но з Messenger (FBtime), і час то ту відвіду -
ван ня Facebook та Messenger (FBfrqncy). У всіх трьох дис персійних аналізах 
ре зуль та ти тестів Лівена та Вел ча по ка за ли відсутність ста тис тич но зна чи -
мих різниць зна чен ня рівня стре су в ка те горіях на ве де них вище трьох змін -
них (табл. 5). Отже, ак тивність ко рис ту ван ня соціаль ни ми ме ре жа ми не
впли ває на рівень стре су (що дає підста ви відки ну ти 3-тю гіпо те зу).

Таб ли ця 5

Ре зуль та ти тестів Лівена і Вел ча для PSSscore у меж ах ка те горій
DialCount,FBfrndCount,SNStime, FBTime, FBfrqncy, FBlikes, FBposts

Ка те горії

Тест Лівена Тест Вел ча

Ста тис -
ти ка df1 df2 p Ста тис -

ти ка df1 df2 p

DialCount 0,582 4 158 0,676 1,813 4 28,859 0,153

FBfrndCount 0,332 4 153 0,856 2,407 4 32,069 0,070

SNStime 0,124 3 159 0,946 0,912 3 58,865 0,441

FBTime 0,178 3 154 0,911 0,839 3 16,545 0,491

FBfrqncy 0,519 3 154 0,670 0,276 3 78,791 0,843

FBlikes 2,036 5 152 0,077 2,634 5 41,925 0,037

FBposts 0,481 3 153 0,696 1,534 3 40,725 0,220

Ре зуль та ти мо де лей із за лу чен ням змінних FBtime та FBfrqncy були та -
кож до дат ко во про тес то вані з ви ко рис тан ням ко варіата (кон троль ної змін -
ної) Fbmain — ди хо томічної змінної, яка опи сує відповідь рес пон дентів на
за пи тан ня “Чи є Facebook ва шою го лов ною соціаль ною ме ре жею?” (варіан -
та ми відповідей були “Так” або “Ні”).Та ким чи ном було над а но важ ли вий
кон текст для под аль ших відповідей рес пон дентів сто сов но Facebook, що да -
ва ло змо гу відділити низ ь ке ко рис ту ван ня Facebook, по тенційно ком пен со -
ва не ви со кою ак тивністю в інших соціаль них ме ре жах, від низ ь ко го ко рис -
ту ван ня Facebook в аб со лют но му вимірі. Ре зуль та ти кон тро лю підтвер ди ли 
відсутність будь-яко го зна чи мо го зв’яз ку стре су зі зна чен ня ми роз гля ну тих
змінних: усі по парні порівнян ня се редніх, виміряні з по прав кою довірчо -
го інтер ва лу Бон фе роні, за ли ши ли ся ма лоз на чи ми ми за по каз ни ка ми різ -
ниць.

Окрім дис персійних аналізів для пе ревірки 2-ї гіпо те зи було про ве де но
та кож лінійний реґресійний аналіз за учас тю змінних PSSscore та SNS -
engagement. Остан ня була ади тив ним індек сом, ство ре ним на підставі від -
повідей на блок за пи тань під руб ри кою “Як час то Ви відвідуєте соціальні
ме режі зі спис ку?”. Як було зга да но вище, цей спи сок містив Facebook,
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Twitter, Instagram, VKontakte та LinkedIn. Шка лу для цих за пи тань після
вве ден ня да них було об ер не но та ким чи ном, щоб відповіді “Ніколи” в ан кеті 
відповідало чис ло “1”, а відповіді “Щод ня” — чис ло “6” і т.д.; більше чис ло
відби ває більшу за лу ченість до тієї чи іншої со цме режі. Суми зна чень усіх
п’я ти змінних ста ли зна чен ня ми но во утво ре ної змінної SNSengagement.

У ство реній реґресійній мо делі з SNSengagement у ролі не за леж ної змін -
ної та в PSSscore у ролі за леж ної от ри ма не зна чен ня R2 дорівню ва ло 0,018,
тоб то об ра ний пред ик тор зміг по яс ни ти менш як 2% дис персії індек су
суб’єктив но го стре су. Рівнян ня мало та кий виг ляд:

y = 18,97 + 0,26 × x

Цей по каз ник не тільки де мо нструє слаб кий пе ре дба чу валь ний по тен -
ціал, а й є ста тис тич но не зна чи мим (див. табл. 2). У підсум ку не було знай де -
но дос татніх підстав для підтвер джен ня того, що за лу ченість до соціаль них
ме реж по яс нює рівень стре су.

Далі, фо ку су ю чись уже суто на Facebook, ми про а налізу ва ли зв’я зок між 
рівнем стре су PSSscore і дво ма по каз ни ка ми ко рис ту ван ня окре ми ми функ -
ціями со цме режі, та ки ми як кількість що ден но го при своєння рес пон ден том
оцінки “мені по до бається” публікаціям своїх “друзів” (змінна FBlikes) і час -
то та здійснен ня рес пон ден том влас них публікацій (змінна FBposts). На
підставі ми ну лих емпірич них досліджень, які вста но ви ли, що са мо ви яв у
соціаль них ме ре жах (здійснен ня публікацій) та вда ван ня до “підтри му валь -
них актів по ведінки” (при своєння та от ри му ван ня оцінок “по до бається”) в
соціаль них ме ре жах, по зи тив но впли ває на сприй нят тя ко рис ту ва чем рівня
соціаль ної підтрим ки [Zhang, 2017; Seo, Kim, Yang, 2016], при пус ка ло ся, що
FBlikes та FBposts бу дуть неґатив но по в’я зані із рівнем стре су (4-та гіпо те за).

У пе ребігу дис персійно го аналізу не було знай де но жод них зна чи мих
відміннос тей PSSscore у підка те горіях Fbposts (табл. 5), але при тес ту ванні за
участі змінної FBlikes зна чен ня кри терію Вел ча було дос тат ньо ста тис тич но
зна чимим (p = 0,037), щоб підтри ма ти аль тер на тив ну гіпо те зу про те, що
деякі се редні зна чен ня PSSscore відрізня ють ся в ка те горіях FBlikes.

Де таль ний аналіз по пар них порівнянь за до по мо ги post-hoc тес ту Тем -
хей на вста но вив, що зна чи мою на рівні p = 0,034 аналіз знай шов різни цю
лише між дво ма ка те горіями рес пон дентів: тими, що при сво ю ють оцінки
“по до бається” в се ред ньо му більш як 10 разів на день, і тими, що роб лять це
рідше, ніж кілька разів на тиж день: останні ма ють ста тис тич но зна чи мо ви -
щий рівень стре су. Технічно така знахідка узгод жується з дослівним фор му -
лю ван ням гіпо те зи, про те все ще за ли шається до волі слаб кою підста вою
для її підтрим ки. Нап рик лад, вона не узгод жується з рівнем зна чи мості
міжгру по вих різниць се ред усіх інших се редніх коефіцієнтів; зок ре ма, різ -
ни ця в рівні суб’єктив но го стре су між уже зга да ною підвибіркою, що ста -
вить оцінки “по до бається” більш як 10 разів на день, і тими дво ма під -
вибірка ми, які пе ре бу ва ють обабіч ко гор ти “рідше, ніж раз на тиж день” на
шкалі час то ти за лу че ності до при своєння оцінок “по до бається” публікаціям 
“друзів” на Facebook, була до сить пе ре кон ли во іден тифіко ва на як не зна чи -
ма (p = 0,846 для різниці з ка те горією “кілька разів на тиж день” та p = 0,856
для різниці з ка те горією “ніколи”) за до по мо ги post-hoc тес ту Тем хей на.
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Для до дат ко вої пе ревірки надійності знахідок було вдру ге вжи то тест
од но ком по нен тної за галь ної лінійної мо делі, де зв’я зок PSSscore та FBlikes
було пе ревірено з по прав кою на ви щез га да ний ко варіат FBmain. Та ким
 чином було взя то до ува ги вплив сце нарію, за яко го на рівень здійснен ня
рес пон ден том актів підтри му валь ної по ведінки та са мо ви я ву на Facebook
впли ває його низ ь ка за лу ченість до Facebook. Ре зуль та ти по пар них по рів -
нянь із ви ко рис тан ням кориґуван ня довірчих інтер валів Бон фе роні вка за ли 
на відсутність будь-яких зна чи мих різниць зна чень се ред ньо го PSSscore між
ка те горіями Fblikes та FBposts. Отже, мож на з упев неністю ствер джу ва ти, що 
за лу ченість до са мо ви я ву та підтри му валь них по ведінок на Facebook не
роб лять вне сок у рівень стре су індивіда.

Вис нов ки

Згідно з ре зуль та та ми кількісно го ета пу досліджен ня, опи тані сту ден ти
за га лом ма ють дещо підви ще ний рівень стре су, який близь ко межує з три -
вожністю та деп ресією. Та кож було іден тифіко ва но ста тис тич но зна чи мий
вплив віку сту ден та на рівень його стре су: мірою стар шан ня рес пон дентів
їхній рівень стре су в се ред ньо му підви щу вав ся. Самі по собі ре зуль та ти цьо -
го досліджен ня відби ва ють тен денції ґло баль ної ди наміки погіршен ня мен -
таль но го ста ну се ред мо лоді сту д ентсько го віку. Про те вар то на го ло си ти,
що реп ре зен та тивність цих знахідок об ме же на: циф ри, на підставі яких
зроб ле но вис нов ки, сто су ють ся лише пред став ників од но го із фа куль тетів в
од но му з київських універ си тетів у кон крет ний період ака демічно го року, а
саме під час на бли жен ня вес ня ної сесії, що мог ло по тенційно відігра ти роль
у підви щенні по каз ників.

У дослідженні було ви яв ле но, що хоча сту ден ти й пе ре жи ва ють підви -
ще ний стрес та що ден но про во дять знач ну кількість часу на сай тах соціаль -
них ме реж, про те одне не ко ре лює зна чи мим чи ном з іншим. Про ве ден ня су -
куп ності дис персійних та реґресійних аналізів на зібра них да них вка за ло на
відсутність ста тис тич но зна чи мих зв’язків між рівнем суб’єктив но го стре су
і всіма тими па тер на ми ко рис ту ван ня сай та ми соціаль них ме реж, які пе ре -
бу ва ли у фо кусі досліджен ня: час то тою та три валістю відвіду ван ня со цме -
реж, що ден ною кількістю ко мунікаційних век торів в онлайн-се ре до вищі, а
та кож при своєнням оцінок “по до бається” онов лен ням “друзів” і ство рен -
ням влас них публікацій на Facebook. Ре зуль та ти досліджен ня є не тільки
узгод же ни ми між со бою, а й послідовні віднос но ре зуль татів, от ри ма них у
низці по пе редніх досліджень, про а налізо ва них на по чат ку статті.

До дат ко во за слу го вує на го ло су одна з побічних знахідок досліджен ня, а
саме підтвер джен ня того без пре це ден тно го успіху, яко го соціальні ме режі,
зок ре ма Facebook, нині до сяг ли в май же цілко ви то му відтво ренні струк ту -
ри соціаль них зв’язків досліджу ва ної суспільної стра ти все ре дині кібер -
прос то ру. Про а налізо вані в рам ках цьо го досліджен ня 163 ан ке ти іден -
тифіку ва ли лише 5 рес пон дентів, які не були зареєстро вані на Facebook
(близь ко 3% вибірки), й лише один із них ука зав, що зовсім не ко рис тується
соціаль ни ми ме ре жа ми, по кла да ю чись лише на ме сед жинґові плат фор ми.
Це дає підста ви з упев неністю при пус ти ти, що для аб со лют ної більшості

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2019, 3 173

Ко рис ту ван ня сай та ми соціаль них ме реж та рівень стре су



сту д ентства ФНСНТ їхня онлайн-ме ре жа кон тактів, по суті, дорівнює оф -
лайн-ме режі.

Че рез особ ли вості сво го диз ай ну досліджен ня має певні об ме жен ня, се -
ред яких не до реп ре зен то ваність у вибірці пев них де мог рафічних ка те горій,
та ких як чо ловіки та вихідці з бідніших сімей, а та кож не на й спри ят ливіший
період для вимірю вань стре су. Для досліджу ва них ка те горій да них, особ ли -
во по в’я за них зі стре сом, розміщен ня в шир шо му кон тексті емпірич них
знахідок є над зви чай но важ ли вим для за без пе чен ня ко рек тної інтер пре -
тації. З ме тою підтвер джен ня надійності знахідок у цій статті доцільно про -
вес ти до дат кові досліджен ня, які мали б кра щий ста те во-віко вий па ри тет, а
ета пи зби ран ня да них у них при па да ли б на різні фази ака демічно го року.
Саме тому роз гля ну те в цій статті досліджен ня є лише одним із кроків на
шля ху до здо бут тя цілісної кар ти ни емпірич ної ре аль ності в об ра но му до -
слідниць ко му домені.

Та кож важ ли вим для под аль шої роз роб ки цієї дослідниць кої про бле ми
є ґрун тов не ро зуміння ак ту аль ної си ту ації з по ши реністю тих чи інших ме -
тодів онлайн-ко мунікації та куль ту ри ко рис ту ван ня ними се ред досліджу -
ва ної гру пи. Нап рик лад, зро бив ши фо кус на Facebook, опи са не вище до -
сліджен ня ви пус ти ло з ува ги ба га то інших ком по нентів онлайн- медіа ра -
ціону су час ної сту д ентської мо лоді. Лише під час зби ран ня да них з’я су ва ло -
ся, що Facebook для більшості учас ників не є го лов ною соціаль ною ме ре -
жею, що, ймовірно, зго дом по зна чи ло ся на інфор ма тив ності знахідок. Ко -
рис ту ван ня ме сед жинґови ми сервісами не було цен траль ним для цьо го
досліджен ня, однак за його підсум ка ми було вста нов ле но, що кількість часу, 
яку учас ни ки про во дять щод ня в ме сен дже рах, май же не відрізняється від
того часу, який при па дає на соціальні ме режі. Та ким чи ном, у май бутніх
розвідках слід при свя чу ва ти цій ка те горії сервісів та по тенційним ефек там
ко рис ту ван ня ними знач но більшу ува гу, зва жа ю чи на те, що ме сен дже ри за
вель ми ко рот кий час ста ли провідним ме то дом інтер нет-ко мунікації не
лише для знач ної час тки мо лоді, а й для ба гать ох лю дей стар шо го віку.

Вив чен ня по ведінко вих ас пектів ко рис ту вачів соціаль них ме реж шля -
хом са мозвітів та кож вар то вва жа ти одним з об ме жень цьо го досліджен ня та 
вик ли ком для май бутніх. Зак ритість за пи тань ан ке ти та струк ту ра віяла
відповідей озна ча ли усвідом ле ну зго ду з пев ним рівнем втра ти де талізації,
яко го мож на було б уник ну ти, пра цю ю чи з да ни ми про ко рис ту вачів, зге не -
ро ва ни ми без по се ред ньо онлайн-сервісами; на жаль, за зви чай дос туп до
останніх от ри му ють лише дослідни ки, афілійо вані з тією чи іншою со цме ре -
жею (на прик лад, Мой ра Бьорк, чиї публікації ци то ва но в цій статті, є пра -
цівни цею Facebook). До того ж ба гать ом рес пон ден там важ ко ко рек тно
оцінити пре ва лентність тих чи інших їхніх дій усе ре дині се ре до ви ща со -
ціаль них ме реж, а та кож ак тивність ко рис ту ван ня ними, яка може силь но
ко ли ва ти ся між різни ми періода ми тиж ня в пе ре ра хун ку на се ред ню що до -
бо ву три валість. На су час но му етапі роз вит ку тех но логій дос туп до соціаль -
них ме реж може бути май же не гай ним, що час то спо ну кає несфокусоване,
мимовільне користування, яке респонденти можуть свідомо не сприймати
як частину свого щоденного медіараціону.
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РОМАН ЛЮБЕНКО, КАТЕРИНА МАЛЬЦЕВА

Ко рис ту ван ня сай та ми соціаль них ме реж та рівень стре су:
досліджен ня се ред сту дентів НаУКМА

Мас штаб впли ву, який сай ти соціаль них ме реж справ ля ють на по всяк ден не жит тя
суспільства на те перішній мо мент, важ ко пе ре оцінити. Особ ли во це сто сується мо лоді
та сту д ентства. Іншою тен денцією, яка знач ною мірою ха рак те ри зує су час не ста но ви -
ще цієї віко вої ко гор ти в кон тексті по пу ляр ності сайтів соціаль них ме реж, є помітне зрос -
тан ня по ши ре ності про блем із психічним здо ров ’ям се ред мо ло дих лю дей не за леж но від
ґен де ру, що, за при пу щен ням, може бути по в’я за не з ге не ру ван ням  до дат ко во го стре су че -
рез за лу ченість до со цме реж. 
Досліджен ня про во ди ло ся з ме тою ви яв лен ня зв’яз ку між па тер на ми ко рис ту ван ня сай та -
ми соціаль них ме реж і рівнем суб’єктив но го стре су у мо лоді сту д ентсько го віку, що на -
вчається за різни ми спеціаль нос тя ми в Національ но му універ си теті “Києво-Мо ги ля нська
академія” (Київ), а та кож з’я су ван ня ха рак те ру цьо го зв’яз ку. Досліджен ня комбінує кіль -
кісну та якісну дослідницькі стра тегії. Кількісна час ти на (ан ке ту ван ня, n = 166) спи -
рається на коґнітивні та по ведінкові дані у фор маті са мозвітів для пе ревірки низ ки гіпо тез
сто сов но зга да но го вище зв’яз ку. Аналізом було ви яв ле но, що більшість опи та них сту дентів
реґуляр но ви ко рис то ву ють кілька сервісів соціаль них ме реж, при свя чу ю чи їм су мар но по над 
три го ди ни щод ня в се ред ньо му. Про те за гальні ре зуль та ти вка зу ють на відсутність ста -
тис тич но зна чи мих зв’язків між рівнем суб’єктив но го стре су та всіма па тер на ми ко рис ту -
ван ня сай та ми соціаль них ме реж, які пе ре бу ва ли у фо кусі досліджен ня.

Клю чові сло ва: стрес, сай ти соціаль них ме реж, соціаль на підтрим ка
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РОМАН ЛЮБЕНКО, ЕКАТЕРИНА МАЛЬЦЕВА 

Поль зо ва ние сай та ми со ци аль ных се тей и уро вень стрес са:
ис сле до ва ние сре ди сту ден тов НаУКМА

Мас штаб вли я ния, ко то рый сай ты со ци аль ных се тей ока зы ва ют на по всед нев ную жизнь
об щес тва в на сто я щий мо мент, труд но пе ре оце нить.  Осо бен но это ка са ет ся мо ло де жи и 
сту ден чес тва. Еще од ной тен ден ци ей, в зна чи тель ной мере ха рак те ри зу ю щей со вре мен -
ное по ло же ние этой воз рас тной ко гор ты в кон тек сте по пу ляр нос ти сай тов со ци аль ных
се тей, яв ля ет ся за мет ный рост рас прос тра нен нос ти про блем с пси хи чес ким здо ровь ем
сре ди мо ло дых лю дей не за ви си мо от ген де ра, что, пред по ло жи тель но, мо жет быть свя за -
но с ге не ри ро ва ни ем  до пол ни тель но го стрес са в ре зуль та те вов ле чен нос ти в со цсе ти.  

Иссле до ва ние про во ди лось с целью вы яв ле ния свя зи меж ду пат тер на ми по льзо ва ния сай -
та ми со ци аль ных се тей и уров нем суб ъ ек тив но го стрес са у мо ло де жи сту ден чес ко го воз -
рас та, об уча ю щей ся по раз ным спе ци аль нос тям в На ци о наль ном уни вер си те те “Ки е во-
 Мо ги лян ская академия” (Киев), а так же вы яс не ния ха рак те ра этой свя зи. Иссле до ва ние
ком би ни ру ет ко ли чес твен ную и ка чес твен ную ис сле до ва те льские стра те гии.  Ко ли чес т -
вен ная часть (ан ке ти ро ва ние, n = 166) опи ра ет ся на ког ни тив ные и по ве ден чес кие дан -
ные в фор ма те са мо от че тов для про вер ки ряда ги по тез ка са тель но упо мя ну той выше
свя зи. В про цес се ана ли за было вы яв ле но, что боль ши нство опро шен ных сту ден тов ре гу -
ляр но ис поль зу ют не сколь ко сер ви сов со ци аль ных се тей, по свя щая им сум мар но в сред нем
бо лее трех ча сов ежед нев но. Одна ко об щие ре зуль та ты ука зы ва ют на от су тствие ста -
тис ти чес ки зна чи мых свя зей меж ду уров нем суб ъ ек тив но го стрес са и все ми пат тер на ми
по льзо ва ния сай та ми со ци аль ных се тей, на хо див ши ми ся в фо ку се ис сле до ва ния.

Клю че вые сло ва: стресс, сай ты со ци аль ных се тей, со ци аль ная под дер жка

ROMAN LYUBENKO, KATERYNA MALTSEVA

Social networking sites using and stress levels among the NaUKMA
students 

Nowadays, the scale of the influence the social networking sites have on the daily lives of
individuals are difficult to overstate. It is particularly true in the case of young people and college
students. One of the notable tendencies characterizing the situation of these social cohorts in the
context of social networking sites use is a marked increase in mental health problems, regardless of
gender, particularly in juncture with stress level augmentation. In this vein, an empirical in -
vestigation into online networking and stress among the student population is a reasonable
research step. Our present research explores the nature of the links between social websites’ use
and subjective stress levels among the student body across several different majors at the National
University of Kyiv-Mohyla Academy (Kyiv, Ukraine). The project combined qualitative and
quantitative strategies of data collection and analysis. The quantitative phase of the project (a
self-administered survey, n = 166) collected cognitive and behavioral data in self-reports format
that were used to test a series of hypotheses exploring the relationships between the constructs
discussed above. We show that most of the students surveyed in our study typically were consumers 
of multiple online networking services, on average investing in the activity a total of over 3 hours
per day. However, our results indicate no statistically significant links between subjective stress
levels and the patterns of social networking sites’ use that were the focus of our research.

Key words: stress, social networking sites, social support
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