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Стаття присвячена проблемам адикції в юнацькому віці. Автор розкриває особливості юнацького віку та пе-
редумови розвитку адиктивної поведінки. Визначаються фактори виникнення залежностей неповнолітніх. 
Розглядаються адикції, що найчастіше зустрічаються в юнацькому віці, а саме: наркоманія, алкоголізм, 
куріння та ігрова залежність. У статті розкривається не тільки перелік залежностей, а й те, як воно 
розвивається в юнацькому віці.
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Постановка проблеми. Проблема адиктивної
поведінки за останні десятиліття набула 

значної актуальності у всьому світі. На сьогод-
нішній день прослідковується стійка тенденція до 
інтенсивного зростання рівня адиктивної поведін-
ки в юнацькому середовищі, що пов’язане зі зло-
вживанням психоактивних речовин, алкогольною 
залежністю, тютюнопалінням, інтернет-залежніс-
тю, гемблінгом та ін. Масштаби поширення різ-
ного роду адикцій ставлять під загрозу фізичне, 
моральне та психологічне здоров’я людини. На 
фоні наркоманії зростає рівень злочинності, адже 
схильна до адикцій людина не вважає за необхід-

не дотримуватись правил, традицій та норм. Та-
кож зростає ризик зараження на такі інфекційні 
хвороби як гепатит та ВІЛ-інфекція. Тютюнопа-
ління є причиною виникнення багатьох хроніч-
них захворювань. Розповсюдження комп’ютерів 
та різноманітних гаджетів призводить до більшої 
зацікавленості юнаків в віртуальному світі ніж в 
реальному. Трапляються випадки коли людина 
так захоплюється віртуальним життям, що вже 
не бачить різниці, і вбиваючи в комп’ютерній грі, 
захоплюється настільки, що може шкодити ото-
чуючим. Щоб позбутися адиктивної поведінки, до 
справи мають долучитися батьки, вчителі та пси-
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холог. Не завжди батьки помічають залежність 
своєї дитини, або якщо і помічають, то не знають 
як з нею боротися. Тому важливо щоб в навчаль-
них закладах були кваліфіковані спеціалісти, які 
б могли попередити або допомогти позбутися юна-
кові його залежності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою адиктивної поведінки займалося 
чимало вітчизняних та зарубіжних психологів. 
Адиктивна поведінка досліджувалася у працях 
Н.Ю. Максимової, Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарьо-
ва, А.В. Гоголєва. Моделі формування залежних 
розладів досліджували Б.С. Братусь («зсув мо-
тиву на мету»), Б. Уайнхолд (стадії розвитку за-
лежності), Л. Бурбо (психодинамічний підхід до 
залежності), А. Янова (залежність як захист від 
первинного болю). Останнім часом підвищився 
інтерес до адикцій неповнолітніх, що простежу-
ється в роботах Ц. Короленка, В. Менделевича, 
О. Безпалько, А. Капської, Н. Заверіко, О. Кар-
пенко, М. Окаринського, П. Гусака, Н. Бурмаки, 
О. Савчука, Т. Мартинюк, І. Шишової, О. Му-
рашкевича. Всі ці дослідники займалися вивчен-
ня проблеми адикцій та присвятили безліч своїх 
праць розробці даної проблеми.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на досить велику кіль-
кість публікацій по даній проблемі невирішеним 
залишається питання зменшення кількості індиві-
дів з адиктивною поведінкою в юнацькому віці.

Мета статті – розкрити особливості прояву 
адиктивної поведінки юнаків.

Виклад основного матеріалу. В юнацькому віці 
спостерігаються часті прояви адиктивної поведінки 
і поглиблення різних її форм, що може поясню-
ватися низьким рівнем інтелектуального розвитку, 
незавершеним процесом формування особистості, 
негативним впливом оточуючого соціуму.

На думку С. Бєлічевої, в основі адитивної 
поведінки знаходиться патологічний розвиток 
окремих біологічних і соціальних потреб, форму-
вання їх, як правило, починається саме в підліт-
ковому та ранньому юнацькому віці і надалі на-
буває стійкого характеру, що складно піддається 
корекції [2].

У період раннього юнацького віку активно 
відбувається соціальне та особистісне самовиз-
начення. Головними психологічними надбаннями 
у цьому періоді, за визначенням І. Кона, є від-
криття свого внутрішнього світу, усвідомлення 
своєї неповторності та унікальності. Особистість 
раннього юнацького віку потребує не стільки не-
залежності від дорослих, скільки чіткої орієнта-
ції та визначення свого місця в житті. Це при-
водить до необхідності розвитку інтегративних 
механізмів самосвідомості, формування світогля-
ду та життєвих позицій. В цей період юнацтво 
має впоратись з великою кількістю завдань роз-
витку – з більшою, ніж в будь-який інший період 
майбутнього життя [6].

Причини адиктивної поведінки осіб ранньо-
го юнацького віку складні та багатоаспектні: від 
економічних і соціальних до психофізіологічних. 
Проте жодна з названих причин не є вирішаль-
ною, не може виступати визначальною у виник-
ненні адикцій у конкретного юнака.

Займаючись вивченням соціальної ситуації 
розвитку молоді Б. Ткач довів, що передумова-

ми вживання психоактивних речовин є неповна 
сім’я, вживання психоактивних речовин члена-
ми сім’ї, сімейні конфлікти та погані взаємини 
між членами родини, негативний стиль сімейно-
го виховання, погані успіхи в навчанні [11]. Вче-
ний зазначав, що «для молоді, яка епізодично 
вживає алкоголь, властиві такі характеристики, 
як надмірна орієнтація на вплив середовища, 
не-конформні тенденції у міжособистісних вза-
єминах, тенденція до поглиблення домінування, 
агресивності і незалежних рис поведінки з част-
ковим усвідомленням своїх некомформних тен-
денцій, яскраво виражені акцентуації характеру, 
домінування деструктивної агресії над конструк-
тивною, послаблення контролю своєї поведінки, 
низький рівень емпатії та схвалення агресивної 
поведінки загалом, домінування екстернального 
локусу контролю» [11, с. 77].

Спадковість та генетичні фактори також мо-
жуть обумовлювати схильність до вживання алко-
голю чи наркотиків, однак не означає чіткої зако-
номірності (якщо батьки залежні від алкоголю, то 
і діти теж будуть). На сьогоднішній день існують 
дані, що свідчать про те, що діти, які народилися 
у сім’ях, де батьки вживають алкоголь чи нарко-
тики, мають більший ризик узалежнення, ніж діти 
здорових батьків. Проте, проблеми вживання ал-
коголю та наркотиків у юнацькому віці виникають 
не лише неблагополучних сім’ях, а й у достатнього 
благонадійних, матеріально забезпечених [12].

Важливим фактором вживання тютюну, ал-
коголю та наркотиків юнаками є «гонитва за мо-
дою», вплив сучасних неформальних іміджевих 
тенденцій. Куріння, вживання алкоголю, азартні 
ігри тощо сприймаються молодим поколінням як 
зовнішні ознаки дорослого життя і найлегші спо-
соби досягнення бажаної дорослості.

А. Баринова відносить до адиктивних проявів 
юнаків наркоманію, алкоголізм, токсикоманію, 
куріння а також ігрову залежність [1]. Тому в 
даній роботі буде детально розглянуто саме ці 
види адикцій.

Поняття «наркоманія» походить від грецьких 
слів «нарко» – заціпеніння, отупіння, одуріння та 
«манія» – пристрасть, божевілля. Під цим понят-
тям розуміється не тільки стимулювання нарко-
тичними речовинами появи збудженого чи при-
гніченого стану центральної нервової системи, 
але й пристосування організму до них, бажання 
їх приймати без вагомих на те причин: болю, вто-
ми, страху тощо. Головною причиною такої при-
страсті є ейфоричний ефект, який виникає при 
вживанні наркотиків. Слово «ейфорія» також дав-
ньогрецького походження й означає – піднесений, 
радісний настрій, почуття задоволення, повного 
благополуччя, що не відповідає об’єктивним об-
ставинам та реальному стану організму [3].

На початок уживання наркотиків серед моло-
ді, передусім впливає мода, прагнення влитися в 
те оточення, компанію, яка для юнака важлива, 
цікава і де споживання різних видів наркотич-
них речовин – норма. Перші «спроби» можуть 
бути продиктовані потребою самоствердитись, 
завоювати популярність, цікавістю. Значну роль 
також відіграє недостатня дисциплінованість, 
незрілість характеру, слабкий самоконтроль та 
контроль з боку батьків, підвищений інтерес до 
незнайомих відчуттів.
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Частіше юнаки отримують наркотики від од-
нолітків, дівчата – від знайомих молодих людей 
або чоловіків, старших за віком. Джерелом ін-
формації про доступність наркотичних речовин 
та ефект від їх вживання є неформальні групи 
ровесників, які відіграють роль «вчителів». Так 
отримується інформація про наркотики, прилу-
чаються до їх вживання. При потребі група може 
«допомогти» своєму члену, однак вийти з «нар-
котичної петлі» через тиск її членів або страх 
втратити з нею контакт практично неможливо. 
Сьогодні наркоманія – це «біла чума», що посту-
пово вбиває здорові клітини нервової та інших 
систем організму, а людина цього не усвідомлює 
та не розуміє [9].

У більшості випадків вживання наркотич-
них речовин пов’язано з бажанням попробувати 
щось нове, розширити свій спектр відчуттів. За 
для досягнення максимального ефекту шукають-
ся нові способи введення, нові речовини і різне 
поєднання цих речовин. Від легких наркотиків 
відбувається досить швидкий перехід на більш 
сильні речовини. При вживанні наркотичних ре-
човин у юнаків швидко виникає спустошеність, 
він стає замкненим у собі.

Алкоголізм – захворювання, що викликається 
систематичним вживанням спиртних напоїв. Ха-
рактеризується наявністю патологічного потягу 
до них і призводить до психічних і фізичних роз-
ладів і порушень соціальних стосунків особи, яка 
страждає від цього захворювання [7].

Автори посібника «Соціальна педагогіка» за 
редакцією М. Галагузової виділяють такі харак-
терні особливості дитячого алкоголізму:

1) швидке звикання до спиртних напоїв. Якщо 
у дорослої людини перехід від пияцтва до ал-
коголізму триває 5-10 років, то в дитини – в 
3-4 рази швидше);

2) злоякісне протікання хвороби (організм 
перебуває на стадії формування, стійкість цен-
тральної нервової системи до дії алкоголю – зни-
жена, внаслідок чого відбуваються глибокі руй-
нівні процеси);

3) вживання дитиною значних доз алкоголю 
(суспільство не схвалює вживання алкоголю ді-
тьми, тому вони п’ють таємно, всю дозу прийма-
ючи одномоментно);

4) швидкий розвиток запоїв (стає нормою пити 
з будь-якої причини, потреба повного сп’яніння, 
оскільки в стані легкого сп’яніння відчувають 
себе невпевнено);

5) низька ефективність лікування [10].
У результаті регулярного вживання спиртно-

го підвищується стійкість до алкоголю та почи-
нає формуватися потяг до нього. В цей момент 
починає починають змінюватись захоплення та 
характер особи. Учні втрачають інтерес до на-
вчання, прогулюють навчання, грубо ведуть себе 
з оточуючими їх людьми. 

Токсикоманія в даний час являє собою один 
із найбільш розповсюджених і небезпечних видів 
наркоманії. Викликаючи серйозні порушення в 
роботі організму та сильну залежність, токсико-
манія відрізняється від наркоманії тільки з юри-
дичної сторони: вона включає прийом речовин, 
не віднесених до групи наркотиків, і на них не 
розповсюджується правова та кримінальна від-
повідальність, які діють по відношенню до нар-

команів [4].
При токсикоманії юнаки вживають хімічні ре-

човини з галюциногенною дією переважно через 
легені, шляхом вдихання парів. Розрізняють на-
ступні види токсикоманії в залежності від вжи-
ваних речовин:

1. Засоби побутової та промислової хімії: роз-
чинники, фарба, лаки, бензин, ефір, клей, що 
містить толуол.

2. Токсикоманія газом: пропан, бутан, ізобу-
тан. При вдиханні парів цих речовин углеводні, 
що входять до їхнього складу, отруюють цен-
тральну нервову систему. Вони швидко руй-
нують мозкові бар’єри, викликають незворотні 
зміни в корі головного мозку і зниження інте-
лекту. Деякі з них також присутні в пральних 
порошках та миючих засобах.

3. Лікарська токсикоманія: снодійні та транк-
вілізатори, стимулятори центальної нервової 
системи, антигістамінні препарати. Шкода в цьо-
му випадку залежить від виду вживаних лікар-
ських препаратів [5]. 

Небезпека токсикоманії заключається в тому, 
що в результаті отруєння парами летючих хі-
мічних речовин (парів клею, бензину, побуто-
вих аерозолів, речовин для розведення фарби 
та ін.) веде до серцевої недостатності, розладів 
центральної нервової системи. Токсикоманія 
частіше всього виникає у бездоглядних, безпри-
тульних дітей. Систематичне отруєння такими 
парами викликає порушення поведінки, ауто 
агресивні дії [13].

Куріння – це небезпечне захворювання, що 
приводить до погіршення стану здоров’я. До 
певного часу нікотин діє на організм непомітно, 
приховано. Серед причин поширення куріння в 
ранньому юнацькому віці виділяють негативний 
приклад батьків, реклама цигарок, перегляд кі-
нофільмі, невміння організувати дозвілля [13].

У юнацькому віці куріння переважно носить 
психологічний характер, хоча вже є і ознаки фі-
зіологічної залежності. У молодих курців силь-
ніше виявляється ризик дезадаптації в умовах 
стресу, більш виражена нервово-психічна не-
стійкість [14].

До основних причин початку паління в юнаць-
кому віці дослідники відносять:

1. Молодь наслідує старших – своїх батьків та 
інших дорослих;

2. З самого дитинства індивіду «промивається 
мозок» рекламою тютюнових втробів;

3. Дехто починає курити через тиск одноліт-
ків, щоб бути прийнятим у певну группу;

4. Потреба здобути більше впевненості в собі і 
мати дещо вищий статус в очах ровесників [12].

Ігрова залежність являє собою одну з форм 
психологічної залежності, яка проявляється у ви-
гляді патологічної тяги до азартних ігор (казино, 
ігрові автомати, онлайн-ігри, комп’ютерні ігри).

Американські психотерапевти виділили такі 
психологічні причини ігроманії:

– самотність, хронічна туга. Люди, схильні до 
меланхолії, тобто ті, у кого рівень ендорфінів в 
крові знижений, в гонитві за ейфорією гаранто-
вано «підсаджуються» на гру;

– схильність до імпульсивної поведінки. По-
дібно до наркотиків, ігроманія насамперед небез-
печна для творчих людей – тонка психічна орга-
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нізація більш схильна до руйнування під пресом 
біохімічного ефекту; 

– фінансові проблеми. За відсутності коштів
люди сподіваються на виграш [8].

У патологічних гравців порушені такі психічні 
функції, як сила волі і здатність до прийняття рі-
шень. Саме порушення процесів прийняття рішеня 
і гальмування призводить до того, що хронічний 
гравець прагне до миттєвого задоволення, не звер-
таючи уваги на такі серйозні наслідки як погані 
стосунки з родиною, проблеми з навчанням тощо.

Висновки та перспективи подальших на-
укових розвідок. Отже, при формуванні адик-
тивної поведінки юнаків, становленні його жит-
тєвої позиції значної уваги приділяється безлічі 
дисоціалізуючих чинників, кожен з яких сам по 
собі не призводить до залежності, але їх комп-
лексна дія послаблює адаптаційні можливос-
ті людини, робить її вразливою до проблем і 
збільшує вірогідність того, що за певних обста-
вин він може залучитись до вживання тютюну, 
алкоголю чи наркотиків.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам аддикции в юношеском возрасте. Автор раскрывает особенности юноше-
ского возраста и предпосылки развития аддиктивного поведения. Определяются факторы возникно-
вения зависимостей несовершеннолетних. Рассматриваются аддикции, наиболее часто встречающихся 
в юношеском возрасте, а именно: наркомания, алкоголизм, курение и игровая зависимость. В статье 
раскрывается не только перечень зависимостей, но и то, как оно развивается в юношеском возрасте.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, юношеский возраст, наркомания, алкоголизм, табакокуре-
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FEATURES OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN YOUTH AGE

Summary
The article is devoted to the problems of addiction in adolescence. The author reveals the features of 
youthful age and preconditions for the development of addictive behavior. The factors of the emergence of 
dependency of minors. Discusses addiction, most common in adolescence, namely: drugs, alcohol, Smoking 
and gambling. The article reveals not only a list of dependencies, but also how it develops in adolescence.
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