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У статті розглядається важливий аспект психологічного благополуччя сучасної 
людини, пов'язаний з її діяльністю в інтернеті – проблема розуміння текстів інте-
рнету. Процес розуміння текстів інтернету розглядається як частина мовленнєвої 
діяльності. Якість розуміння текстів інтернету зумовлюється низкою 
суб’єктивних (пов’язаних з особистістю – її досвідом, рівнем розвитку мисленнє-
во-мовленнєвої сфери, мотивацією) та об’єктивних (пов’язаних з зовнішньою си-
туацією розуміння – контекстом, ситуацією, умовами, у яких відбувається розу-
міння) чинників. До істотних суб’єктивних чинників належать розвиток мислен-
нєво-мовленнєвих характеристик особистості (асоційований з розвитком мозку 
людини), розвиток мотиваційної сфери та накопичення досвіду розуміння текстів 
(внаслідок постійної діяльності, опосередкованої текстами). 
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Постановка наукової проблеми. Життя сучасної людини протікає 

водночас у двох вимірах: реальному та віртуальному. Досвід, оцінки і ста-
влення, набуті в одній з цих сфер швидко і майже некритично переносять-
ся в іншу. Проблеми, що постають у віртуальному середовищі, на жаль, не 
зникають, коли ми вимикаємо інтернет. Може тому, що ми все рідше його 
вимикаємо. Молоді люди визнають, що проводять в інтернеті 24 години 7 
днів на тиждень. Благополуччя особистості в інтернеті стає частиною її за-
гального психологічного благополуччя. Проте інтернет-світ суттєво відріз-
няється від реального, це переважно світ текстів. Відчуття, образи, спога-
ди, досвід, емоції та почуття провокуються здебільшого не реальними фі-
зичними подразниками, вони виникають внаслідок розуміння текстів інте-
рнету. Отже, від специфіки розуміння текстів інтернету залежить психоло-
гічне благополуччя особистості. 



Актуальні проблеми психології, том 7, випуск 47, 2019 

20 

Аналіз  останніх досліджень  і  публікацій. Зростання психологіч-
ної значимості інтернету в житті сучасної людини не залишилося поза ува-
гою дослідників. Науковці усього світу активно досліджують нову техно-
логію, що вже стала важливою частиною нашого життя.  M. Boardman, 
D. Stein, L. Pauwels, J. Nielsen,  та їх послідовники вивчають специфічній 
формі представлення інформації в інтернеті, тобто сайти, їх структуру, ор-
ганізацію, навігацію [1; 13; 14; 15]. Істотні особливості спілкування в Ме-
режі, його відмінність від спілкування у реальному середовищі, спам, 
флуд, тролінг, тяжіння до письмового дискурсу визначили та довели у сво-
їх розробках  H. Brunner, D. Cristal, C. Daly, Е. Dresner, K. Ferrara, 
S. Herring, G. Whittemore, L. Mason, S. Scrimin,  S. Zaccoletti, 
M. C. Tornatora, T. Goetz, О. І. Горошко, Л. Ф. Компанцева, 
Л. Ю. Щипіцина та ін. [2; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 23; 26; 40]. Специфічну форму 
існування віртуального світу інтернету вивчали C. Daly, J. Douglas, 
Е.Kilfeather, J. Masson, А. Г. Волкова, І. А. Ільїна, С. О. Лисенко, 
П. І. Сергієнко, О.М.Немеш, визначивши її як гіпертекст, також у зазначе-
них працях було висвітлено деякі важливі ознаки гіпертексту [3; 4; 9; 11; 
21; 24; 30; 32; 35], проте більшість з них все ще мають потребу у система-
тизації та емпіричній перевірці. Особистості в інтернеті, різним формам її 
проявів, змін в умовах віртуального середовища, самопрезентації, гендеру, 
інтернет-залежності присвячено значну кількість праць, зокрема хотілось 
би відмітити розробки Е. Dresner, A. Waytz, K. Gray, C. Hahne, 
F. Goldhammer, U. Kröhne, J. Naumann, R. Kraut, V. Lundmark, M. Patterson, 
S. Kiesler, T. Mukopadhyay, W. Scherlis, Sh.Turkle, K. S. Young,  Н. Карра, 
Г. Смолла, Г. Ворган, М.Шпітцера, О.Е.Войськунського, О. І. Горошко, 
О. В. Лутовинової, О.М.Немеш,  К. А. Подгорної ін. [5; 7; 10; 16; 17; 18; 20; 
23; 25; 29; 32; 34; 36]. Проте психологічні особливості розуміння текстів 
інтернету досі не поставали окремим предметом наукового дослідження.  

Мета статті – проаналізувати специфіку розуміння текстів інтернету 
та визначити деякі чинники, що її зумовлюють. 

Методи та методики дослідження. Для досягнення зазначеної мети 
були використані наступні теоретичні методи і методики: а) дедуктивний 
як шлях від абстрактного до конкретного; б) індуктивний як узагальнення 
фактів; в) аналіз як шлях від цілого до частин; г) синтез як шлях від частин 
до цілого; д) узагальнення як перехід на більш високу ступінь абстракції 
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шляхом виявлення загальних ознак (властивостей, відношень, тенденцій 
розвитку і т. п.) предметів; є) систематизація як зведення розрізнених знань 
у єдину наукову систему; е) моделювання як створення спрощеної моделі 
психологічного явища з метою його докладного дослідження. Модель за-
звичай трактується у наукових працях як мислено уявлювана або матеріа-
льно реалізована система, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт дос-
лідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову інформа-
цію про цей об’єкт. Застосування цього підходу передбачає створення мо-
делі розуміння тексту з визначенням послідовності та етапів цього проце-
су, його внутрішнього змісту та кінцевого результату за умови врахування 
чинників, які визначають сутнісні особливості розуміння. Також викорис-
товувалися інтерпретаційні методи, що ґрунтуються на  конкретних прин-
ципах системного, діяльнісного, когнітивного та організаційного підходів. 
Вони спрямовані на пояснення отриманих результатів з точки зору пер-
винних припущень та посилань, інтеграцію отриманих емпіричних зако-
номірностей у єдину наукову картину світу.  

Виклад  основного  матеріалу  дослідження з обґрунтуванням 
отриманих результатів. Процес розуміння текстів інтернету є частиною 
мовленнєвої діяльності. У віртуальному середовищі її трьохкомпонентна 
структура набуває деяких уточнень, зокрема щодо об’єкту, яким наразі 
стає не лише реальний, а й віртуальний світ з його технічною специфікою: 
віртуальністю, інтерактивністю та нелінійністю комунікації, дисперсністю 
структури,  синхронністю, електронним сигналом, що зумовлює можли-
вість постійного доступу, дистантністю та опосередкованістю, необмеже-
ним тиражем та низькою собівартістю, збереженням стенограми та легкіс-
тю оновлення змісту тексту, що зумовлюють оперативність, персональну 
анонімність і відвертість, соціалізацію, можливість електронного пошуку 
тощо. Суб’єкт в інтернеті також зазнає суттєвих змін, зумовлених психо-
логічною своєрідністю  середовища інтернету: обмеженням сенсорного 
переживання лише зоровим та слуховим, відмінним від реального світу ві-
дчуттям простору і часу, станом «неперервної розсіяної уваги», «постійної 
завантаженості», появою негативних емоцій при обмеженості доступу до 
кіберпростору, постійною фіксацією результатів кібер-активності, мно-
жинністю особистості, віртуальною ідентичністю, дезінгібованістю «он-
лайн Я», вирівнюванням статусів, необмеженою доступністю контактів, 
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зміною пріоритетів та поведінки, «браузингом», «веб-серфінгом», «пузи-
рем фільтрів» тощо. Система загальнозначущих форм і способів зовніш-
нього вираження в Мережі представлена переважно у формі текстів інтер-
нету. Тексти інтернету істотно відрізняються від друкованих чи усних тек-
стів у реальному середовищі, це не просто друкований текст на екрані мо-
нітору, це прагматично цілісний електронний документ, що складається з 
умовно завершених текстових блоків у формі «вікон», які розкриваються в 
окремих вкладках браузера, порядок освоєння яких залежить як від гіпер-
посилань, так і від поведінки користувача (за Л. Ю. Щипіциною [40]). До 
особливостей текстів інтернету належать посилені діалогічність, поділь-
ність, зовнішня інформативність, послаблені зв'язність і осмисленість, пра-
гматична і переважно формальна цілісність, умовна завершеність, усклад-
нена структурність, а також гібридність і високий ступінь проникності, 
мультимедійність, презентативність, схильність до мовної гри і колектив-
ного авторства, насиченість неологізмами, емотиконами і скороченнями, 
фрагментарність, недотримання мовних норм, функціонування особливого 
мовленнєвого етикету.  

Як і мовленнєва діяльність загалом, так і розуміння текстів інтернету 
зокрема  має три аспекти: мотиваційний, цільовий та виконавчий. Мотивація 
використання інтернету часто набуває викривлених форм через деформацію 
потреб в умовах інтернет-світу, а також тому, що інтернет час від часу висту-
пає як компенсаторне середовище відносно реального світу. Метою діяльнос-
ті в інтернеті перважно є пошук інформації чи створення контенту. Пошук 
інформації та створення контенту вимагають розуміння текстів інтернету. За-
собом здійснення мовленнєвої діяльності в інтернеті відповідно є оперування 
та відбір текстів. А результатом вторинний текст реципієнта, що є реакцією 
на прочитані тексти. Операціонально розуміння текстів інтернету включає 
рецепцію, зосередженість, ігнорування, дії та операцій мислення (аналіз та 
синтез, порівняння, абстрагування і узагальнення), пам’яті (за-
пам’ятовування, збереження, відтворення та забування), інтеріоризацію, сми-
слоформування та семантичне синтаксування, оцінку, емоційну ідентифіка-
цію та усвідомлення. Ці дії та операції розподіляються між трьома етапами 
розуміння (рецепція (сприймання зовнішньої форми тексту), інтерпретація 
(раціональне тлумачення внутрішнього змісту тексту), емоційна ідентифіка-
ція (встановлення емоційних конотацій та їх усвідомлення). Але слід зазна-
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чити, що інтерпретація та емоційна ідентифікація відбуваються паралельно і 
можуть впливати одне на одне, позначаючись на загальному результаті.  Ре-
зультатом розуміння є нові вторинні смисли (які об’єктивуються як вторин-
ний текст), що є реакцією на елементи сенсу первинного тексту (модель ку-
биків). На етапі сприймання формується загальна оцінка, що експлікується 
активністю рецепції та точністю очікувань, на етапі інтерпретації якісним 
критерієм є адекватність розуміння, а кількісним – повнота,  на етапі емоцій-
ної ідентифікації – адекватність оцінки та узгодженість емоційного ставлен-
ня. Розуміння текстів інтернету завжди є усвідомленим, але іноді це усвідом-
лення часткове, у такому випадку є підстави диференціювати рівні розуміння 
як усвідомлене частково та усвідомлене повністю розуміння, що можна вва-
жати показником глибини розуміння.  

Оскільки процес розуміння постійно розвивається і вдосконалюється 
як щодо окремо взятої особистості, так і щодо суспільства в цілому, то доці-
льно говорити про його ґенезу в умовах дії певних чинників та з урахуванням 
психонейролінгвістичних механізмів розуміння. Процес і результат розумін-
ня залежать як від суб’єктивних (пов’язаних з особистістю – її досвідом, рів-
нем розвитку мисленнєво-мовленнєвої сфери, мотивацією), так і від 
об’єктивних факторів (пов’язаних з зовнішньою ситуацією розуміння – кон-
текстом, ситуацією, умовами, у яких відбувається розуміння). Формат статті 
не дозволяє розглянути усі чинники, тому зупинимося детальніше лише на 
суб’єктивних. До істотних суб’єктивних чинників належать розвиток мис-
леннєво-мовленнєвих характеристик особистості (асоційований з розвитком 
мозку людини), розвиток мотиваційної сфери та накопичення досвіду розу-
міння текстів (внаслідок постійної діяльності, опосередкованої текстами).  

Досвід користування інтернетом. У сучасній психології немає єднос-
ті щодо тлумачення поняття «досвід», його трактують як сукупність знань, 
умінь і навичок (К.К.Платонов); як репрезентацію діяльності у свідомості 
людини (О.В.Турчинов); як систему способів, прийомів і правил вирішен-
ня завдань (Ю.К.Стрєлков); як впорядковані у свідомості образи пережи-
тих подій (А.А.Кронік, Л.Ф.Бурлачук, Є.Ю.Коржова), як результат психіч-
них процесів, в якому закріплені всі знання, вміння, навички, способи і те-
хнології діяльності, з якими стикається за своє життя людина (Е.Ф.Зеєр) та 
інші [по 22]. Проте попри деякі розбіжності у трактуваннях зазначимо, що 
більшість дослідників пов’язують це поняття з минулим людини, її діяль-
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ністю, хоча можна передбачити значний вплив досвіду на розуміння нині-
шніх дій та формування образу майбутнього. Вчені виокремлюють сенсо-
моторний, інтенціональний, інтерактивний, когнітивний (змістовний, регу-
лятивний, стильовий) досвід (Н. І. Стовба); ментальний, соціальний, осо-
бистісний (ціннійсний та рефлексивний) досвід [22, с. 112].  

Згідно дослідження М.С.Головань та В.В.Яценко, у філософії катего-
рія “досвід” має такі тлумачення: 1) досвід розуміється як спосіб реалізації 
діяльнісної сутності людини у предметному світі культури (А. Лой, В. 
Александров); 2) досвід є відображенням у людській свідомості 
об’єктивного світу в процесі чуттєвого сприймання на основі практичної 
зміни людиною довкілля (Аристотель, Дж. Берклі, Д. Юм, Д. Дідро, П. Го-
льбах, П. Фейєрбах); 3) досвід особистості є взаємодією чуттєвого та раці-
онального, емпіричного та інтелектуального, інтуїтивного та теоретичного 
(Р. Декарт, Б. Спіноза, І. Кант, О. Аверін, М. Вахтомін, В. Павлов, В. Па-
нов); 4) формування досвіду особистості пов’язане з розвитком її індивіду-
альних якостей, набуттям знань і вдосконаленням умінь та навичок, які 
можуть вироблятися тільки у процесі соціально значущої діяльності (Ф. 
Бекон, Гоббс, Д. Локк, Дж. Дьюї, В. Джемс) [22, с. 113]. У тлумачному 
словнику досвід визначається як 1) відображення у свідомості людей зако-
нів об'єктивного світу і суспільної практики, отримані в результаті їх акти-
вного практичного пізнання; 2) сукупність знань і практично засвоєних на-
вичок, умінь [33, с. 456]. О. М. Лактіонов акцентує адаптуючий та інтерп-
ретаційний потенціал досвіду: «певним чином адаптуватися до умов жит-
тя, взаємодіяти з навколишнім світом, інтерпретувати події у світі і себе у 
цих подіях» [27, с.145], його індивідуальний характер: «це така психологі-
чна реальність, яка завжди стосується конкретної людини, тобто завжди 
індивідуальна за своєю природою. Тому виявлення її загальних закономір-
ностей і механізмів повинно ґрунтуватися на індивідуальних способах дій, 
індивідуальних цінностях, життєвих подіях» [27, с.145]. У структурі досві-
ду вчений виокремлює три основні компоненти: соціальний, особистісний 
та мнемонічний компоненти. М. О. Холодна пов’язує досвід з інтелектом: 
«носієм властивостей інтелекту є індивідуальний ментальний (розумовий) 
досвід» [37], який існує у формі ментальних структур, ментального прос-
тору та ментальних репрезентацій. Ментальні структури — це психічні 
утворення, які в умовах пізнавального контакту людини зі світом забезпе-
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чують можливість надходження інформації, управління процесами оброб-
ки інформації та вибірковість інтелектуального відображення. «Як буде 
здійснюватись переробка отримуваної інформації, як людина буде 
розв’язувати ті чи інші задачі, якими будуть темп і глибина ефектів на-
вчання, якими будуть способи осмислення тих чи інших подій — все це, в 
кінцевому результаті залежить від своєрідності складу, будови і характеру 
еволюції індивідуального ментального досвіду» [37, с.131]. Натомість 
Ю.М.Швалб вважає, що досвід формується в результаті позитивних проб і 
дій, і виконує функцію захисту від потенційних помилкових дій. Кожен 
його компонент складається з трьох елементів: інтенціонально заданих ха-
рактеристик ситуації, способу дій і емоційно-ціннісної оцінки [38]. 
М.О.Холодна диференціює три типи досвіду, уявляючи  їх як прошарки: 
когнітивний (зберігання, упорядкування та переробка наявної і нової інфо-
рмації), метакогнітивний (регуляція процесу переробки інформації) та ін-
тенціональний (переваги, переконання та умонастрої) [37, с. 115]. Роль до-
свіду у ґенезі розуміння підкреслює К. К. Платонов, зазначаючи що досвід 
узгоджує знання, вміння й навички і звички та характеризує індивідуальну 
культуру особистості…у досвіді людини проявляється динаміка форм ві-
дображення (від короткочасних психічних процесів до стійких якостей 
особистості), а також динаміка рівнів розвитку способів діяльності. На йо-
го думку, на досвід впливають нижчі підструктури (пам’ять, емоції, 
сприйняття, почуття, вольові процеси). У свою чергу, досвід впливає на 
вищу підструктуру – спрямованість особистості, її ціннісні орієнтації [цит. 
по 22, с. 117].  

З одного боку, з віком особистість накопичує досвід мовленнєвої ді-
яльності, у тому числі й розуміння текстів, тому стає легше виділяти домі-
нанти у знайомих текстах, також збільшується словниковий запас, що при-
зводить до акумуляції значень; накопичення та узгодження кваліа сприяє 
систематизації смислів та формуванню цілісної картини світу і себе у ньо-
му. С. Д. Максименко акцентує, що необхідною умовою розуміння будь-
яких фактів є достатні знання та життєвий досвід людини, які є ключовими 
компонентами цього процесу [31, с. 175]. Схожої думки дотримується та-
кож Н. А. Ваганова: «… розуміння базується на відповідних знаннях і дос-
віді суб'єкта і може здійснитися лише за умови, що цих знань досить для 
того, щоб асимілювати нову інформацію» [19, с. 97]. Отже, одним з чинни-
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ків генези розуміння, певно, є досвід. В умовах інтернет-середовища про-
цес накопичення досвіду також залежить від специфіки діяльності індиві-
да, зокрема активності користування інтернетом, частоти його викорис-
тання, різноманітності видів діяльності, притаманних певній особистстості 
в інтернеті, вміння користуватися різними специфічними знаряддями (бра-
узерами, пошуковими сервісами, сервісами обміну повідомленнями, соціа-
льними мережами тощо), а також усвідомленістю та репрезентацією влас-
ної особистості в Мережі у формі профілю.  

Розвиток мисленнєво-мовленнєвої діяльності. З іншого боку, ґенеза 
розуміння текстів пов’язана також з онтогенезом особистості, зокрема з ві-
ком розвивається мозок людини, вдосконалюються операції мислення, 
пам’яті, оцінки та усвідомлення, збільшується обсяг уваги, що позначаєть-
ся кращою зосередженістю, узгоджується робота лівої та правої півкуль, 
впорядковуються нейронні зв’язки, створюються відповідні когнітивні ка-
рти. Все це має позитивно позначатися на результаті розуміння текстів ін-
тернету, оскільки, на думку учених, інтелектуальний розвиток індивіда та 
накопичення ним специфічного досвіду є необхідними умовами розуміння 
[19, с. 96]. До того ж, оскільки один з етапів розуміння передбачає раціо-
нальну інтерпретацію, якість якої, певно, пов’язані з рівнем розвитку ког-
нітивної сфери особистості.  Безсумнівно названі ознаки є істотними умо-
вами розуміння, оскільки розуміння тексту є частиною мовленнєвої діяль-
ності, воно починається як мисленнєво-мовленнєва діяльність, а в резуль-
таті формуються вторинні смисли, що збагачують досвід особистості та 
створюють контекст подальшого розуміння. Зазначене дає підстави припу-
стити,  що рівень розвитку мисленнєво-мовленнєвої діяльності може впли-
вати на адекватність розуміння текстів інтернету. 

Мотиваційно-цільова спрямованість особистості в інтернеті. Аналіз те-
оретичних та емпіричних моделей розуміння дозволяє виокремити ще один 
важливу умову генези розуміння – мотивацію, як один з визначальних ком-
понентів будь-якої діяльності, мотивація певно має значний вплив на розу-
міння. В науковій літературі наявні різні підходи до класифікації мотивації. 
Мабуть, найпоширенішим є класифікація відповідно до потреб, при цьому 
потреби часто впорядковують за принципом піраміди А.Маслоу. «Мотивація 
народжується з потреби. Далі, використовуючи соціальні засоби, знаки, ми 
плануємо діяльність, ставлячи її кінцеву мету і намічаючи засоби її здійснен-
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ня. Нарешті, ми здійснюємо її, досягаючи поставленої мети. Одиничний акт 
діяльності є єдність всіх трьох сторін. Він починається мотивом і планом і за-
вершується результатом, досягненням наміченої спочатку цілі; в середині ж 
лежить динамічна система конкретних дій і операцій, спрямованих на це до-
сягнення» [28, с. 26]. Дослідники у галузі психології інтернету зазначають, 
що мотивація використання інтернету часто набуває викривлених форм 
(М.Шпітцер, Н.Карр, Г. Смолл, Г. Ворган, О.М.Немеш [25; 32; 36; 39]) через 
деформацію потреб в умовах інтернет-світу, а також тому, що інтернет час 
від часу виступає як компенсаторне середовище відносно реального світу. 
Потреби, які досить складно задовольнити у реальному світі, іноді простіше 
реалізувати у Мережі. Мабуть найбільше це стосується потреб у приналеж-
ності та безпеці, повазі та самореалізації. Опосередкованим показником мо-
тивації інтернет-користувачів може служити тематичний аналіз обраних ни-
ми інтернет-ресурсів. Діти, що відчувають власну незахищеність, полюбля-
ють агресивні інтернет-ігри. Підлітки, що не мають достатнього досвіду та 
навичок спілкування, проводять багато часу у соціальних мережах. Реалізу-
вати творчий потенціал та отримати повагу й визнання досить просто в інте-
рнеті завдяки таким суперпопулярним ресурсам як ютуб, інстраграм тощо (до 
того ж рівень поваги тут можна досить просто виміряти за кількістю перегля-
дів). Проте реалізація потреб у віртуальному світі, як і у реальному, на жаль, 
не часто призводить до їх задоволення, тому в інтернеті потреби іноді набу-
вають гіпертрофованого характеру, що може призвести до інтернет-
залежності. Щодо мети діяльності в інтернеті, на думку зазначених дослідни-
ків, до якої ми приєднуємося, це перважно пошук інформації чи створення 
контенту (М.Шпітцер, Н.Карр, Г. Смолл, Г. Ворган, О.М.Немеш [25; 32; 36; 
39]). Пошук інформації вимагає розуміння текстів інтернету. Загалом, моти-
вація користування інтернетом, як і будь-якої іншої діяльності, залежить від 
потреб особистості у даний час, та частина користувачів, що керуються лише 
базовими потребами, потребами безпеки та приналежності, як правило, об-
межується лише пошуком інформації в Мережі, споживанням контенту. За-
довольнити потреби у повазі та самореалізації в інтернеті украй складно, не 
створюючи власний контент, ті користувачі, що мають таке на меті, змушені 
продукувати тексти інтернету різної спрямованості. Але для того, щоб реалі-
зувати ці вищі потреби, потрібно розуміти, що писати і як, інакше текст не 
отримає репостів, лайків, бажаної уваги. Не менш важливо щодо інтернет-
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середовища враховувати і цільовий компонент мотивації користувачів, тобто 
спрямованість на пошук/споживання інформації або ж на створення контен-
ту. Синтез цих двох класифікацій дає змогу виокремити два типи мотивацій-
но-цільової спрямованості особистості: базового рівня та вищого рівня. Мо-
тиваційно-цільова спрямованість особистості базового рівня стосується тих 
користувачів, що звертаються до інтернету з метою задоволення базових по-
треб щодо їжі, фізіології, безпеки та приналежності до певної спільноти, ма-
ючи на меті пошук відповідної інформації. Мотиваційно-цільова спрямова-
ність особистості вищого рівня передбачає, що користувач звертається до ін-
тернету, маючи на меті задоволення вищих потреб, пов’язаних з повагою від 
оточуючих та самовдосконаленням й самореалізацією. Реалізація цих потреб 
вимагає вже не лише споживання, а й створення контенту, креативного акту 
формування власної ділянки інтернет-середовища та очікування фідбеку що-
до неї. Проте на обох рівнях користувачу потрібно вміти розуміти тексти ін-
тернету, адекватно їх тлумачити і використовувати. Перехід реципієнтів в ін-
тернеті з базового до вищого рівня є свідченням не лише ґенези користувача, 
а й ґенези розуміння текстів інтернету, що дозволяє краще розуміти тексти 
інтернету, отже робить комунікацію в мережі простішою та комфортнішою, 
що у свою чергу сприяє покращенню благополуччя особистості в мережі, а з 
тим і в реальному середовищі також. Наголошуємо, що віртуальне благопо-
луччя ще не гарантує психологічного благополуччя у реальному світі, проте 
воно є його важливим компонентом, оскільки проблеми в інтернет-
середовищі для багатьох користувачів такі ж реальні, як і в природному світі. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Загалом, розу-
міння текстів інтернету є важливим аспектом психологічного благополуч-
чя сучасної людини та досить своєрідною формою розуміння, специфіка 
якої визначається низкою оригінальних технічних та психологічних умов. 
Від якості цього розуміння залежить комфортність існування особистості 
не лише в середовищі інтернету, а й в реальному світі. В свою чергу якість 
розуміння текстів інтернету зумовлюється низкою суб’єктивних 
(пов’язаних з особистістю – її досвідом, рівнем розвитку мисленнєво-
мовленнєвої сфери, мотивацією) та об’єктивних (пов’язаних з зовнішньою 
ситуацією розуміння – контекстом, ситуацією, умовами, у яких відбуваєть-
ся розуміння) чинників. До істотних суб’єктивних чинників належать роз-
виток мисленнєво-мовленнєвих характеристик особистості (асоційований з 
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розвитком мозку людини), розвиток мотиваційної сфери та накопичення 
досвіду розуміння текстів (внаслідок постійної діяльності, опосередкованої 
текстами). В подальших дослідженнях плануємо продовжити розробку те-
оретичної моделі розуміння текстів інтернету, зосередивши увагу на пси-
хологічних та психонейролінгвістичних механізмах розуміння. 
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING AS AN IMPORTANT ASPECT OF 
PSYCHOLOGICAL WELFARE ON THE INTERNET 
The article deals with an important aspect of the psychological well-being of a modern 

person associated with its activities on the Internet - the problem of Internet texts 
understanding. The purpose of the article is to analyze of the specifics of Internet texts 
understanding and to determine some factors of this process. For this, the author uses 
theoretical methods: deductive and inductive methods, analysis and synthesis, generalization 
and systematization, modeling. In addition, interpretation methods are used based on specific 
principles of the system, activity, cognitive and organizational approaches. The process of 
Internet texts understanding is a part of the speech activity. But the classical components of 
this activity (object, subject, expression system) undergo significant changes in the conditions 
of the Internet environment. It is emphasized that the comfort of the existence of a person not 
only in the Internet environment, but also in the real world, depends on the quality of 
understanding the Internet texts. In turn, the quality of Internet texts understanding due to 
subjective (related to the personality - its experience, level of development of the thought-
speech sphere, motivation) and objective (related to the external situation - context, situation, 
conditions in which the understanding takes place) factors. Significant subjective factors 
include the development of mental-personality characteristics (associated with the 
development of the human brain), the development of the motivational sphere and the 
accumulation of experience in understanding texts (as a result of permanent reading activity). 

Keywords: understanding, Internet, Internet text, factors of understanding, Internet 
psychology, psycholinguistics, understanding psychology. 

Акимова Н.В.  
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 
В статье рассматривается важный аспект психологического благополучия сов-

ременного человека, связанный с ее деятельностью в интернете - проблема понимания 
текстов интернета. Процесс понимания текстов интернета рассматривается как часть 
речевой деятельности. Акцентировано, что от качества понимания текстов интернета 
зависит комфортность существования личности не только в среде интернета, но и в ре-
альном мире. В свою очередь качество понимания текстов интернета обусловлено ря-
дом субъективных (связанных с личностью) и объективных (связанных с внешней си-
туацией) факторов. К существенным субъективным факторам относятся развитие мыс-
лительно-речевых характеристик личности (ассоциированное с развитием мозга чело-
века), развитие мотивационной сферы и накопления опыта понимания текстов. 
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