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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО З/ГЛЕЖНОЇ 
ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ СОЦІОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ 
кандидат психологічних наук, Сорокіна О.А. 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ 

У статті розглянуто поняття залежної поведінки особистості. 
Викладено і проаналізовано результати емпіричного дослідження 
схильності студентів соціономічних напрямків підготовки до різних 
видів адикцій. З використанням діагностичних методик виявлено 
схильність студентів до таких видів залежної поведінки як 
трудоголізм, любовна і харчова залежності. Зафіксовано невисоку 
поширеність схильності до релігійної залежності і гемблінгу. 
Результати дослідження важливі для побудови продуктивної 
профілактичної роботи серед студентів. 

Ключові слова: залежна поведінка, види залежної поведінки, 
схильність до залежного поведінки, залежна особистість, 
студентство. 

кандидат психологических наук, Сорокина Е. А. Психологические 
особенности склонности к зависимому поведению студентов 
социономических направлений подготовки / Киевский университет 
имени Бориса Гоинченко, Украина, Киев 

В статье рассмотрено понятие зависимого поведения 
личности. Изложено и проанализовано результаты эмпирического 
исследоваия склонности студентов социономических направлений 
подготовки к различным видам аддикций. С использованием 
диагностических методик выявлена склонность студентов к таким 
видам зависимого поведения как трудоголизм, любовная и пищевая 
зависимости. Зафиксировано невысокую распространенность 
склонности к религиозной зависимости и гемблингу. Результаты 
исследования важны для построения продуктивной 
профилактической работы среди студентов. 

Ключевые слова: зависимое поведение, виды зависимого 
поведения, склонность к зависимому поведению, зависимая личность, 
студенчество. 

РШ іп РзусЫоду Зогокіпа О. РзусїіоІодісаІ сііагасіегізіісз о! 
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аМісІюпз. Іі і/иаз їіхесі гесіисе р^аіепсе оі ргебізрозіїюп іо геїідіоиз 
асісіісііоп апсі датЬІіпд. Кезиіїз оґ іїіе зіисіу аге ітрогіапі їог Ьиіїсііпд ої 
ргобисїме рге\/єп(іоп асімііез атопд зіисіепіз. 

Кеушогбз: сіерепсіепі ЬеI^аVіо^, іурез оі аМісІме ЬеЬачіог, 
ргебізрозіііоп іо асісіісіме ЬеI^аVіо^) сіерепсіепі: регзопаїііу, зіисіепіз. 

Через поширення залежної (адиктивної) поведінки серед 
населення, особливо серед молоді, її дослідження є актуальним і 
своєчасним. Будучи міждисциплінарною проблемою, залежна поведінка 
привертає увагу науковців різних галузей: психологів, соціологів, 
медиків, юристів. В роботах сучасних науковців залежна поведінка 
визначається неоднозначно. Так Є.В. Змановська вважає, що в основі 
формування адикції є психічна залежність, тобто прагнення людини 
знову переживати приємні емоції при вживанні речовини або при 
повторенні певного патерну поведінки [4]. А.В. Гоголева, як основу 
адитивної поведінки, розглядає фізичну залежність, ознаками якої є 
абстинентний синдром, збільшення толерантності до речовини та ін. 
[2]. Багато авторів (В.Д. Менделевич, Л.Г. Леонова, Д.В. Четвериков, К. 
С. Лисецький, С.В. Березін, Ц.П. Короленко) розглядають залежну 
поведінку як форму девіантної, що характеризується відходом від 
реальності за допомогою зміни свого психічного стану шляхом 
вживання психоактивних речовин або здійсненням діяльності, що 
супроводжується інтенсивними емоціями. 

Найпоширенішою класифікацією залежної поведінки є розподіл на 
хімічні та нехімічні (поведінкові) види залежностей. Цей розподіл є 
умовним, тому що деякі нехімічні залежності (харчова, сексуальна) 
мають фізіологічну складову, а всі хімічні залежності містять 
обов'язковий психічний компонент. 

Проблемі хімічних залежностей в Україні приділяється певна увага: 
існує Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками, працюють наркологічні відділення та реабілітаційні 
центри, втілюються програми замісної терапії, здійснюються 
профілактичні заходи в навчальних установах, проводяться поодинокі 
емпіричні дослідження та ін. Що стосується нехімічних залежностей, то 
вони вивчаються значно менше: немає епідеміологічних даних щодо їх 
поширення, відсутні комплексні експериментальні дослідження, 
невизначеним залишається питання щодо зв'язку між хімічними та 
нехімічними адикціями. Деякі науковці говорять про можливість 
«перетікання» хімічної залежності у нехімічну і навпаки [5]. О.Ю. Єгоров 
вказує на тенденцію вважати нехімічні, соціально схвалювані 
залежності (релігійна, спортивна, трудоголізм) як альтернативні в 
реабілітаційному процесі осіб з хімічними залежностями [3]. 

Нині відмічається тенденція поширення різних видів залежної 
поведінки серед молоді - дослідники засвідчують зниження віку першої 
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спроби серед споживачів наркотичних речовин до 11-13 років, виникає 
питання щодо схильності молодих осіб до інших, нехімічних видів 
залежності. З цього приводу існують лише публікації, обмежені 
вивченням залежності від комп'ютерних ігор (Н.М. Бугайова, Г.В. Чайка, 
Л.М. Юр'єва) та харчової поведінки (І.Г. Малкіна-Пих, Л.М. 
Абсалямова). 

Тому метою статті є висвітлення і аналіз результатів емпіричного 
дослідження схильності студентів соціономічного напряму підготовки до 
залежної поведінки. В межах предметного дослідження нами було 
використано діагностичний опитувальник Г.В. Лозової «Схильність 
людини до різних видів залежностей», в якому виокремлено схильність 
до таких видів залежностей як алкогольна, телевізійна, любовна, ігрова, 
сексуальна, харчова, релігійна, трудова, медикаментозна, комп'ютерна, 
тютюнопаління, наркотична, залежність від здорового способу життя і 
загальна схильність до залежностей. 

В ході дослідження було залучено студентів третього курсу 
майбутніх психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників та 
логопедів у загальній кількості 162 осіб. Результати дослідження 
схильності до різних видів залежностей представлено на рис. 1. 
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I . Алкогольна залежність; 2. Телевізійна залежність; 3. Любовна залежність; 4. 
Ігрова залежність; 5. Сексуальна залежність; 6. Харчова залежність; 7. Релігійна 
залежність; 

8. Трудова залежність; 9. Медикаментозна залежність; 10. Комп'ютерна 
залежність; 

I I . Залежність від тютюну; 12. Залежність від здорового способу життя; 13. 
Наркотична залежність; 14. Загальна схильність до залежностей 

Рис. 1. Схильність до різних видів залежностей у студентів (%, 
п=162) 

У студентів найвищі показники було отримано у схильності до 
любовної залежності (14% висока схильність та 57% середня). Ці дані 
співзвучні дослідженням Л. М. Антилогової та Д. В. Лазоренка, які також 
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виявили тенденцію до любовної залежності у студентів природничих та 
гуманітарних спеціальностей [1]. Цей факт збігається з науковим 
твердженням про важливість міжстатевих стосунків у осіб юнацького 
віку (почуття любові як сильна сторона періоду ранньої зрілості за Е. 
Еріксоном). Навіть з клінічної точки зору палка закоханість має певні 
ознаки залежної поведінки - виражена потреба взаємодіяти з об'єктом 
прихильності, нездатність повністю контролювати власну поведінку 
(емоції), негативні переживання за відсутності коханого та ін.) 

Другою виявилася схильність до харчової залежності (10% - високі 
показники, 52% - середні). Отримані дані підтверджують думку, що 
харчова залежність більш властива жінкам [3, с.117]. Серед 
досліджуваних три чверті є жінками, і більше половини з них 
погодилась з твердженням, що вживають їжу не через голод, а для 
отримання задоволення, часто думають про їжу і уявляють різні 
смаколики, схильні «заїдати негаразди». їжа насправді заспокоює, бо 
відбувається фіксація на смакових відчуттях, а негативні переживання 
витісняються. 

Цікавим виявився факт, що третім видом залежної поведінки до 
якої схильні опитувані стало прагнення до здорового способу життя 
(10% - високі показники і 52% - середні). Н. Пезешкіан розглядає це, як 
одну з форм «втечі у тіло», коли людина надмірно захоплюється 
оздоровчими заходами, зовнішністю, способами розслаблення і таким 
чином намагається уникнути неприємних переживань. Така форма 
залежності вважається достатньо продуктивною і соціально 
схвалюваною, якщо не призводить до ізоляції та обмеження кола 
життєдіяльності. 

Маємо звернути увагу, що не зважаючи на молодий вік 
досліджуваних у 41% з них виявився середній рівень схильності до 
трудоголізму, а у 5% ця тенденція яскраво виражена. Не виключаємо, 
що це пов'язано з особливостями особистісного функціонування, 
прагненням до перфекционізму, наявністю внутрішньоособистісного 
конфлікту 

Треба відмітити, що ми очікували високі показники комп'ютерної 
залежності, але результати засвідчили помірну схильність опитаних 
студентів до цієї залежності: лише 2% показали високу схильність, а 
31% - середню. Пояснити це можна тим, що серед опитаних лише 25% 
чоловіки, а саме для них більш властива захопленість комп'ютерними 
іграми. 

Зовсім незначною виявилася тенденція до релігійної залежності та 
гемблінгу, невисокі показники серед досліджуваних схильності до 
хімічних видів залежної поведінки (алкогольної, медикаментозної, 
наркотичної, тютюнопаління). Пояснюючи невисокі показники 
схильності до хімічних видів залежності серед студентів, Т. В. Синіцька 
вказує, що серед студентів не багато молодих людей з груп 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ПІД ЧАС 
ЛОГОПЕДИЧНОГО ПРИЙОМУ 

Фесенко Я.В. 
Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Україна, м. Київ 

Розглянуто психологічні особливості роботи з батьками під час 
логопедичного прийому дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку. Проаналізовано наукові підходи до проблеми виховання дітей із 
вадами розвитку. Охарактеризовано приклади ефективної та 
неефективної логопедичної корекції залежно від батьківських 
настановлень щодо виховання дитини. 

Ключові слова: психокорекція, діти з вадами розвитку, розумова 
відсталість, аутизм. 

Фесенко Я. В. Психологические особенности работы с 
родителями в процессе логопедического приема / Институт 
психологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины, г. Киев 

Рассмотрены психологические особенности работы с 
родителями во время логопедического приема детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Проанализированы научные подходы 
к проблеме воспитания детей с проблемами развития. 
Охарактеризованы примеры эффективной и неэффективной 
логопедической коррекции в зависимости от родительских 
установок к воспитанию ребенка. 

Ключевые слова: психокоррекция, дети с пороками развития, 
умственная отсталость, аутизм. 

Резепко У. V. РзусіїоІодісаІ їеаіигез ої шогк тіїі рагепіз дигіпд 
гесерііоп зреесії Іїіегару / Є.З. Козііик Іпзіііиіе ої Рзусіюіоду, NАРЗ ої 
ІІкгаіпе, Кіеч 

\Л/е сопзідег іііе рзусіїоіодісаі сїіагасіегізіісз ої рагепіз тііїї зреесії 
іїіегару дигіпд адтіззіоп ої сїііШгеп ої ргезсїюоі апб еагіу зсїюоі аде. 
Апаїугед зсіепііїіс арргоасіїез Іо (їіе ргоЬІет ої едисаііоп ої сґііідгеп шіііі 
сіеуеіортепіаі ргоЬІетз. \Л/е сїіагасіегіге Іїіе ехатріез ої еїїесііче апб 
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