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У статті наведені дані дослідження 
щодо вживання психоактивних речо-
вин (ПАР) молоддю України. Було ви-
окремлено такі, що домінували пред-
испонуючі чинники вживання ПАР сту-
дентами вищих навчальних закладів: 
вплив на вживання ПАР з боку інших 
людей (спільнот, компаній), неробство, 
відсутність зайнятості, невміння конт-
ро лювати себе, бажання стати «своїм» 
серед тих, хто вживає ПАР.

Особливості вживання наркотиків 
молоддю мають множинні мотиваційні 
предиктори, на які впливають як інди-
відуально-психологічні особливості, 
так і  характеристики найближчого 
і  широкого соціального оточення, 
соціально детерміновані паттерни 
по ведінки.

Отримані дані сприяли розроб-
ленню диференційованої системи 
медико-соціальної допомоги моло-
дим людям, що  вживають ПАР, а  та-
кож удосконаленню наявних програм 
з профілактики наркотизації населен-
ня країни.

Ключові слова: мотиваційні пред-
иктори, вживання психоактивних ре-
човин

В  статье приведены результаты ис-
следования этиологи чес кого аспекта упо-
требления психоактивных веществ (ПАВ) 
молодёжью Украины. Выделены такие до-
минирующие предиспозиционные факторы 
употребления ПАВ студентами высших учеб-
ных заведений: влияние на  употребление 
ПАВ со стороны других людей (сообществ, 
компаний), отсутствие занятости, неумение 
конт ро лировать себя, желание стать «сво-
им» среди тех, кто употребляет ПАВ.

Особенности употребления наркотиков 
молодежью имеют множественные мотива-
ционные предикторы, на  которые влияют 
как индивидуально-психологи чес кие осо-
бенности, так и  характеристики ближай-
шего и  широкого социального окружения, 
социально детерминированные паттерны 
поведения.

Полученные в  ходе исследования дан-
ные способствовали разработке дифферен-
цированной системы медико-социальной 
помощи молодым людям, употребляющим 
ПАВ, а также совершенствованию существу-
ющих программ по профилактике наркоти-
зации населения страны.

Ключевые слова: мотивационные пре-
дик  торы, употребление психоактивных ве-
ществ

The  article presents the results 
of a study of the etiological aspects use 
psychoactive substances youth Ukraine. 
Obtained such dominant factors use 
of  psychoactive substances students 
of  higher educational institutions: the 
impact on the use of psychoactive sub-
stances with other people (communities, 
companies), the lack of  employment, 
inability to  control himself, the desire 
to become "their" among those who use 
a  psycho active substance.

Features of  youth drug use have 
multiple motivational predictors that 
are aff ected by  both individual psycho-
logical characteristics, and characteristics 
of the immediate and broader social en-
vironment, socio-deterministic behavior 
patterns.

The  fi ndings of  the study data con-
tributed to  the development of  a  dif-
ferentiated system of medical and social 
assistance to  young people who use 
a psychoactive substance, as well as the 
improvement of  existing programs for 
the prevention of drug dependence a the 
population.

Key  words: motivational predictors, 
psychoactive substance use

*Вживання психоактивних речовини (ПАР) молоддю 
залишається актуальною медико-соціальною пробле-
мою не  тільки в  Україні, а  й  в  усьому світі  [1]. Автори 
наукових досліджень наголошують, що студенти вищих 
навчальних закладів в  зарубіжних країнах посідають 
третє місце серед різних підліткових і молодіжних груп 
(після учнів старших класів шкіл і  вихованців закла-
дів для  дітей, які залишилися без піклування батьків) 
за  рівнем поширеності наркоспоживання  [2]. Багато 
студентів вперше пробують наркотики під час навчання 
на першому курсі. Відносно великою є частка студентів, 
які експериментують з наркотиками і мають досвід ак-
туального їх вживання [3].

У  вітчизняній психіатрії традиційно застосовують 
системний підхід до  детермінації етіопатогенетичних 
механізмів ініціалізації вживання ПАР і  формування 
наркотичної залежності в осіб молодого віку [4—6].

Так, було встановлено, що  вживання наркотиків 
під літками та молодими людьми провокують, зокрема, 
конфліктні відносини і  відсутність взаєморозуміння 
в сім'ї, позитивне ставлення до наркоспоживання, ви-
сока розповсюдженість вживання наркотиків серед 
представників референтної групи однолітків [7].

Вітчизняні та зарубіжні дослідники виокремили осо-
бистісні чинники, що провокують підліткове та молодіж-
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не наркоспоживання і, навпаки, перешкоджають вжи-
ванню наркотиків підлітками та молоддю. Дослідження 
України та інших країн світу показали, зокрема, що часті-
ше вживають ПАР підлітки і молоді люди з неадекватною 
(заниженою або  завищеною) самооцінкою, зовнішнім 
локусом конт ро лю, слабо вираженою мотивацією до-
сягнень, вираженим депресивним станом, істероїдним, 
шизоїдним, епілептоїдним, емоційно лабільним, пси-
хастенічним, циклоїдним і змішаним типами акцентуації 
характеру [7, 8].

Проте, вивчення чинників, що провокують вживання 
ПАР, проводили в групах учнів шкіл і коледжів, а також 
серед підлітків і молодих людей, які страждають від нар-
котичної залежності і проходять з цього приводу ліку-
вання. Даних про предиктори споживання наркотиків 
студентами вищих навчальних закладів вкрай мало. 
Вітчизняні та  зарубіжні дослідження, проведені серед 
студентів вищих навчальних закладів  [9], спрямовані, 
здебільшого, на опис поширеності та стереотипів вжи-
вання наркотиків, зіставлення характеристик наркоспо-
живання у студентів вишів з особливостями вживання 
ПАР учнями інших типів навчальних закладів, оцінку 
динаміки ситуа ції з наркоспоживання в вищих навчаль-
них закладах. На  думку деяких авторів, суттєва роль 
у формуванні вживання молодими людьми ПАР належить 
економіко-географічним умовам регіону проживання 
(географічні, соціально-економічні та ін.) [10].
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Вивчення предикторів вживання ПАР студентами ви-
шів набуває великого значення, оскільки ця вікова кате-
горія, з одного боку, сприйнятлива до різних навчальних 
впливів, з  іншого боку, вже має базис для  прояву усві-
домленої активності в формуванні життєвих стереотипів 
і ціннісних орієнтацій. Більш того, формування ціннісно-
орієнтаційного простору, зокрема, майбутнього лікаря, 
його ставлення до здорового способу життя є не тільки 
особистою справою, а й професійним обов'язком.

У той же час, дані про поширеність вживання алкого-
лю і ПАР студентами-медиками нечисленні. Не описані 
причини і фактори ризику, які впливають на вживання 
ними ПАР. Не  розроблено профілактичні та  психогігіє-
нічні програми для  цього контингенту учнів, які до-
зволяли  б формувати стійкі антинаркотичні настанови 
в середовищі студентської молоді.

Таким чином, теоретична актуальність нашого до-
слідження визначається недостатньою вивченістю со-
ціально-психологічних чинників ризику вживання ПАР 
студентами вишів. Практична актуальність зумовлена 
нагальною потребою розроблення та проведення пре-
вентивних програм з  первинної профілактики нарко-
залежності в виші, а також потрібністю оцінення ефек-
тивності профілактичних програм, які вже проводяться 
в освітніх закладах.

Метою нашого дослідження стало вивчення мотива-
ційних предикторів вживання ПАР молоддю, яке прово-
дилося за матеріалами опитування у період з листопада 
по  березень 2013—2015 навчальних років (анкетне 
опитування) у структурі сприйняття, усвідомлення і став-
лення студентів медичного університету до  проблеми 
вживання ПАР у молодіжному оточенні. Участь в опиту-
ванні взяли 1076 студентів I—VI курсів медичного універ-
ситету. Дослідження проводили серед юнаків та дівчат, 
віком від  17 до  25 років, які були поділені за  курсами 
навчання. Опитування, яке проводили анонімно, з  до-
триманням принципів біоетики та деонтології, за умови 
інформованої згоди респондентів, здійснювали у формі 
багатофакторного анонімного анкетування, яке містило 
117 запитань з великим вибором відповідей.

Згідно з результатами оброблення отриманих даних 
опитування, проблему наркоманії серед молоді вважають 
«дуже серйозною» і «досить серйозною» від 91 % до 98 % 
студентів, але 10 % опитаних студентів-медиків, свідомо 
чи  ні, усунулися від  сприйняття проблеми наркоманії. 
Відповідно, ця  категорія осіб навряд чи  може взяти 
активну участь у  проведенні заходів антинаркотичної 
профілактики. Крім того, будучи включеними в ті чи інші 
соціальні спільноти, що впливають на формування осо-
бистості, ці особи залишаються байдужими до процесів, 
що призводять до наркоспоживання. Ймовірно, коли про-
блема наркоманії може виникнути в колі сім'ї чи близь-
ких, такі студенти не зможуть адекватно їй протистояти. 
Викликає занепокоєння те, що група студентів-медиків 
(більше ніж 10  %), яка залишила без уваги це  питання, 
або не побажала на нього відповісти, ухилилася від оці-
нення свого емоційного ставлення до цієї проблематики. 
Байдуже ставлення до  вживання ПАР може пояснюва-
тися тим фактом, що  українське суспільство ставиться 
до проблеми наркоспоживання на недостатньому рівні 
соціально-медичного конт ро лю і, у більшості випадків, 
байдуже споглядає розвиток процесу. Іншими словами, 
спрацьовує принцип стороннього спостереження.

Більше половини студентів (від 52 % до 65 %) не мо-
жуть відповісти на запитання про доступність придбан-
ня психоактивних речовин (знання місць, де  можна 

їх купити). В той же час, від 41 % до 38 % досліджуваних 
відмітили легку доступність наркотиків і  вважають, 
що їх дістати швидше легко ніж складно. Звертає увагу той 
факт, що студенти молодших курсів більш обізнані про 
можливість придбання наркотиків. Аналізуючи цю інфор-
мацію, можна говорити про групу ризику зі схильністю 
до вживання ПАР.

Що  стосується причин залучення молодих людей 
до наркотиків, то треба відмітити, що серед 13 наведених 
в анкеті запитань найбільш вагомими, на думку студентів, 
є вплив інших людей, компанії (таблиця).

Формування «сумнівного авторитету» в  колі своїх 
друзів і знайомих, за даними сучасних вчених, є однією 
з первинних причин ініціалізації прийому ПАР молодими 
людьми. Другою за популярністю була відмічена відпо-
відь «неробство», відсутність заняття, хобі.

Наступні ствердні відповіді розподілялись в порядку 
зменшення таким чином: прагнення до задоволення; ба-
жання виглядати дорослим або забути погане; відсутність 
конт ро лю з  боку дорослих; інтерес до  «забороненого 
плоду»; щоб стати «своїм»; невміння конт ро лювати себе. 
Як  бачимо, головні причини мають морально-етичний 
та  соціокультуральний характер (судження, цінності 
та переконання).

Розподіл відповідей на  запитання: «Чому, на  Ваш  погляд, 
молоді люди починають вживати наркотики (психоактивні 
речовини)?»

Відповіді на запитання Абс. 
(n = 1076) %

Під впливом інших людей, компаній 769 71,5

Через вживання спиртних напоїв 211 19,6

Від неробства, відсутності занять 539 50,1

Від  незнання всіх наслідків вживання 
наркотиків 150 13,9

Через прагнення до задоволення 309 28,7

Бажання виглядати дорослим 325 30,2

Щоб забути погане 231 21,5

Відсутній конт ро ль дорослих 243 22,6

Заради інтересу до «забороненого плоду» 374 34,8

Від невміння конт ро лювати себе 238 22,1

З примусу 28 2,6

Щоб стати «своїм» 248 23,05

Студенти продемонстрували досить високий рі-
вень залучення до  проблеми немедичного вживання 
наркотиків: більше третини опитаних першокурсників 
(39  %) і  дещо більше половини шестикурсників (57  %) 
особисто знайомі з  людьми, що  вживають наркотики. 
Звертає на себе увагу те, що кожен 5-й студент I—II кур-
сів (до 20 % студентів) був присутнім при вживанні ПАР 
іншими особами, зокрема, палінні «травички» та прийо-
му пігулок. Більше чверті молодих людей (25—37  %) 
вказали, що їм пропонували приєднатися до вживання 
наркотиків (частіше — студентам старших курсів). Таким 
чином, ґрунтуючись на отриманих даних, можна зробити 
висновок, що студентська молодь залучена в проблему 
споживання ПАР.

Однак, що  стосується особистого досвіду вживан-
ня наркотиків студентами, то  за  наведеними даними 



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2016. Том 24, випуск 4 (89) 63

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

84 % респондентів стверджують, що взагалі не пробува-
ли їхнього смаку, причому 94 % — це студенти II-го курсу, 
але до шостого курсу їхня кількість зменшилася до 68 %. 
Можливо, чверть студентів за період навчання у виші на-
були особистого досвіду вживання ПАР. Ствердно відпо-
віли на запитання щодо вживання ПАР 14 % шестикурс-
ників, від 2,5 % до 10 % — молодих людей інших курсів. 
Вказані дані є серйозною передумовою до формування 
аддиктивної поведінки у студентської молоді. Важливо 
наголосити, що в атмосфері засуджуваної суспільством 
поведінки, коли молоді люди схильні мовчати навіть про 
епізоди вживання ПАР, як, втім, і їхні батьки, очевидно, 
що  чверть (26  %) студентів-медиків потребують ефек-
тивних психотерапевтичних програм, що дають навички 
життя у вільному від ПАР просторі.
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Розподіл ствердних відповідей на запитання 
«Чому, на  Ваш  погляд, молоді люди починають вживати 

наркотики (психоактивні речовини)?»

Слід зазначити, що від 65 % студентів (VI курс) до 93 % 
(V  курс) не  відповіли на  запитання про те, коли вони 
востаннє вживали наркотики, а 84 % студентів III курсу 
відповіли, що це траплялося протягом року. Ймовірно, 
ці результати свідчать про недостатню ефективність на-
явних в українському суспільстві переважно репресив-
них заходів профілактики вживання молоддю ПАР. У на-
уковому світі ставлення до таких заходів не однозначне. 
Можливо, саме для цієї частини студентів вишу важливі 
новаторські технології психопрофілактичної медицини, 
зокрема, особистісно орієнтованої психотерапії.

Студенти у  більшості своїй обізнані про вартість 
різних видів наркотиків («травички», «героїну», «мако-
вої соломки», летких речовин та інших). Високий рівень 
інформованості має місце навіть у тієї частини молоді, 
яка ніколи не вживала ПАР.

Звертає увагу той факт, що приблизно 20 % студентів 
(кожна 5-та молода людина) відповіли, що вони ніколи 
не  отримували інформацію про наркотичні речовини 
від  викладачів, психологів в  школі, університеті, спів-
робітників міліції. В той же час, така ж кількість (кожен 
5-й студент) I—II курсів була присутньою при вживанні 
наркотиків іншими особами. Тому, на нашу думку, вище-
зазначені молоді люди можуть бути віднесені до групи 
ризику формування залежності від  ПАР. Також низьку 
питому вагу становлять отримані студентами відомості 
про наркотичні речовини від друзів, знайомих, засобів 
масової інформації.

Крім  того, студенти-медики вважають за  потрібне 
проведення роз’яснювальних бесід для молодих людей 
з  проблеми вживання ПАР (на  це  вказують студенти 
усіх курсів) — від 70 % до 91 % від числа респондентів. 
Це  опитування свідчить про низьку оцінку молоддю 
ефективності інформаційно-профілактичної роботи за-
цікавлених осіб і структур: батьків, педагогів, психологів, 
лікарів, представників правоохоронних органів, як діє-
вого засобу протидії поширенню проблеми наркоманії. 
Результати дослідження показали, що більшість молодих 
хлопців і дівчат вважають, що профілактика залежної по-
ведінки серед молоді вкрай потрібна в сучасних умовах. 
Тому основну увагу ми приділяли пропаганді здорового 
способу життя (65,1  %); організації дозвілля студентів 
(54 %); створенню спеціалізованих центрів для молоді 
(50  %); формуванню відповідної медично-освітянської 
бази (43,7 %). Таким чином, науковий аналіз опитування 
студентів-медиків дозволяє обґрунтувати доцільність 
розроблення ефективної моделі медико-соціального 
сервісу, що, в  свою чергу, буде сприяти формуванню 
навичок життя у вільному від ПАР просторі.

Найбільший ризик для здоров'я і життя людини сту-
денти-медики пов'язують із  вживанням наркотичних 
засобів: 72—75 % опитаних студентів мають однозначно 
негативні суб’єктивні (особисті) настанови до людини-
наркомана і  не  хочуть, щоб наркомани були в  нашій 
країні. При цьому нами було виявлено різне ставлення 
до осіб, які вживають наркотики. Так, 55—70 % студент-
ської молоді ставляться до наркоманів з побоюванням. 
Значна частина студентів (до 60 %) вважають, що вони 
виглядають відштовхуюче і  з  ними небезпечно спіл-
куватися.

З метою усебічного аналізу ставлення студентів-ме-
диків до  осіб, які вживають наркотики, отримані дані 
про психоемоційне сприйняття студентами цих осіб, 
і  реакцію суспільства в  цьому випадку дуже важливі. 
Якщо цей факт своєчасно не врахувати, то можна згая-
ти час, коли студенти-медики побачать в  зазначених 
людях не хворих, а осіб, яких потрібно «карати», що вже 
відбивається у  відповідях деяких опитуваних. Жалості 
серед студентів-медиків люди-наркомани не  виклика-
ють. Разом з цим, близько половини студентів-медиків 
зневажають наркоманів і їх ненавидять. Від 50 % до 66 % 
опитаних вважають, що наркоманів треба лікувати при-
мусово, від 14 % до 20 % — дати можливість їм лікуватися 
добровільно. Такі емоції в  суспільстві мало сприяють 
створенню морально-етичних умов для  реабілітації 
і особливо ресоціалізації наркозалежних.

В цілому, відмітимо, що «громадське ставлення» сту-
дентів до вживання ПАР сьогодні в переважній більшості 
випадків характеризується як  однозначно негативне. 
Від 74 % до 98 % студентів не знаходять причин і моти-
вів, які змусили  б  їх  вживати наркотики. В  той же  час, 
15 % — не виключають цього. Це та категорія майбутніх 
лікарів, для якої треба застосовувати на підставі коре-
ляції «чинників ризику» і  «чинників захисту» методи 
превентивного впливу.

Таким чином, проведене нами вивчення результатів 
цього дослідження дозволило виокремити такі, що до-
мінують, предис понуючі чинники вживання ПАР студен-
тами вищих нав чальних закладів: вплив на  вживання 
ПАР з боку інших людей (спільнот, компаній), неробство, 
відсутність зайнятості, невміння конт ро лювати себе, 
бажання стати «своїм» серед тих, хто вживає ПАР.

Особливості вживання наркотиків молоддю мають 
численні мотиваційні предиктори, на  які впливають 



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2016. Том 24, випуск 4 (89)64

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

як  індивідуально-психологічні особливості, так и  ха-
рактеристики найближчого і  широкого соціального 
оточення, соціально детерміновані паттерни поведінки.

Отримані дані сприяли розробленню диференційо-
ваної системи медико-соціальної допомоги молодим лю-
дям, що вживають ПАР, а також удосконаленню наявних 
програм з профілактики наркотизації населення країни.
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