
 

ТЕМА № 1. ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ 

ЯВИЩЕ 

План 

1. Сутність, види психологічної залежності та варіанти розвитку 

залежної поведінки  

2. Основні категорії з дисципліни психопрофілактика залежної 

поведінки 

1. Основні теоретичні положення. Психологічна залежність – це 

саморуйнівний феномен психіки, який полягає у порушенні емоційно-

вольової регуляції. Для відновлення почуття психологічної захищеності та 

рівноваги людина вдається до фармакологічного агента або до 

компульсивних (автоматичних) дій. Наслідками такого стилю життя є 

порушення соціальної адаптації, деградація особистості, загострення 

психічних та спадкових хвороб. 

На сьогоднішній день у психології  частіше використовується термін 

"адикція" (від англ. addiction-залежність) як стан свідомості людини, що 

характеризується нав'язливою потребою, прихильністю до певної діяльності, 

нездатністю самостійно її припинити. Іншими словами, адиктивна поведінка 

пов'язана з бажанням людини піти з реального життя шляхом зміни стану 

своєї свідомості [ 3 ]. 

Вчені виділити певні поведінкові критерії залежності.  Основними 

критеріями залежної поведінки прийнято вважати такі: 

 споглядальні, пасивні стосунки з дійсністю, поверхневе сприйняття 

того, що відбувається лише на основі зовнішніх ознак; ігнорування суті 

явищ, цілей вчинків; 

 зовнішня соціабельність, що поєднується зі страхом перед стійкими 

емоційними контактами; 

 прагнення говорити неправду і йти від відповідальності у прийнятті 

рішень; 

http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
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 перевага штучної реальності, заміна нею всіх інших цінностей, подій, 

явищ життя, які ігноруються; використання втечі в штучну реальність як 

основного методу розв'язання проблем; 

 тривожність і агресивність; 

 безуспішні спроби скоротити перебування в штучній реальності, що 

супроводжується почуттям провини; 

 стереотипність, повторюваність поведінки; 

 "тунельне" сприйняття життя, певна вузькість і вибірковість; 

поглинання залежністю всіх сил, всієї інформації від життя, що призводить 

до неможливості робити щось, що не пов'язане із залежністю, повним 

усуненням з дійсності; 

 розпад колишніх відносин і зв'язків з людьми, їх агресивне сприйняття 

як "ворогів", скритність, брехливість; зміна значущого оточення на нове, 

взаємодія з яким здійснюється тільки для забезпечення виходу в 

штучну реальність [1]. 

Види адикції. В першу чергу психологи виділяють прийнятні 

суспільством форми адикції та соціально небезпечні. Прийнятні 

суспільством форми адикції - це духовні практики, медитації, закоханість, 

творчість, працеголізм, екстремальний спорт. Соціально небезпечні - 

це ігроманія, переїдання, токсикоманія, інтернет-

залежність, наркозалежність та інші. 

Наступним критерієм типологізації видів залежності є засоби адикцій. 

Загалом засоби адикції поділяються на: 1) психоактивні речовини (алкоголь, 

наркотики); 2) активність, включеність у процес (хобі, гра, робота) та 3) 

люди, інші предмети і явища навколишньої дійсності, що викликають певні 

емоційні стани. Відповідно, залежно від того, за допомогою чого 

здійснюється відхід від реальності, виділяються фармакологічні (хімічні), 

субстанційні (нехімічні)  та харчові залежності.  

Фармакологічні (хімічні) включають у себе такі залежності, як 

наркотизм (наркоманія), алкоголізм, тютюнопаління, токсикоманія.  

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0)
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Субстанціональні (нехімічні) залежності, впливаючи на особистість, 

викликають емоційну й нервову перенапругу, астеноневротичні й 

психоемоційні порушення, соматичні захворювання, сприяють виникненню 

комунікативних, інтимно-особистісних проблем і порушень соціальної 

адаптації. До нехімічних залежностей відносяться: гемблінг (лудоманія) 

(патологічна схильність до азартних ігор); працеголізм; спортивна адикція, 

адикція вправ; залежність від “здорового способу життя” і нетрадиційних 

методів відновлення здоров'я; екстремальні види спорту;  адикція до витрати 

грошей, компульсивний шопінг; прагнення до невиправданого ризику й 

створення небезпечних ситуацій (стан перманентної війни); 

комп'ютерна залежність (інтернет-адикція); адиктивний фанатизм 

(релігійний (сектантство), спортивний, музичний (фанати)); ургентна адикція 

(звичку перебувати в стані постійної недостачі часу); нав'язливий духовний 

пошук; синдром Тоада (т.зв. веселе автоводіння); адиктивне 

колекціонування; геджит-адикцію; залежність від мобільних телефонів 

(SMS-адикцію); телевізійну адикцію; залежність від реклами; комунікаційну 

адикція; адикція стосунків (еротичні адикції): любовні, сексуальні й 

уникання; б'юті-адикція (залежність від краси) [1]. 

Харчові залежності займають проміжний стан між хімічними й 

нехімічними залежностями, оскільки у формуванні даних адикцій задіяні 

поведінкові й біохімічні механізми.  

Про харчової адикції мова йде тоді, коли їжа використовується не як 

засіб втамування голоду, а коли процес їжі стає способом відволікання від 

чогось, це – булімія та анорексія.  

Виділяють два варіанти розвитку залежної поведінки: оперантне научіння - 

повторне (слабке, але регулярне або часте) підкріплення позитивного 

стимулу, що формує стійке порушення поведінки (гемблінг, лудоманія, 

Інтернет і комп'ютерна залежність) і реактивний імпринтінг (інтенсивний 

стресовий вплив, в результаті якого виникає гостра реакція запам'ятовування 

специфічного переживання, що підкріплюється сильною психоемоційною 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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реакцією (сексуальні залежності, екстремальна поведінка, обсесивно-

компульсивні розлади).   

Відхід від реальності завжди супроводжується сильними емоційними 

переживаннями. Посадивши людину на "емоційний гачок", нею дуже легко 

керувати. Емоції є складовою частиною залежності. Саме тому у формуванні 

адиктивної поведінки визначальну роль відіграє підкріплення позитивного 

емоційного стимулу, що приводить до наступного його закріплення та 

утворення стійкого поведінкового паттерну. Людина фактично залежить не 

від препарату, а від емоцій. Це означає, що в першу чергу важлива не 

модальність емоції (позитивна чи негативна), а її інтенсивність. Чим 

сильніше емоція, тим сильніше залежність. 

Відхід від реальності відбувається у вигляді своєрідної "втечі", коли 

замість гармонійної взаємодії з усіма аспектами дійсності відбувається 

активація в якому-небудь одному напрямку. При цьому людина 

зосереджується на вузькоспрямованій сфері діяльності, ігноруючи всі інші. 

Психологи виділяють чотири види "втеч" від реальності. 

"Втеча в тіло, коли відбвається спрямувння лише на власне фізичне або 

психічне вдосконалення ( "параноя здоров'я", сексуальна взаємодія ("пошук 

оргазму"), власна зовнішність, якість відпочинку); "втеча в контакти чи 

самотність",  "втеча в роботу"  та "втеча у фантазії" (інтерес до 

псевдофілософських пошуків, релігійного фанатизму, життя в світі ілюзій і 

фантазій). Вживання алкоголю та зловживання ним, а також тютюном або 

наркотичними речовинами можна розглядати як поєднані втечі "в тіло" 

(пошук нових відчуттів), "в контакти" і "у фантазії". 

 

        Практична робота 

1. Питання для групового обговорення: 

 роль та значення знань адиктології в житті людини. 

 що є предметом вивчення адиктології? 

 які існують види адикцій? 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
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 дайте приклади взаємозв'язку кризових періодів та адиктивниої 

поведінкм людини. 

 дайте приклади дії фізіологічних та психологічних механізмі 

залежності.  

 поясніть сутність зовнішньої соціабельності адиктів та наведіть 

відповідні приклади. 
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2. Основні категорії з дисципліни психопрофілактика залежної 

поведінки 

Адиктологія - наука, яка  займається вивченням багатьох видів хімічних 

та нехімічних видів залежностей. 

Адикція (психологічна залежність) - це стан свідомості людини, що 

характеризується нав'язливою потребою, прихильністю до певної діяльності, 

нездатністю самостійно її припинити, втеча людини з реального життя 

шляхом зміни стану своєї свідомості.  

Алкоголізм I типу – залежність, що розвивається під впливом як 

зовнішніх, так і внутрішніх (генетичних) чинників і характеризується раннім 

початком (молодший шкільний або підлітковий вік), розвивається тільки в 

чоловіків і протікає важко.  

Алкоголізм II типу – залежність, що розвивається в силу генетичної 

схильності людини до даного типу захворювання, починається пізніше і не 

супроводжується агресивною поведінкою та кримінальними нахилами.  

Алкоголізм запійний – важка форма прояву алкогольної залежності, 

яка часто призводить до алкогольного делірію («білої гарячки»), коли адикт 

приймає алкоголь регулярно, по багато днів поспіль, абсолютно втрачаючи 

всілякий контроль над ситуацією.  

Алкоголізм прихований – це явище, при якому людина, схильна до 

алкоголізму, приховує від оточуючих свою пристрасть, вживаючи спиртне в 

розбавленому вигляді або в малих дозах, але, як правило, на протязі всього 

дня.  

Алкоголізм хронічний – патологічний стан, що характеризується 

вираженою алкогольною залежністю і наявністю ознак враження внутрішніх 

органів. 

Анозогнозія алкогольна – нездатність хворого алкоголізмом критично 

оцінювати своє хворобливий стан, у тому числі свою нездатність утриматися 

від спиртного чи вчасно припинити пити.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Анонімні алкоголіки – неформальне товариство видужуючих і вже 

вилікуваних алкоголіків, які займаються пропагандою здорового способу 

життя на дискусійних зборах і в групах підтримки інших видужуючих, але 

все ще питущих людей.  

Аноре́ксія  – вид харчової залежності, який характеризується 

критичним зниженням маси тіла, часто небезпечним для життя, 

втратою апетиту. 

Анорексії види. 

Анорексія проносна – це обмеженням споживання їжі із застосування 

проносних чи провокування блювання.  

Анорексія рестриктивна – це обмеженням споживання їжі без 

застосування проносних чи провокування блювання. 

Булімія ( во́вчий го́лод, кінорексія) – вид харчової залежності, в основі 

якого лежить нервово-психічний розлад, що виявляється в 

неконтрольованому споживанні їжі, зосередженості на їжі, калоріях, вазі.  

Залежність від краси – це вид нехімічної залежності, який полягає у 

бажанні приблизиться до ідеалу краси, що нерідко виходять за розумні 

рамки, призводить до психологічної залежності і маніакальної пристрасті, а в 

кінцевому рахунку і до відповідного медичного  діагнозу.  

Залежність від краси. Види. 

Мейкапманія (залежність від косметики) – залежності від краси, яка 

полягає у неможливості жити без косметики. Для заспокоєння таким адиктам 

потрібно саме складний мейк-ап за всіма правилами, що включає в себе 

тональний крем, пудру, рум'яна, туш і тіні.  

Танорексія – залежності від краси, яка полягає у хворобливій 

пристрасті до засмаги, прагненні цілий рік мати шкіру шоколадного відтінку.  

Фітнесманія  – залежності від краси, яка полягає у маніакальній 

необхідності у тренуваннях.  

Юноманія або залежністю від радикальних методів омолодження, – 

залежності від краси, яка полягає у потребі адикта в остійних процедурах 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
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омолодження, таких як ліпофілінг, ін'єкції ботокса або ліфтинг, операції з 

омолодження, мамопластика. 

Деструктивний культ (тоталітарна секта) – це авторитарна ієрархічна 

організація (релігійна, філософська, політична, психотерапевтична, освітня, 

комерційна та ін.), що практикує облудне вербування й контроль свідомості 

своїх послідовників; будується навколо харизматичного лідера, який  

використовує у своїй діяльності різні психотехніки в комбінації з гіпнозом.  

Дисоціація внутрішньої реальності (розщеплення, розділення) – 

психологічний механізм адикції, який полягає у порушенні сприйняття 

власної унікальності, коли людина заперечує частину самої себе, яка  

виявляється для неї неприйнятною, дискомфортною. При цьому частина 

реальності людини виявляється вигнаною, її голос ігнорується, вона 

позбавляється можливості повідомити про свої цілі і свій стан. 

Ізоляція внутрішньої реальності – психологічний механізм адикції, 

який полягає у  руйнуванні власної унікальності на основі злиття,  

розчинення в іншій людині. Таким чином адикт не тільки і не стільки набуває 

спільність з ким-небудь, а, перш за все, губить власну унікальність. Єдиний 

результат – це відчуття втрати, самотність, ізоляцію.  Для "латання дір" 

реальності найчастіше використовується психоактивна речовина або залежна 

поведінка. 

Любовна адикція – вид адиктивної поведінки з фіксацією на іншій 

людині. Для цієї поведінки характерні взаємозалежні взаємини, що 

виникають між двома адиктами. 

Наркотична залежність (наркоманія) – хронічне захворювання, що 

виникає в результаті тривалого вживання психоактивних речовин, що 

впливають на емоційний стан індивіда, коли він не може припинити 

самостійно його застосування, незважаючи на виникнення у зв’язку з цим 

серйозних проблем (погіршення стану здоров’я, конфлікт із законом, 

соціальні і матеріально-фінансові ускладнення).  

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
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Наркотики – речовини (офіційно включені до списку наркотичних 

речовин та наркотичних лікарських засобів), які виявляють специфічну дію 

на нервову систему та організм людини загалом, понад усе – на розвиток 

певних відчуттів, особливих станів наркотичного сп’яніння та зміну 

свідомості.  

Нікотинова замісна терапія (НЗТ) – лікування тютюнопаління, яке 

проводиться за допомогою жувальної гумки або шкірного пластиру.  

Оперантне научіння – фізіологічний механізм адикції, який полягає у 

повторному (слабкому, але регулярному або частому) підкріпленню 

позитивного стимулу, що формує стійке порушення поведінки (гемблінг, 

лудоманія, Інтернет і комп'ютерна залежність). 

Працеголізм – це психічний стан, при якому людина намагається піти 

від реальності в роботу, присвячуючи їй всі сили і час заради того, щоб 

заповнити роботою розум, час і життя.  

Продром – «нульова» стадія алкоголізму, при якій  ще немає хвороби, 

але присутній «побутове пияцтво»., коли людина вживає спиртні напої «по 

ситуації», як правило, з друзями, але рідко напивається до втрати пам'яті або 

до інших тяжких наслідків. 

Профілактика алкоголізму –  це комплекс психологічних способів 

і прийомів формування негативного ставлення до алкоголю, дієві методи 

формування такого способу життя і спрямованості особистості, при якій 

зводиться до мінімуму можливість виникнення тяги до алкоголю.  

Психотропні речовини – це будь-які природні чи синтетичні речовини і 

матеріали, класифіковані в міжнародних конвенціях, а також інші речовини і 

матеріали, які становлять небезпеку здоров’ю населення в разі зловживання 

ними.  

Реактивний імпринтінг – фізіологічний механізм адикції, який полягає 

у інтенсивному стресовому впливі, в результаті якого виникає гостра реакція 

запам'ятовування специфічного переживання, що підкріплюється сильною 

психоемоційною реакцією (сексуальні залежності, екстремальна поведінка, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
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обсесивно-компульсивні розлади). 

Сагінозалежність – перша форма залежності у дітей двох і більше 

років, яка полягає у наполегливій потребі дитини  в материнському молоці і 

свідчити про наявність психоемоційних проблем. 

Сексуальна залежність (сексоманія, сексоголізм) – це хворобливе 

відношення до сексу, за допомогою якого людина долає стрес, уникає 

негативних або хворобливих відчуттів, а також інтимних стосунків, які вона 

не здатна встановлювати.  

Сексуальна залежності. Види. 

Вуайєризм – вид сексуальної залежності, який полягає у підгляданні за 

оголеними людьми або чужими сексуальними зв'язками.  

Донжуанізм – вид сексуальної залежності, який полягає у прагненні до 

сексуальних зв'язків з якомога більшою кількістю жінок.  

Ікогенозалежність – рання форма залежності, яка полягає у прагнення 

перебувати серед членів своєї родини й неготовність до зміни звичного 

мікросоціального оточення.  

Ексгібіціонізм – вид сексуальної залежності, який полягає в 

інтенсивному сексуальному бажанні оголювати статеві органи на показ 

особам протилежної статі, дітям.  

Парентозалежність – залежність від присутності батьків при засипанні 

або страх розставання з ними, продиктована потребою дитини в захисті, 

який, на її думку, здатні дати їй близькі люди. 

Пезозалежність – рання форма залежності, яка полягає у небажанні 

дитини змінювати гру на навчальну діяльність.  

Пігмаліонізм – вид сексуальної залежності, який полягає у фіксації 

на фотографіях, картинах, скульптурах непорнографічного змісту.  

Трансвестизм – вид сексуальної залежності, який полягає у прагненні 

до перевдягання в одяг протилежної статі). 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Фетишизм – вид сексуальної залежності, який полягає в інтенсивній 

фіксації на будь-яких предметах, дотик до яких викликає сильне сексуальне 

збудження.  

Токсикоманія – це залежність, яка виникає в результаті вдихання  

людиною «летких наркотично діючих речовин» (ЛНДР), які можуть 

викликати звикання і залежність. До них відносяться різні хімічні, біологічні 

та лікувальні препарати (препарати побутової хімії, лаки, клей, паливо).  

Тютюнопаління (нікотинова залежність) – одне з найбільш 

поширених видів побутової токсикоманії, найбільш поширеніша у всьому 

світі шкідлива звичка.  

Феласмозалежність – рання форма адиктивної поведінки, що 

проявляється у вигляді смоктання дитиною соски, пальців й інших предметів, 

і спрямована на ослаблення негативних емоцій і відновлення емоційної 

рівноваги.  

Форма фізичної наркотичної залежності – непереборна фізична 

потреба, яка виникає в результаті постійного або періодичного вживання 

наркотиків. У цьому випадку різне припинення вживання наркотичних 

речовин викликає фізичний розлад різного ступеня, який називають 

абстинентним синдромом. На цій стадії людина потребує лікування.  

Форма соціальної наркотичної залежності проявляється, коли людина 

ще не почала вживати наркотичні речовини, але потрапила у середовище тих, 

хто їх вживає. В такій ситуації людина часто внутрішньо вже готова почати 

вживання.  

Форма психологічної наркотичної залежності – стадія зміни 

поведінка людини, в тому числі свідомість людини, її емоційно-вольової та 

когнітивної сфери.   

Шопоголізм (оніоманія, компульсивний шопінг, аддикція до покупок, 

залежність від покупок або витрати грошей) – це хронічне, нав’язливе 

прагнення робити непотрібні покупки в неконтрольованих кількостях, не 

замислюючись ані про потребу в них, ані про наслідки. 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC

	Вчені виділити певні поведінкові критерії залежності.  Основними критеріями залежної поведінки прийнято вважати такі:
	Наступним критерієм типологізації видів залежності є засоби адикцій. Загалом засоби адикції поділяються на: 1) психоактивні речовини (алкоголь, наркотики); 2) активність, включеність у процес (хобі, гра, робота) та 3) люди, інші предмети і явища навко...
	Фармакологічні (хімічні) включають у себе такі залежності, як наркотизм (наркоманія), алкоголізм, тютюнопаління, токсикоманія.
	Харчові залежності займають проміжний стан між хімічними й нехімічними залежностями, оскільки у формуванні даних адикцій задіяні поведінкові й біохімічні механізми.
	Адиктологія - наука, яка  займається вивченням багатьох видів хімічних та нехімічних видів залежностей.
	Алкоголізм I типу – залежність, що розвивається під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх (генетичних) чинників і характеризується раннім початком (молодший шкільний або підлітковий вік), розвивається тільки в чоловіків і протікає важко.

