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ВСТУП

Різке зростання в українському суспільстві кількості алко-, нар-
ко- та тютюнозалежних людей, а також недостатня ефективністб 
офіційної медицини у розв’язанні проблеми залежності постають 
найбільш серйозними проблемами життя сучасного світового то-
вариства. Так, за даними ВООЗ (2001), залежність від алкоголю, 
наркотиків та тютюнопаління є досить поширеною та вражає до 
25% всіх людей у світі в певні періоди їх життя. За прогностичним 
показником зростання захворювань людини в майбутньому – до 
2020 року наслідки залежностей складатимуть 15% від усіх хвороб 
людства, тобто дедалі зростатимуть. 

До найтяжких наслідків вживання алкоголю, наркотиків і тю-
тюну належать: фізична, моральна та соціальна деградація осо-
би, зростання кількості неповних сімей і дітей-сиріт і напівсиріт, їх 
низькі фізичні та розумові показники, зростання загального рівня 
злочинності, падіння народжуваності населення одночасно зі зрос-
танням рівня смертності загалом та внаслідок суїцидів зокрема. 
Україна, де показник самогубств за 1988 – 2008 роки зріс з 19,0 
до 20,5 на 100 тис. населення, стабільно входить до групи країн 
із високим рівнем суїцидальних ризиків. Соціальні проблеми, по-
силені економічною кризою в державі, в останні роки негативно 
позначились на здоров’ї української нації взагалі, особливо на стані 
фізичного, соціального та емоційного здоров’я та самопочуття ді-
тей та молоді – майбутнього покоління. 

Аналіз даних Міністерства охорони здоров’я України дозволив 
виявити, що сьогодні у більш ніж 50% школярів спостерігаються 
функціональні відхилення в діяльності різних систем організму. 
Дані Інституту педіатрії, акушерства та гінекології засвідчують, що 
лише 7–10% немовлят народжуються здоровими. Міністерство 
освіти й науки України виявило різні порушення статури дітей 
шкільного віку приблизно у 60% дітей, відхилення серцево-судин-

ної системи – у 30–40%, неврози – у 30%. Результати вибіркових 
досліджень Міністерства показали, що 36% учнів загальноосвітніх 
шкіл України має низький рівень фізичного здоров’я, 34% – нижче 
середнього, 23% – середній і лише 7% – вище середнього, а 1% – 
високий. 

Сучасні дослідження стану здоров’я дітей та молоді свідчать, що 
кризові процеси сучасного українського суспільства так чи інакше 
пов’язані з відсутністю цілісної психолого-педагогічної програми 
формування здорового способу життя. Майже всі спроби держав-
них органів та організацій, медицини, освіти, громадських та релі-
гійних організацій не дають можливості вирішити найбільш важли-
ву проблему українського суспільства, пов’язану з різким падінням 
рівня духовності, моралі, що потребує збереження здорового гено-
фонду та гармонійного розвитку особистості, сім’ї, родини та сус-
пільства в цілому. 

На державному рівні пріоритетними напрямами оздоровлен-
ня суспільства є заняття фізкультурою, спортом, туризмом, гро-
мадською діяльністю тощо. Але практика показує, що пропаганда 
спорту та здорового способу життя – далеко не основний критерій 
покращення рівня здоров’я суспільства. Його духовний, фізичний 
та моральний занепад, алкоголізація, наркотизація спричиняють 
зростання рівня захворюваності та смертності населення та показ-
ника розлучення сімей. А сім’я є фактично основою здорового сус-
пільства. В останні десятиліття спостерігається тенденція до омо-
лодження алкоголізму та наркоманії, що спричинило необхідність 
створення підліткової й навіть дитячої наркології. Попри безліч на-
укових, педагогічних розробок та пропозицій, стан справ з кожним 
роком погіршується, що, у свою чергу, потребує пошуку нових під-
ходів до розв’язання зазначених проблем. 

Як зазначає Б. А. Максимчук, низка глобальних і локальних 
обставин розвитку формує сучасну цивілізацію. Останні проявля-
ються в утвердженні «сидячого» способу життя (через порушення 
балансу між фізичною та розумовою активністю людини), в інфор-
маційних перевантаженнях, загальному зниженні імунітету та по-
гіршенні здоров’я населення. Наслідком цього є загальне зниження 
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фізичної культури українського суспільства в умовах глобальної со-
ціально-екологічної кризи1. 

Актуалізації проблеми здоров’я та здорового способу життя се-
редньостатистичної людини значно сприяють такі реалії світової 
спільноти в наш час:

– погіршення екологічних умов життя, пов’язане з глобальною 
екологічною кризою, енергетичною та продовольчою проблемами, 
антигігієнічними умовами праці й побуту;

– економічні чинники: зараз не лише на Заході, а й в Україні під-
тримка здоров’я залежить від фінансового стану пацієнта;

– рівень здоров’я та розвитку людини все більше залежить від 
її соціального статусу: за даними соціологічних досліджень, у лю-
дей знижується рівень задоволення життям; зростає злочинність, 
наркоманія, алкоголізм, схильність до суїциду, егоїзм, розквітають 
культи насилля, сексу, матеріалізму; хвороби теж набули соціаль-
ної специфікації, тобто певні хвороби властиві представникам пев-
них соціальних верств і груп; здоров’я досі не сприймається людь-
ми як найбільша життєва цінність. 

Найбільш серйозною серед означених вище є проблема нар-
котизації молодого покоління нашої держави. Вона актуалізує по-
требу дослідження шляхів реабілітації алко-, нарко- та тютюноза-
лежностей в Україні, що передбачено в Європейській декларації та 
Європейському плані дій із охорони психічного здоров’я, до вико-
нання яких Україна приєдналася в 2005 році. 

У цьому зв’язку важливі доробки українських науковців у пла-
ні реалізації християнськи зорієнтованої моделі реабілітації алко-, 
нарко- та тютюнозалежних осіб, метою якої є відновлення психо-
логічного та соматичного здоров’я людини на основі християнської 

1 Максимчук Б. А. Особливості прояву негативних психічних станів у сту -
ден тів / Б. А. Максимчук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації // Зб. 
наук. пр. – Випуск 5 / Ред. кол.: К. П. Козлова (голова) та ін. – Вінниця : ДОВ 
«Вінниця», 2004. – С. 435-439.; Максимчук Б. А. Дефінітивний аналіз клю  чо -
вих понять спортивно-масової роботи / Б. А. Максимчук // Проблеми ос ві ти. 
Третій спец. випуск / Кол. авт. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту 
освіти Міністерства освіти і науки України, Вінницький соціально-еко но міч-
ний інститут Університету «Україна», 2006. – С. 129–132. 

психології. У рамках проведення реабілітаційного процесу реалізо-
вано теоретичний досвід, який було здобуто під час створення мо-
делі реабілітації людей із адикціями з застосуванням християнської 
психології. 

У процесі досягнення поставленої мети передбачається зміна 
світоглядних психологічних установок особи та її системи ціннос-
тей, корекція й подальша гармонізація їх із християнськими прин-
ципами, усвідомлення згубної залежності як наслідку хибних сте-
реотипів поведінки та життєвих цінностей. 

Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпо-
тезою наукового дослідження, відбувається завдяки християнській 
особистісно-виховній стратегії. У процесі реабілітації залежних 
осіб застосовано індивідуальні та групові форми богословського 
впливу, а саме: проповідь Біблійних істин, молитви, залучення осо-
би до християнських таїнств, індивідуальних та групових душпас-
тирських та психологічних бесід, колективне виконання духовної 
музики та співу, елементів театротерапії, логотерапії, залучення до 
фізкультури та суспільно-корисної праці й ін. 

Впровадження зазначеного вище проекту у систему лікуваль-
но-профілактичних закладів та реабілітаційних центрів створить 
сприятливі умови для гармонізації психіки молоді, яка перебуває 
під впливом згубних звичок, що покращить духовно-культурну 
атмосферу молодіжного середовища та стане істотним чинником 
розвитку гармонійної високоморальної особистості, яка зможе 
здійснити духовне відродження України та здатна реалізовувати 
конструктивне цілепокладання у власному житті. 

Аналіз наукової літератури з боротьби з залежностями та їх про-
філактики на всіх рівнях життя суспільства дозволяє стверджувати, 
що процес реабілітації наркозалежних слід реалізовувати в кількох 
аспектах:

Перший аспект пов’язаний із еталонним (гармонійним) станом 
людини, який є метою розвитку її особистості, запорукою успішнос-
ті її життя. Методи з попередження наркозалежності тут пов’язані з 
організацією системи впливів на молодих людей, схильних до нар-
козалежності, з метою формування у них еталонного психофізіо-
логічного стану, який у площині християнської психології потребує 
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формування релігійної свідомості, розвитку відповідного релігійно-
го світогляду та християнської системи цінностей. Сукупність гар-
монізуючих впливів на наркозалежних молодих людей, здійснена 
у відповідному соціально-педагогічному середовищі, є еталонною 
системою освіти, що відповідає теоцентричній педагогічній па-
радигмі, в якій наука та релігія синтезуються як форми суспільної 
та індивідуальної свідомості. Вона є універсальним терапевтично-
реабілітаційним інструментом, спрямованим на подолання будь-
якої соматичної, психічної, морально-духовної патології, тобто уні-
версальним інструментом як гармонійного розвитку людини, так і 
її лікування. 

Другий аспект стосується критеріїв адиктивності, які визна-
чають психофізіологічні, поведінкові, соціально-психологічні межі 
залежності. З-посеред них найбільш важливими є: пріоритетність 
улюбленої діяльності, яка для адиктивної людини має першочер-
гове значення; різка зміна настрою людини, яка переходить до 
улюбленого заняття; симптоми депривації улюбленого заняття – 
виникнення неприємних відчуттів, негативних фізіологічних реак-
цій; соціальні конфлікти внаслідок реалізації улюбленої діяльності; 
можливість повернення до улюбленої діяльності навіть після трива-
лого періоду абстиненції; зниження адаптивних можливостей орга-
нізму до зміни умов існування людини в соціальному середовищі. 

Третій аспект пов’язаний із соціально-психологічними, меди-
ко-біологічними, спадково-генетичними, екологічними, політико-
економічними, державно-ідеологічними причинами, які ініціюють 
стан наркозалежності як на психофізіологічному, так і на духовно-
моральному рівнях людини. Тут розвиток наркозалежності моти-
вується ззовні, маючи на меті маніпуляцію свідомістю мас із метою 
реалізації деструктивних проектів. В даному випадку важливими 
уявляються заходи з протидії маніпулятивним впливам. 

Четвертий аспект стосується соціального замовлення на існу-
вання наркозалежних: оскільки в кожному суспільстві існує досить 
велика кількість осіб із адикціями, то така їх поведінка заохочу-
ється деякими представниками та групами соціуму. Тут боротьба 
з наркозалежністю стає боротьбою з соціальним злом, яке ініціює 
стан залежності в молоді. 

П’ятий аспект пов’язаний із проявом залежності в конкретної 
особи, що проблематизує класифікацію психологічних типів нарко-
залежних людей за зразком традиційних психотипів (сангвінічний, 
флегматичний, меланхолічний, холеричний). 

Шостий аспект полягає у психофізіологічних і енергоінфор-
маційних особливостях реалізації стану залежності конкретної 
 людини. 

Сьомий аспект полягає у інтеграції й застосуванні ефективного 
комплексу кращих засобів-напрацювань, які сьогодні застосову-
ються розрізнено традиційними медико-біологічними й соціаль-
но-психологічними системами попередження, лікування та реабі-
літації людей із адикціями, оскільки досі не створено всеосяжної 
й абсолютно надійної системи профілактики, лікування та їх реа-
білітації. При цьому морально-релігійний аспект у цілісній системі 
терапії є провідним. 

Восьмий аспект пов’язаний із застосуванням у процесі реабілі-
тації засобів християнської психології. 

У цій монографії комплексно вирішуються зазначені вище про-
блеми, міститься модель профілактики, лікування, реабілітації нар-
козалежних людей, що реалізує як традиційні, так і нетрадиційні 
підходи, зокрема, й підхід, який застосовує ресурси християнської 
психології. 

Сподіваємося, що результати щодо профілактики та лікування 
наркозалежних, представлені у монографії, будуть корисними як 
фахівцям у галузі реабілітації наркозалежних, так і всім зацікавле-
ним особам. 
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