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ПЕРЕДМОВА

Сьогодні ігроманія є нагальною соціальною проблемою. Адже формуючись, як пра-
вило, у соціально-активному віці, лудоманія призводить не лише до соціальної дезадап-
тації, а і до формування психічного розладу, що завдає шкоди соматичному здоров’ю. 
Особливо актуальною наразі є проблема швидкого формування адиктивної поведінки 
у підлітковому віці, що пов’язано із психічною та соціальною незрілістю моло дого орга-
нізму, який менше захищений від впливу негативних зовнішніх і внутрішніх стресових 
чинників. За відсутності відповідних втручань проблема азартних ігор продовжуватиме 
негативно впливати як на особу, так і на її родину, що не може не позначитись на сус-
пільстві загалом. Незважаючи на те, що функціонування гральних закладів обмежені 
на законодавчому рівні, на сучасному етапі Інтернет-простір є ефективним засобом для 
популяризації та отримання інтерактивного доступу до азартних ігор. Позитивне став-
лення до азартних ігор підлітків і молодих людей часто формують рекламні кампанії 
інтерактивних казино за допомогою засобів масової інформації, залучаючи до таких ак-
цій відомих осіб. Кількість людей, у яких спостерігається залежність від Інтернету не-
ухильно зростає. Це є своєрідною зоною ризику, яка чинить негативний вплив на пси-
хіч не, соціальне та фізичне здоров’я. За останні роки можна часто спостерігати, як діти 
до трьох років активно вимагають пограти в ігри на смартфонах, планшетах, а їхні батьки, 
не розуміючи небезпеки таких занять, дозволяють їм це, та й самі багато часу  проводять 
за комп’ютером.

Одним із чинників виникнення адиктивної поведінки молоді є поширення нефор-
мальних молодіжних організацій зі специфічними гуртовими нормами, цінностями 
та способами поводження. Саме ця особливість структуризації молодіжного  середовища 
полегшує формування моди на «наркокультуру», «пивний спосіб життя», ігроманію, 
залежність від спілкування в Інтернет-просторі та ін. Як правило, різноманітні об’єкти 
потягу при формуванні адиктивної поведінки детерміновані атрибутикою  певної групо-
вої субкультури. Попри активне розроблення і впровадження різних медикаментозних 
та немедикаментозних методів лікування залежності, профілактики та ре абі літації, кіль-
кість осіб із залежністю не зменшується. Це може бути пов’язано з низькою інформо-
ваністю населення про можливі наслідки захоплення грою та  браком формування куль-
ту ри поведінки в розважальних закладах.

У багатьох країнах світу велику увагу приділяють соціалізації гемблерів,  проблемам 
само- і взаємодопомоги в середовищі гравців. Для осіб, які страждають на згадані по-
ведінкові розлади і не мають можливості звернутися за професійною медичною допо-
могою, цей підхід може бути достатньо корисним. Найдоступнішою, ефективною і явно 
недооціненою сферою діяльності, здатною сформувати в дітей, підлітків та молоді на-
дій ні та стійкі ціннісні позиції, є фізична культура та спорт.

Підприємство «Українська національна лотерея», 
Міжнародна антинаркотична асоціація
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ВСТУП

Ігрова залежність (ігроманія, лудоманія, ігрова адикція, патологічна схильність 
до азартних ігор та ін.) є актуальною психолого-психіатричною проблемою сучас-
ності. Гральні кістки, ігрові автомати, рулетка, півнячі бої, ставки на перегонах,  лотереї, 
азартні ігри в карти покер, надмірне та довготривале використання мобільних теле-
фонів, комп’ютерів, —  основний, але не повний перелік азартних ігор, у які грає насе-
лен ня Земної кулі. Кількість патологічних гравців у дорослій популяції варіює від 0,4 
до 3,4 %, а в деяких регіонах, особливо там, де гральний бізнес легалізовано, може 
 сягати і 7 %.

Формуючись, як правило, у соціально-активному віці, лудоманія не лише завдає 
шкоди психіч ному та соматичному здоров’ю, а і призводить до соціальної  дезадаптації. 
За даними соціологічних досліджень, в Україні 5,3 % міської молоді щодня проводять 
свій вільний час біля ігрових автоматів. На підставі результатів епідеміологічних до-
сліджень можна стверджувати, що залежність від азартних ігор охоплює щонайменше 
0,5–1,5 % населення розвинутих країн, зокрема у тих, де ігорний бізнес узаконено на 
державному рівні. Так, дослідження Національної асоціації США щодо проблем азарт-
них ігор свідчать, що середньостатистичний мешканець будь-якої країни з імовір ністю 
6 % може стати карним злочинцем. Цей показник у наркозалежних осіб зростає 
до 32 %, у залежних від алкоголю — до 34 %, а у залежних від азартних ігор —  
аж до 48 %.

На жаль, наукові дослідження щодо проблем, пов’язаних з ігроманією в Україні, 
нині практично не проводять, а кількість публікацій на цю тему вкрай мала. Лише по-
одинокі вивчення стосуються окремих соціальних груп і колективів. Попри те, що 
офіційних статистичних даних щодо поширеності лудоманії в  нашій країні немає, не-
впинно зростаюча кількість звернень гемблерів до психологів і психі атрів може свід-
чити, що залежність від азартних ігор стала однією із серйозних  медико-соціальних 
проблем в українському суспільстві.

Як стверджують фахівці, особливо швидко адиктивна поведінка формується саме 
в юнацькому віці, що може бути асоційовано із психічною та соціальною незрілістю 
молодого організму, який менше захищений від впливу зовнішніх і внутрішніх  стресів. 
Окрім того, підвищенню ризику формування згаданої залежності сприяє руйнування 
традицій сімейного виховання, беззмістовна трата часу, конфлікти у родині, зростання 
психічної депривації внаслідок недостатнього задоволення основних емоційних  потреб. 
Зрештою це призводить до формування та закріплення негативних рис особистості, 
появи тривоги, невпевненості в собі, підвищення ризику аутоагресивних форм 
 поведінки.

Через поширення ігрових автоматів і брак належного контролю, особливо віко-
вого, в ігрових залах серед населення України у період з 2005 до 2009 року зареєстро-
вано своєрідну гемблінг-епідемію, що потребує рішучих заходів на законодавчому 
рівні. Негативний соціальний  досвід такої епідемії засвідчив, що підлітки легше за-
лучаються до участі в азартних іграх, у них частіше виникають проблеми, пов’язані 
зі згаданим захопленням. Показники  роз повсюдженості проблемної й пато логічної 
схильності до азартних ігор серед зазначеної популяції майже вдвічі перевищують їх, 
ніж серед дорослої когорти. 
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Це є своєрідним викликом для сучасної психіатрії, яка, керуючись новою стра-
тегією охорони здоров’я, передбачає зміщення акцентів із медицини лікувальної до 
профілактичної, переорієнтацію уваги з хвороби на здоров’я.

Сьогодні практично в усьому світі спостерігається зростання кількості так  званих 
інформаційних видів залежності патологічного гемблінгу, комп’ютероманії, заміщу-
вального шуму,  залежності від телевізійного пульта (зиппінг) тощо. Однак профілак-
тика адиктивної поведінки за інерцією наразі продовжує відштовхуватись не від інфор-
маційних технологій, а майже винятково від запобігання вживанню (або надмірного 
застосування) психоактивних речовин.

Однією з нагальних сучасних проблем наразі є ефективне впровадження величез-
но го арсеналу вже розроблених методів фармакотерапії та психотерапії, а також від-
повідних реабілітаційних програм. Це можливо зробити лише шляхом досконалого 
вивчення клініко-патогенетичних закономірностей формування та розвитку  психічних 
і поведінкових адиктивних розладів, зважаючи на домінуючі фактори патогенезу, їх 
вплив на динаміку та вибір терапевтичної програми.

Попри активне розроблення і втілення різних медикаментозних і немедика-
ментозних методів лікування залежності, її профілактики та реабілітації пацієнтів, 
 кількість осіб із залежністю не зменшується. Найімовірніше, це може бути  пов’яза не 
з тим, що населення недостатньо інформоване стосовно можливих наслідків захоп-
лення грою чи іншими адиктогенними поведінковими стерео типами, не прищеп-
лена культура поведінки в розважальних закладах. До того ж самостійно, як свід-
чить практика, за допомогою лудомани звертаються вкрай рідко, що насамперед 
зумовлено відсутністю спеціалізованих медичних структур, які могли би надава ти 
таку допомогу  комплексно та на підставі сучасних наукових поглядів на зазначену 
проблему.



8

Розділ 1 

ІГРОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ У 10-му ТА 11-му ВИДАННЯХ 
МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ 

ТА ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ

У Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) «Патологічна 
схильність до азартних ігор» F63.0 знаходиться в розділі F6 «Розлади зрілої особи-
стості та поведінки у дорослих» та входить до рубрики F63 «Розлади звичок і  потягів» 
поряд із піроманією та  клептоманією.

Ігрова залежність за МКХ-10 визначається як «… розлад, що характеризується 
частими повторними епізодами азартної гри, які домінують у житті пацієнта і нега-
тивно впливають на соціальні, професійні, матеріальні та сімейні цінності та зобов’я-
зання».

Діагностичні критерії патологічної схильності до азартних ігор:
•	 повторення (два і більше) епізодів азартних ігор протягом року
•	 поновлення зазначених епізодів, попри відсутність матеріальної вигоди, наявність суб’єк-

тивного страждання і порушень соціальної та професійної адаптації
•	 неможливість контролювати інтенсивний потяг до гри, перервати її вольовим зусиллям
•	 постійна фіксація думок на азартній грі та на всьому, що з нею пов’язано

Так, для встановлення достовірного діагнозу стан пацієнта має відповідати всім 
чотирьом  критеріям. Облігатним є сильний потяг до азартних ігор, який майже не під-
дається вольовому  контролю, оволодіваючи думками та уявленнями власне акта гри 
та супутніми з нею обставинами. Слід додати, що необхідно вміти диференціювати 
лудоманію з екстравагантною участю в азартних іграх від осіб із гіпо маніакальним 
розладом, диссоціативним розладом особистості, а також участю в них людей заради 
задоволення або вигоди (такі гравці зазвичай без особливих зусиль стримують свій 
 потяг, якщо стикаються із вагомими витратами або іншими несприятливими наслід-
ками азартної діяльності).

Зокрема, у МКХ-10 передбачено також рубрику 2, яка містить різні аспекти ме-
дичної допомоги населенню, зокрема  і при розладах соціального функціонування 
(272–276 —  звернення до установ охорони здоров’я у зв’язку з іншими обставинами). 
Так, 272 —  це проблеми, пов’язані зі стилем життя, у ній є ще і підрубрика — 272.6. 

Це свідчить про наявність великої когорти  гравців, яких не можна визнати хво-
рими на  ігроманію. Хоча чітких критеріїв розмежування різних груп осіб, залучених 
до гри, у чинній класифікації не зазначено.

Ігровий розлад, згідно з критеріями Міжнародної класифікації хвороб 11-го пере-
гляду (МКХ-11), —  це ігрова поведінка, яка характеризується порушенням контролю 
над  гральним  процесом,  наданням  пріоритету  геймінгу  над  іншою  діяльністю 
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настільки, що бажання грати переважує всі інші інтереси, порушуючи повсякденний 
спосіб життя, попри навіть негативні наслідки від такого функціонування. 

У МКХ-11 ігровій залежності присвоєно класифікатор захворювання 6С51, онлай-
новій ігровій залежності —  6С51.0, офлайновій —  6С51.1 та невизначеної етіології —  
6С51Т. Для встановлення діагнозу терапевт має дізнатися, якій саме грі надає пере-
вагу пацієнт —  від цього залежить код онлайнової, офлайнової або невизначеної форми 
розладу.

Ігровий розлад характеризується постійною або повторюваною гральною пове-
дінкою, яка може відбуватися в он- або в офлайн. 

Розлад проявляється як:
•	 ослаблений контроль над гральним процесом (його початок, частота, інтенсивність, 

 тривалість, припинення, контекст)
•	 збільшений пріоритет ігор порівняно з іншими життєвими інтересами і повсякденною діяльністю
•	 продовження або ескалація ігрової активності, незважаючи на виникнення негативних наслідків

Якщо зазначені ознаки мають виражений характер, то розлад може чинити 
суттєвий  негативний  вплив  на  особисте,  сімейне  і  соціальне  життя  людини, 
її  навчальну або професійну діяльність, а також інші важливі сфери її існування. 
Так, ігрова залежність може спостерігатися як безперервна нав’язлива поведінка 
або мати епізодичний характер із постійним поверненням до гральної діяльності. 
Для встановлення достовірного діагнозу зазвичай потрібно, щоб пацієнт виявляв 
аномальну поведінку останні 12 місяців. Іншими словами, якщо геймер «пішов 
у зав’язку» і протягом року не повертався до  комп’ютерних ігор, то можна вважати, 
що це є прикладом успішної реабілітації, хоча ризик повернення до «старої» звички 
залишається.

Період виявлення симптомів для встановлення діагнозу може бути і менш ніж 
12 місяців, «якщо при цьому дотримано всіх діагностичних вимог, а симптоми мають 
тяжку форму».

У класифікації захворювань залежність від комп’ютерних ігор (6С11) посіла 
місце поруч з аналогічними психічними розладами —  залежністю від азартних ігор 
(6С50) та іншими невизначеними розладами, пов’язаними із залежностями (6С5г). 
Зокрема, зазначено, що хворобливу схильність до ігор (6С11) необхідно відрізняти 
від проблеми небезпечної гри (ОЕ22). А саме, коли людина занадто багато часу про-
водить за іграми, що загрожує її психічному або фізичному здоров’ю або оточуючим. 
Судячи з опису, ОЕ22 може передувати формуванню болючого (вразливого) праг-
нення до гри (6С11), тобто на цьому етапі психічна залежність ще не є сформованою 
остаточно. 

Для визначення діагнозу ігрового розладу модель поведінки повинна мати до-
статній ступінь тяжкості, що зазвичай тягне за собою серйозні порушення в особи-
стих, родинних, соціальних, освітніх, професійних та інших важливих сферах функ-
ціонування та, як правило, триває щонайменше 12 місяців.

Отже, ігровий розлад є схожим на розлад, викликаний онлайн-геймінгом (Internet 
gaming disor der), хоча не є діагностичною одиницею, оскільки Американська  асоціація 
психіатрів (АРА) в DSM-5 додала його до розділу станів, що потребують подальших 
досліджень. 



Ігрова залежність у 10-му та 11-му виданнях міжнародної класифікації хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям
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Наразі АРА не визнає розлад, пов’язаний з онлайн-геймінгом, як офіційний 
 діагностичний стан.

Особа, яка має ігровий розлад, буде демонструвати такі особливі ознаки протягом 
щонайменше 12 місяців, як:
•	 відсутність контролю над власними гральними звичками
•	 домінування геймінгу над іншими інтересами та повсякденною активністю
•	 продовження або ескалація ігрової активності, попри виникнення її негативних наслідків

Ці патерни поведінки для встановлення відповідного діагнозу мають бути настільки 
вираженими, щоб чинити негативний вплив на:
•	 родинне життя
•	 соціальну діяльність
•	 особисті стосунки
•	 освіту
•	 роботу

Згідно з деякими дослідженнями, ігровий розлад може бути коморбідним із та-
кими розладами настрою, як: тривожні, афективні та асоційовані зі стресом. Ігровій за-
лежності притаманна як безперервна нав’язлива поведінка, так і епізодична з постій-
ним поверненням до ігор.
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Розділ 2 

ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРАЛЬНІ ТА МЕДИКО‑СОЦІАЛЬНІ 
АСПЕКТИ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПРИ АЗАРТНИХ ІГРАХ

2.1 Історія виникнення і розвитку азартних ігор

Адиктивна поведінка, пов’язана з участю в азартних іграх, є актуальною психолого- 
психіатричною проблемою нашої сучасності. Гральні кісточки (кубики з позначками 
на кожній бічній стороні від 1 до 6), бекгеммон (нарди), рулетка (російська, амери-
канська, французька), півнячі бої, ставки (тоталізатори) на пере гонах на спортивні 
результати, лотереї, азартні ігри в карти (покер, бакара, двадцять одне (блекджек, 
очко), орлянка, преферанс, деберц, штос) —  це основний, але не повний перелік 
 азартних ігор, якими захоплюється населення Землі.

Так, досліджуючи історію їх виникнення, необхідно звернутися до етапів роз-
витку людини. Ще задовго до наших днів фундаментальні прояви її діяльності як 
 істоти розумної були вже тісно пов’язані з грою. Друга сигнальна система людського 
організму дає змогу перетворювати будь-який мовний образ на гру слів. Починаючи 
з найдавніших часів, гра завжди лишалася невід’ємною складовою життя людства. 
На думку більшості істориків та археологів, елементарним і повсюдно поширеним 
її проявом стала гра в кісточки. Кісточки —  назва низки ігор, основною дією в яких 
є кидання (викочування, підкидання і т. д.) особливих багатогранників —  так званих 
кісточок (їх назва пов’язана з тим, що спочатку їхню функцію виконували кістки 
 тварин). Відомо, що найдавніші кісточки, які дійшли до нас, з’явилися ще понад 3 тис. 
років до н. е. Були вони зі слонової кістки і лазуриту у вигляді чотиригранної  піраміди. 
Їх виявили в царській гробниці в шумерському місті. Кубічні кісточки з позначками 
практично ідентичні до сучасних, що знайдені в єгипетських  і китайських  похованнях. 
Позначки на гранях давніх кісток часто зобра жували за допомогою  стилізованого 
«пташиного ока».

Зупиняючись детальніше на історичному аспекті походження і поширення 
 основних видів азартних ігор, варто зазначити, що в Східній Європі на території Скіфії 
у VIII— IV ст. до н. е. також були виявлені пристосування, послуговуючись якими 
грали на гроші. 

Ранні згадки про кісточки в давньоіндійських пам’ятках беруть свій відлік ще 
більш ніж 2  тис. років тому —  в збірках гімнів «Рігведа» і «Махабхарата», відображу-
ючи у такий спосіб популярність кісточок у Стародавній Індії. У знаменитому епі-
зоді «Махабхарати» —  оповіді про Ліво і Дамаящ —  весь сюжет будується навколо гри 
в кісточки, коли Наль, граючи ними, втратила своє царство і потрапила у вигнання. 
Як бачимо, із часів Стародавнього Риму кубики не зазнали значних змін, адже ви-
ставлені в Ермітажі мармурові та сердолікові кісточки —  практично аналогічні до 
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Історичні, культуральні та медико‑соціальні аспекти залежної поведінки при азартних іграх

сучасних. Імовірно, для гравців куб — найдосконаліша форма, що не потребує,  попри 
час, жодних змін.

У праці «Про походження германців і місцеположення Німеччини» Публіій 
Корнелій Тацит писав: «Грають германці і в кістки, і, що вражає, будучи тверезими 
і дивлячись на це заняття як на важливу справу, причому з таким захопленням і при 
виграші, і при програші, що, втративши все своє надбання і кидаючи в останній раз 
кістки, призначають ставкою свою свободу і власне тіло. Той, хто програв, добровільно 
віддає себе в рабство, як би молодший і сильніший не виграв, він покірно дозволяє 
зв’язати і виставити себе на продаж».

У Стародавній Греції винахід кісточок належить Паламеду, якому греки також 
приписували винайдення чисел, мір ваги та довжини, алфавіту, монет, відліку часу 
за  роками, місяцях і днях, триступеневому поділу війська тощо. Цікаво, що  організація 
світового порядку, згідно з давньогрецькими міфами, пов’язана з гігантською грою 
в кісточки (прообраз вселенського вибуху) трьох братів: Зевса, Посейдона та Аїда, 
в результаті якої Зевс виграв небеса, Посейдон —  море, Аїд спустився до пекла. 

Кісточки для гри в доміно також походять від гральних кісток. Згідно з китайськи-
 ми легендами, цю гру винайшли приблизно в XII ст. У Північній і Південнй Кореї 
та Індії  доміно досі слугує інструментом для передбачення долі. Спочатку кісточки 
доміно призначалися винятково для ворожіння і магічних церемоній. На Сході  відомо 
47 різних ігор із використанням доміно. 

Триктрак, або короткі нарди —  попередник усіх ігор на дошках із доріжками 
і найдавніша гра з використанням кісточок. Слово «бекгеммон» (уельською «back» 
і «gammon») від «мала битва», або (саксонською «back» і «gamen») — гра позаду. 

Рулетка (франц. Roulette —  коліщатко) —  азартна гра, у яку грають у казино, що 
є одним із різновидів гри з банком, де всі ставки робляться проти банку —  в цьому ви-
падку проти «закладу» або того, кому належить рулетка. Рулетку винайшов ще 1655 р. 
відомий французький математик, фізик, філософ і письменник Блез Паскаль у період 
його відходу до монастиря при конструюванні приладу для пояснення висунутої ним же 
теорії ймовірностей. Уперше в неї зіграли в імпровізованому казино в Парижі.

У другій половині XIX ст. француз Моріс Франсуа Бланк перебрався до Монако, 
купивши ігрову концесію. Бланк побудував у Монте-Карло казино, звів на скелі го-
тель і театр, виділив до державної скарбниці 15 % доходу від рулетки,  змінив весь дер-
жавний апарат, організував дві армії, створив акціонерне «Суспільство  морських ку-
пань» та очолив гральну справу. Підкупив багато газет Франції, Італії та Англії, 
залучив на свій бік єзуїтів, виділивши гроші на будівництво церкви і монастиря, кілька 
років Бланк був європейським монополістом казино. До сьогодні  існує легенда про 
те, що Бланк продав душу дияволові в обмін на секрет рулетки. 

Півнячі бої були популярні ще в стародавні часи в Індії, Китаї, Персії та інших 
країнах Сходу. У Греції вони з’явилися в V ст. до н. е., а пізніше —  в Азії та Сицилії. 
Кращі бійцівські півні були селекціоновані в Олександрії та Танагре, на островах 
Делос і Родос. Тривалий час римляни вдава ли, що зневажають це «грецьке захоп-
лен ня», однак автор багатьох робіт із сільського господарства Колумела (I ст. н. е.) 
скаржився на те, що шанувальники боїв нерідко програвали величез ну купу грошей, 
роблячи ставки на краю арени. З Рима ці азартні змагання стали поширюватися на пів-
ніч. Незважаючи на опір церковників, півнячі бої стали популярні в таких країнах, як 
Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Італія, Німеччина, Іспанія, а також у їхніх коло-
ніях і в Англії, Уельсі та Шотландії. Час від часу влада намагалася заборонити їх, 
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проте півнячі бої залишалися улюбленою розвагою як англійського королівського 
двору, так і дрібнопомісного дворянства з початку XVI і до ХIХ століття.

Ставки завжди були невід’ємною частиною кінських змагань. Уже в перших пра-
вилах про проведення перегонів акцент зроблено саме на азартній складовій цього 
виду змагань. Моральне ставлення суспільства до кінських перегонів відображено ду-
ховними діячами тієї доби. Так, Тертуліан в II–III ст. писав: «… коли знадобилися 
вони (коні) для ігрищ, тоді те, що було даром Божим, зробилося знаряддям сатани». 
А святитель Іоанн Златоуст, за часів якого (IV–V ст.) кінські змагання набули небу-
валої популярності, іменував їх «сатанинським видовищем», «безплідним і згубним 
позорищем», «растіліщем диявольських», «отрутою душ». Відвідувачів «позорищ» 
великий проповідник істини хотів відлучити від священних зборів, оскільки «при-
страсть найбільше вабить нас у владі диявола». 

Згідно з легендою Клода Франсуа Менестреля (1631–1705), батьківщина карт —  
Франція, де 1392 р. винайшли гру в карти. Так, 1397 р. пріор Парижа констатував: 
«багато ремісників і простий люд під час робочого дня кидають свої заняття і житла 
заради гри в лапту, кістки, карти і захищають осіб, що займаються цим у будні». 
Гіпотеза східного походження карт спирається на конкретні дані: китайці створили 
гру в доміно за допомогою трансформації гри в кості, а коли це доміно було перене-
сене на картон, отримали карти зі шкалою очок. Потім додали «фігури» на кшталт 
паперових грошей, що на той час були в обігу в Китаї. Походження найстаріших карт, 
які дійшли до нас, знаменується XV століттям; вони схожі з картами X століття, які, 
на жаль, втрачено, але їх сліди були виявлені в стародавніх текстах. Історики вважа-
ють розповсюдження карт на Заході результатом подорожей італійців. Так, Італія за-
позичила в Азії не лише форму карт, а і саму ідею використання серій зображень для 
нових розваг. Літературний образ карткового ігромана змалював О. С. Пушкін у по-
вісті «Пікова дама». У листі до свого друга М. Ю. Лєрмонтов, який не уникнув згуб-
ного захоплення, зізнавався: «Коли я граю, я відчуваю безтілесного диявола, який 
причаївся за моїми плечима».

1897 р. Чарльз Огаст Фей, автомеханік із Сан-Франциско, винайшов механічну 
слот-машину «Дзвін Свободи». На її трьох барабанах —  п’ять символів, на ній 
 нескладно було вигравати, оскільки барабани керувалися важелем. Пізніше ігровий 
автомат назвали «одноруким бандитом», «машиною для вилучення у людей грошей».

Так, до кінця XIX ст. всі основні види азартних ігор були вже винайдені та мали 
неабияку популярність. Водночас історія свідчить про два паралельні процеси: 
як  винаходи азартних ігор, так і обмеження щодо їх застосування, а іноді навіть і за-
борони, оскільки і до сьогодні акумулюється негативний досвід пристрасті до згада-
ного джерела азарту. Ще в давні часи люди визнавали негативний вплив на їхнє життя 
схильності до азартних ігор. 

Незважаючи на практично повсюдне поширення азартних ігор, уже в III ст. н. е. 
церковні  ієрар хи зробили перші спроби обмежити залученість населення до грального 
процесу (проповіді св. Кипріяна). 1232 р. Фрідріх II видав едикт проти гри в кості, 
а Людовик IX 1255 р. поставив поза законом виготовлення гральних кісток. Служителі 
церкви і королі робили неодноразові спроби, щоб обмежити доступ до азартних ігор, 
але їхні невдачі є лише підтвердженням міцності потягу до ігрового азарту. Всі ці за-
борони були спрямовані не стільки проти самих ігор, скільки проти «гріхів», які їх 
супроводжували. Церква більше опікувалася пияцтвом і лайкою, які виникали при 
цьому, держава ж була зацікавленою в тому, щоб викорінити неробство, марно тратство, 
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Історичні, культуральні та медико‑соціальні аспекти залежної поведінки при азартних іграх

шахрайство і злочинність, які явно пов’язували з азартними іграми. Хоча про шкоду 
самих ігор ніхто не говорив.

Американський антрополог А. Л. Кребер не зміг відшукати жодних достовірних 
зв’язків між азартними іграми, рисами економіки, рівнем добробуту або видом  релігії. 
Дослідник зробив висновок, що найсуворіші гілки пуританських релігій (протестан-
тизм, буддизм чи іслам) могли визнавати атлетичні та інші ігри, але повністю запере-
чували азартні, оскільки останні, ймовірно, найдужче викликали в них відразу, 
 особливо той азарт, який поглинає свідомість гравця під час гри за гроші або іншу 
власність. Крім релігійних заборон, антрополог не знайшов жодних певних причин, 
за якими той чи інший народ приймає або відкидає азартні ігри.

Отже, історія азартних ігор —  це певною мірою історія розвитку самого людства, 
з «дорослішанням» якого і вдосконаленням товарно-грошових відносин ігри мали 
тенденцію до ускладнювання, а ігрова залежність завдавала дедалі більшої шкоди, 
стаючи в кінцевому підсумку в один ряд із хімічними залежностями.

2.1.1 Еволюція ставлення людства до азартних ігор
Протягом тисячоліть спостерігали як періоди толерантного ставлення до гемб-

лінгу на тому чи іншому етапі розвитку суспільства, так і періоди суцільної заборони 
аж до жорстокого покарання «відступників». У цьому сенсі азартна гра та жага до неї 
суттєво відрізняються від споріднених адиктивних явищ —  як давніх (наприклад, 
опіо манії), так і зовсім нових (наприклад, комп’ютероманії). 

Азартні ігри відомі людству протягом більше десятків тисяч років: уперше вони 
згадуються сорок тисяч років тому. При розкопках стародавніх стоянок знаходили пред-
ме ти, які могли бути використані для ігор. Є припущення, що спочатку ці засоби мали 
магічне, сакральне значення, але згодом ставали об’єктом захоплюючої рекреації. 
Єгипетські гробниці (3 тис. 500 років до н. е.) зберегли зображення людини, яка грає 
у кості. Так, у Стародавньому Тибеті ігорні діаграми були накреслені на дахах храмів.

У греків є міф про Зевса та Афродіту, які підкидають кості для визначення долі 
героя, а в Іліаді Гомера описувались олімпійські боги, які грали в лотерею, щоб ви-
значити переможця бою. Ще у Стародавньому Римі правителі заради розваги плебеїв 
проводили лотереї з безкоштовною роздачею квитків). Часто фігурки, малюнки 
на  каменях або кераміці зображували людей або богів, що кидають бабки (бабка —  
це таранна кістка або міжфаланговий суглоб кіз, овець чи навіть собак), що використо-
вують у рахункових дошках для підрахунку результатів азартної гри. У  багатьох роз-
копках доісторичних стоянок людини ще більш раннього періоду «бабки»  виявляли 
у досить великій кількості. Незалежно одна від одної ігри виникають у різних циві-
лізаціях і в різний час. 

Втім, у міру розвитку цивілізації й виникнення великих міст азартні знаходили 
своє місце на гучних базарах і постоялих дворах. Тут пропонували на вибір найрізно-
манітніші втіхи. За задоволення випробувати долю нерідко доводилося розплачува-
тися золотом і коштовностями.Попередники ігорних будинків («саsіnо» у перекладі 
з італійської —  будиночок) з’явилися ще у Римській імперії. День народження казино 
називають 557-й р. до н. е., коли римський цар Луцій Тарквіній Пріск спорудив 
на честь бога хоронителя врожаю Конса так званий Великий Цирк —  давньоримський 
центр індустрії розваг. Мало хто сьогодні може сказати впевнено, коли вперше  виникли 
азартні ігри. Уже Мохамед (570–632 рр.) попереджав, що вино й азартні ігри — це 
«витівки диявола».
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За 100 років до нашої ери китайська династія Хань створила гру Кено, яка стала 
попередницею майбутніх лотерей. Кошти, що надходили від проведення турів, пішли 
на зведення Великої Китайської стіни. Тож появі настільки значущої історичної 
пам’ятки певною мірою людство зобов’язане саме першій лотереї. У Старому Завіті 
Бог повчав Мойсея, як провести підрахунок синів Ізраїлю та розділити поміж ними 
землю за допомогою жеребкування. Так, у Біблії зустрічається безліч згадувань про 
гадання, здебільшого для цього застосовували, ймовірно, бабки. Важливо  зазначити, що 
ці випадки не розглядали як ігри. Жереб кидали, щоб закінчити суперечку, розділити 
або поділити майно, або в разі, коли було потрібно передбачити волю Добродія. 
Наприклад, усі чотири Євангелія Нового Завіту описують кидання жереба, щоб ви-
значити, кому дістанеться одяг розп’ятого Христа. Хоча немає жодних свідчень 
того, що євреї грали в азартні ігри, поки не потрапили під вплив греко-римської 
 цивілізації в IV ст. до н. е. Цікаво, що в Талмуді згадується: для зазначення азартних 
ігор слово «qubbiyya», запозичене з грецької «куbеіа» —  гра в кості. Орієнтовно гра 
в кості була заве зена в період завоювання Британії легіонами Клавдія 43 р. н. е. Як ві-
домо, саме римляни вирізнялися хворобливою пристрастю до азартних ігор, а гру 
в кості взагалі звеличували, вважаючи, що в ній криється промисел Божий.

Безперечно, особливу роль в еволюції гральної діяльності відіграли шахи. Без 
пере більшення можна констатувати, що це найінтелектуальніша насичена і водночас 
доступна форма рекреації. Якщо гру у преферанс можна порівняти з тактикою  нашого 
буття, то шахи —  це його стратегія. Імовірно, саме тому вони полонили весь світ і до-
тепер не втрачають своїх позицій. Перша згадка про них з’явилася у VII ст. н. е. Так, 
820 р. шахи виникли на теренах Київської Русі, їх привезли з Персії. У Європі цер-
ква спочатку була налаштована вкрай негативно стосовно цієї гри (1161 р. католиць-
кий кардинал Даміані ініціював наказ про заборону гри в шахи серед духівництва), 
оскільки  гра вважалася вадою, подібною до пияцтва або азартних ігор.

У IX ст. н. е. в Китаї винаходять гру маджонг. Через Індію і Персію вона  потрапляє 
до Європи, де перетворюється на доміно. Втім, у X ст. імператор Священної Римської 
імперії Оттон Великий заборонив представникам духівництва гру в кості аж до 
 анафеми. 

Поблажливою була навіть церква: 960 р. єпископ Уібольд Кембрійський 
(Уельський) рекомендував парафіянам придуманий ним «облагороджений» варіант 
гри в кості. Його метою було не викорінювати ігри, а перетворити їх на добру справу. 
Цей факт свідчить про те, що власне азартні ігри не вважали за зло. 

Що стосується гри в карти —  одну з найстаріших різновидів гри, то їхня історія 
виникнення —  справа не лише надзвичайно давня, а ще і достатньо заплутана. Існує 
багато версій стосовно історії виникнення цієї гри. Так, згідно з однією з них, карти 
з’явилися в Індії. Стародавні індійські карти мали заокруглену форму, налічували 
 вісім мастей, причому колода становила 96 карт.

В Енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона є припущення, що,  можливо, 
карти були винайдені в Китаї, орієнтовно 1120 р. (за християнським  літочисленням). 
З європейських  держав на карткову пальму першості претендує насамперед Італія, 
де згадування про карти зустрічаються вже в документах другої половини XIV ст. 
Карти сучасного вигляду були винайдені або, точніше, удосконалені 1397 р. Їх вина-
хідником називають королівського блазня й живописця Жакеліна Гренгонера.

1188 р. англійський король Генріх II заборонив хрестоносцям грати в кості. Коли 
1190 р. королі Річард Англійський і Пилип Французький пішли в хрестовий похід, 
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вони змушені були видати спеціальний наказ, що визначав, хто, коли та якою мірою 
мав право на участь в азартних іграх. Звісно, обидва монархи зробили  виняток із за-
гального правила, зокрема для себе. Крім високопоставлених осіб, дозволялося зве-
селяти себе азартними іграми лише шляхетним панам, починаючи з принців і закін-
чуючи лицарями. Причому жодна ставка гравця не мала перевищувати 20 шилін гів 
на добу. Якщо забудькуваті учасники порушували найвище веління, то всі гроші, 
поставлені за минулу добу, мали бути вилучені до королівської скарбниці плюс 
ще 100 шилінгів на користь церкви. До того ж винних для покарання  роздягали до-
гола й шмагали батогом. 

Перший наказ, який регламентував азартні ігри, видав в Іспанії 1276 р.  король 
Альфонсо X, саме він створив першу енциклопедію з ігор за назвою «Книга ігор», 
де описано правила шахів, нард, морриса й нині забутої гри «Алькерке». Накази 
1291-го,1319-го і 1369-го рр. у Франції забороняли гру в кості, проте їх не було вико-
нано. Останній намалював три колоди для забави недоумкуватого короля Карла VI. 
Карти ці для гри не були придатні. Вони складалися з фігур, тузів і вісімок,  зокрема 
королівську корону мав лише один бубновий король, який зображав короля Карла VI, 
усі інші королі мали корони герцогські. Валети зображали придворних, дами —  фрей-
лін, а пікова дама на той час була при сумному інтересі й мала на голові високу 
 шап ку, над нею корону, а на ногах замість пальців — диявольські пазурі. Зображала 
вона  королеву Ізабеллу Баварську. Карти були намальовані з великим мистецтвом, 
Гренгонер одержав за них 1 тис. 500 золотих єфимків. Ці карти швидко набули сумної 
популярності: їх стали використовувати для азартної гри в Парижі в готелі Нельської 
вежі, який швидко перетворився на осередок розпусти, шахрайства й пекельної гри 
в карти. Офіційний літопис лотерей починається ще з 1446 р., коли вдова фламанд-
ського живописця Яна Ван Ейка у такий спосіб знайшла гідних власників для кар-
тин  свого чоловіка. Семантично слово «лотерея» походить від співзвучного італій-
ською «lоttо», що в пере кладі означало «доля». 1465 р. серія лотерей була провезена 
до Бельгії, виручений капітал пішов на будування каплиць, каналів та портових споруд. 

1539 р. король Франції запровадив проведення лотереї заради поповнення 
 скарбниці. На цей капітал було куплено озброєння, а також провізію для повстанців. 
А 1567 р. королева Англії Єлизавета затвердила проведення першої державної  лотереї 
в країні. Зокрема, 400 тис. білетів були призначені для продажу. На  переможців очі-
кувала винагорода у вигляді гобелена чи золота. Метою проведення лотереї став збір 
коштів на ремонт південно-англійських портів і гаваней, але гроші пішли на інші гро-
мадські потреби. Громадяни, які програли в лотерею, незабаром збурилися і підня-
лися на повстання.

Так, 1612 р. король Англії Джеймс I, відповідно до королівського декрету,  заснував 
лотерею у Лондоні. Гроші були скеровані на розвиток першої британської колонії 
в Америці —  Джейстаун, Вірджинія. 1627 р. було проведено лотерею заради збору ко-
штів на будування лондонського акведука. У другій половині XVII ст.  король Франції 
Людовик ХІV, що увійшов в історію як «Король-Сонце», привласнив собі перший ви-
граш у лотерею, що становив 100 тис. франків, до речі, третій виграш  дістався його 
дружині. Такий збіг обставин обурив вельмож, щоб уникнути поганої слави, король 
повернув усі кошти, які згодом розподілили між іншими гравцями. Надалі багато по-
літичних діячів використовували лотереї у власних цілях. Нариклад, Бенжамин 
Франклін використав лотерею як грошовий фонд Революції. На її капітал були ку-
плені озброєння, а також запас продовольства для повстанців. 



17

Джордж Вашингтон скористався зібраними коштами заради будівництва Mountain 
Road, що дозволила штату Вірджинії у майбутньому розвиватися західним курсом. 
Томас Джефферсон, який увійшов в історію завдяки своїй незвичайності, як один 
із найактивніших і  найпопулярніших президентів США. Так, до кінця життя він 
 накопичив боргів у сумі 80 тис. доларів, щоб розплатитися з кредиторами, він виму-
шений був продати своє майно.

1753 р. лотерею провели в Англії, щоб заснувати британський Музей. Через 
 декілька років у Франції вперше з’явилася державна монополія на лотерею. Так, після 
її появи, інші лотереї були визнані незаконними, а гроші, одержувані від неї,  спрямовані 
на погашення боргів країни. 

До 1790 р. у США лотереї були найрозвиненішим способом приватного фінансу-
вання. 1790 р. на доходи від американських лотерей було побудовано: 50 коледжів, 
300 шкіл, а також 200 церков. Найвідоміші університети типу Гарварда, Єльського, 
Прінстона, також Колумбії теж утримувалися за рахунок них. Утім, 1817 р. у Нижній 
Канаді (нині —  Квебек), було зроблено спробу законодавчо заборонити всі види азарт-
них ігор, але вона зазнала невдачі. Громадськість активно виступила проти. 

Проте 1856 р. «Асt Соncerning Lotteties» («Актом про лотереї») були скасовані 
всі види лотерей у Канаді, аж  1912 р. у цій країні дозволили проведення лотерей 
на іподромах. 1964 р. Нью-Хемпшірський законодавчий орган заснував державну 
 лотерею, вона належала до тоталізаторів і також проводилася на іподромах, щоб обійти 
70-літній федеральний статут антилотереї. Лотерея стала вигідним заняттям, також 
багато штатів запозичили цю ідею, запровадивши її на своїх теренах. Так, 1967 р. Нью-
Йорк став другим штатом США, де офіційно відновили гру в лотерею,  1969 р. —  вне-
сено поправки до Кримінального кодексу Канади, які дали змогу легалізувати  лотереї, 
казино, патентувати благодійні та релігійні організації, у рамках яких дозволено було 
проводити азартні ігри за окресленими урядом схемами. У США знайшли нове за-
стосування для лотереї —  навіть стали здійснювати набір новобранців шляхом жереб-
кування. Пізніше цю систему було скасовано, на зміну її прийшло добровільне зара-
хування воїнів до лав.

Ще далекого 1480 р. у Франції карти одержали «сорочку» —  однаковий малюнок 
на зовнішньому боці, а 1521 р. Сенат Венеції заборонив лото як азартну гру. Уперше 
гра, схожа на покер, згадується 1526 р. Сьогодні вона є об’єктом інтересу  величезної 
аудиторії азартних гравців і найсучаснішим різновидом гри, яка все ширше роз-
повсюджується як онлайн-покер. 

За часів правління короля Генріха III благочестивий Сюзерен наставляв на шлях 
істинний служителів церкви, закликаючи святих батьків зосередитися на духовних 
предметах, залишивши в спокої гральні кістки, які несуть лише вічний прокльон 
 заблудної душі. 

У Франції з 1583 р. карти навіть обкладали податком на розкіш. Гербовий збір 
стягувався з кожної колоди карт. Штемпель, що засвідчував сплату податку, ставився 
на туза. Господарі, у помешканнях яких відбувались азартні ігри або влаштовувались 
«гральні академії» (гральні будинки), оголошувалися позбавленими цивільних прав 
і виганялися з міста. Закон не визнавав карткових боргів і зобов’язань. До того ж 
батьки мали право через суд стягнути гроші з тих, кому програли їхні діти. Наступні 
закони ще більше посилили це положення: той, хто виграв, повинен був не лише по-
вер нути гроші, але й сплатити штраф у розмірі 3 тис. ліврів, а ще й неодмінно мав 
бути покараний у вигляді тюремного ув’язнення.
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Першою відомою жінкою, яка захоплювалася азартними іграми, згідно з офіцій-
ною історичною хронікою, була королева Шотландії Марія Стюарт. 1587 р. їй було 
висунуто обвинувачення у тому, що вона грала в гольф через кілька днів після смерті 
чоловіка. 

1600 р. у Франції було винайдено рулетку, її винахідником вважають  відомого 
математика Блеза Паскаля, хоча є історичні хроніки, що свідчать про наявність 
рулетки ще в Індії та Китаї. Один із перших гральних будинків був легалізований 
у Венеції 1626 р., саме в таких місцях збиралася «еліта» венеціанського  суспільства 
для спілку вання, ігор і навіть інтимних утіх. Ці будинки називали «Casini» або 
« малий  будинок», що практично збігається із сучасною назвою всіх гральних  закладів. 
Поступово до процесу розповсюдження ігор приєдналася і світська влада, обклавши 
згадані установи податками.

У ХVI ст. папа Юлій II використовував петанк — один із різновидів  традиційної 
англійської спортивної гри боулзу, де стоячи всередині кола (обома ногами торкаю-
чись землі), треба кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької 
 дерев’яної кулі — для посилення італійського впливу у Ватикані. Але вже 1629 р. ін-
ший Папа заборонив гру як надто азартну, у відповідь ченці й священики побуду-
ва ли закриті майданчики і, незважаючи на заборони, продовжували в неї грати у мо-
настирях. 

Проти азартних ігор запроваджували закони на загальнодержавному рівні. Так, 
наказом 1648 р., ініціатором якого було духівництво, заборонялося «усіляке бісівське 
дійство, знущання й скомороство з усякими бісівськими іграми», зокрема й такі «ци-
вільні громадські» ігри, як «зернь», карти, шахи й кості. Так, 1717 р. за часів Петра І 
заборонялося грати в карти на гроші під загрозою великого штрафу. Спочатку забо-
рона стосувалася лише військових, але згодом закон був розповсюджений на всіх гро-
мадян. При Катерині II 1765 р. був започаткований податок на карти на користь ви-
ховних будинків:  10 копійок — із кожної привізної колоди та 5 копійок — із колоди 
вітчизняного виробництва. А за участь в азартних іграх були встанов лені помірні 
стягнення. 

Заборонені були гральні будинки після 1917 р., проте існували закриті підпільні 
заклади, у яких бажаючі могли пограти в «баккару», «штос», «вікторію» і «макао» за 
невеликі комісійні. 

У Швейцарії 1765 р. відкрили перше легальне казино, яке опікувалось організа-
цією азартних ігор. Там можна було не лише розважатися, але й замовити будь-яку 
страву чи напої. У такий  спосіб став формуватися образ сучасного казино, поєдну-
ючи і ресторан, і готель. 1791 р. Національні збори Франції заборонили всі азартні 
ігри, встановивши суворі каральні заходи, але не для гравців, а для власників таких 
осередків і навіть для мешканців, які не доносили, що в будинку відкрита гра в карти.

ХІХ ст. додало до іміджу гральних закладів нових штрихів: з’явився якісний сервіс, 
облаштування розкішним і комфортним внутрішнім інтер’єром, а охорона при вході 
стала обмежувати доступ до казино, пропускаючи всередину громадян, які мають 
доволі респектабельний вигляд. Азартні ігри стали модним хобі, а казино —  місцем, 
де обов’язково мав «засвітитися» кожен, хто вважав себе заможною людиною. 

1859 р. у пустелі Сьєрра-Невада (США) знайшли золото й срібло, за азартом 
 золотодобування не поступалося азартним іграм, але період розгулу тривав недовго. 
Президент Авраам Лінкольн, який був лютим противником азартних ігор, призна-
чив губернатором Невади свого однодумця, і той переконав місцеві законодавчі збори 
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1861 р. ввести кримінальну відповідальність за всі види азартних ігор і лотереї. Втім, 
цього ж року законодавці намагалися навіть легалізувати гральний бізнес, проте гу-
бернатор припинив їхню ініціативу. 

У Німеччині після об’єднання її під владою Пруссії законом від 1 липня 1868 р. 
було закрито всі гральні будинки. Так, за гру в публічних місцях накладався штраф 
1 тис. 500 марок, за гру на вулиці —  150 марок або арешт. Іноземцям за такі дії взагалі 
загрожувала депортація з країни. Зокрема, 1873 р. закрили гральні будинки по всій 
Європі, крім Монте-Карло. 1899 р. у найбільших світових казино з’явилося нове по-
няття —  «приватні кімнати», де можна було, не відволікаючись на гральну залу,  робити 
необмежені ставки.

1896 р. у США були створені перші ігрові автомати з грошовими вина городами —  
«однорукі бандити». Зі скаргою на американське законодавство в СОТ звернулася 
карибська держава Антигуа і Барбуда. У середині 1990-х років ця  країна, сподіваю-
чись диверсифікувати свою економіку, зробила ставку на розвиток Інтернет-казино 
та залучила до участі в цьому проекті кілька великих компаній. Але через проти-
дію США проект зазнав невдачі. Мін’юст США вважає віртуальні азартні ігри не-
законними, посилаючись на американський закон, що забороняє азартні ігри «че-
рез державний кордон». 

Цей закон було схвалено ще 1961 р., який передусім був спрямований проти 
організаторів азартних ігор за допомогою міжнародних телефонів. У Конгресі 
 періодично тривають дебати щодо законодавчої заборони робити й приймати ставки 
через мережу Інтернет. Діяльність гральних компаній регламентується в США зако-
нами штатів, більшість із яких вважає цей бізнес в глобальній мережі протизакон-
ним, але федеральна влада намагалася зміцнити статус-кво. 

Влітку 1978 р. в африканській савані неподалік від Йоганнесбурга (найбільше 
за кількістю мешканців місто в Південно-Африканській Республіці) розпочалося 
 будівництво одного із найграндіозніших грально-розважальних закладів Сан-Сіті, 
його  засновником став Сол Керзнер. На іншій території Південно-Африканської 
Республіки, у якій на той час законодавчо було закріплено апартеїд, азартні ігри 
підпали під заборону. Проте 1978 р. в Атлантик-Сіті були легалізовані азартні ігри 
та відкрито перше казино. У США не так багато місць, де дозволені азартні ігри. 
Так, у лютому 1987 р. Верховний Суд США визнав право корінних мешканців США 
на проведення азартних ігор на території резервацій, а роком пізніше Конгрес  схвалив 
Закон про регулювання проведення азартних ігор індійськими племе нами, який 
дозво ляв їм відкривати гральні заклади в індійських резерваціях, якщо штат, на тери-
торії яких вони розташовувалися, уже легалізував цей бізнес. Це дало додатковий 
поштовх до зростання гральної індустрії.

Початок азартних ігор в Інтернеті датується приблизно 1994–1995 рр. Однією 
з головних причин, що могла сприяти розвитку віртуального ігрового бізнесу, —  аме-
риканське законодавство про азартні ігри. Як відомо, перші інтернет-казино (всі без 
винятку) належали компаніям, зареєстрованим у малих острівних державах 
Карибського басейну. Сьогодні інтернет-казино —  це один із найбільш стрімко роз-
виваючих секторів бізнесу у світі з річним обігом, який, за різними даними, сягає від 
10 до 50 млрд доларів США. 

1995 р. було створено Американську гральну асоціацію (АGА), критики якої вка-
зували на те, що у своїй діяльності вона намагається надати респектабельний вигляд 
непристойному заняттю. Нині у 48 штатах США (із 50) дозволені азартні ігри в тому 
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чи іншому вигляді (карти, тоталізатор, ігрові автомати тощо), лише у двох штатах 
(Гаваї та Юта) вони заборонені повністю. У низці штатів гральний бізнес навчився 
обходити юридичні перепони, наприклад, законодавство штатів Іллінойс, Міссурі, 
Луїзіана й Айова забороняють грати в азартні ігри на території штату, тому заборону 
майстерно обійшли —  як казино почали використовувати величезні баржі, що фор-
мально знаходяться у водному басейні, а не на теренах штату.

Нині у світі діють понад 2 тис. інтернет-казино, за оцінками консалтингової фірми 
Stearns & Со, 2002 р. їх прибуток становив 3,5 млрд доларів США, а 2003 р. — 4,2 млрд 
доларів США. Приблизно 60 % свого доходу віртуальні гральні заклади отримують 
завдяки гравцям, які мешкають у США. Хоча на території Сполучених Штатів 
Америки азартні ігри в мережі заборонено. 

9 січня 2003 р. було оприлюднено офіційні дані про те, що майже 100 тис. меш-
канців Швеції страждають на залежність від азартних ігор, із них 25 тис. осіб потре-
бують професійної психологічної допомоги. Це дані Інституту народної охорони 
 здоров’я Швеції. У такий спосіб адикція пере творилася на одне з найпоширеніших 
захворювань у Швеції. Так, лише за минулий рік грошовий обіг на ринку азартних 
ігор і лотерей країни з 8, 9-мільйонним населенням сягав 10 млрд шведських крон 
(близько 1,1 млрд доларів США). Як повідомило шведське інформагентство, для про-
філактики й боротьби із залежністю від азартних ігор Інститут народної охорони здо-
ров’я розробив окрему програму дій, що передбачає здійснення інформаційних кам-
паній і різних семінарів для покращення ситуації, що склалася. Для реалізації цієї 
програми уряд виділив 45 млн крон, це майже 5 млн доларів США. 

Інтернет-індустрія азартних ігор відчула різкий підйом 2005 р.,  коли було  створено 
низку великих компаній у Лондоні, який на той час став своєрідним корпоративним 
центром. З жовтня 2006 р. міжнародна Інтернет-індустрія азартних ігор зазнала най-
більшої у своїй історії кризи після того, як конгрес США схвалив закон, що обмежує 
азартні інтернет-ігри.

11 листопада 2006 р. на розгляд Верховної Ради України був внесений законо-
проект № 2521 «Про державне регулювання діяльності з організації проведення 
 азартних ігор», 21 листопада цього ж року —  законопроект № 2521–1 «Про азартні 
ігри», а 24 листопада —  законопроект «Про правове регулювання організації й про-
ведення азартних ігор на території України». 

26 квітня 2007 року з’явився законопроект № 3491 «Про державні лотереї й інші 
азартні ігри», поданий Міністерством фінансів України. У Верховній Раді України 
було зареєстровано більше десятка законопроектів стосовно регулювань грального 
бізнесу. 

Так, 12 червня 2008 р. Міністерство фінансів України оприлюднило законо проект 
«Про азартні ігри в Україні», згідно з яким у нашій країні передбачалося створити 
Державний  реєстр гральних закладів, а також установити обмеження щодо прове-
ден ня азартних ігор. Законопроект припускав регламентацію процедури ліцензування 
господарської діяльності в сфері  цієї індустрії. Згідно з даними Рахункової палати 
України, у країні налічується  понад 120 тис. гральних автоматів, які не пройшли 
обов’язкової сертифікації, що створює суттєве підґрунтя для широкомасштабного 
 шахрайства. За оцінками Рахункової палати, потенціал виведення з «тіні» доходів 
грального бізнесу може становити від 3 до 7 млрд грн. Це дані на 2008 рік. Як повідом-
ляло Радіо Свобода, мешканці Польщі витрачають дедалі більше грошей на азартні 
ігри. Наприкінці 2008 р. ця цифра сягала майже 5 млрд доларів США.
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21 квітня 2009 р. газета «Економічна правда» опублікувала інформацію про заре-
єстрований у Верховній Раді Україні проект закону з промовистою назвою «Про за-
борону грального бізнесу», залишивши головному науково-експертному управлінню 
Верховної Ради України вивчення окремих юридичних недоліків цього документа. 
А 15 травня 2009 р. народні депутати заборонили гральний бізнес в Україні до при-
йняття спеціального законодавства щодо його здійснення в спеціальних зонах. 

Зокрема, площами, що звільнились після прийняття цього Закону, відразу заціка-
вилися у Федерації спортивного покера, який нині є офіційним видом спорту. Це такі 
самі карти й гроші, але забороненого азарту, як вони стверджують, при цьому немає. 
«Азартні ігри —  це ігри, де успіх залежить винятково від випадку —  орел і решка, 
рулетка та ін. І цим азартним іграм протиставляються  ігри навичок, де все залежить 
від людини. Крім покера, на підході й більш винахідливі та химерні сурогати. 
Наприклад, ігрові автомати шляхом зміни назви відразу перетворюються на  лотерейні, 
а це вже начебто зовсім інший вид діяльності».

Водночас панує думка, що кращою заміною казино могли б стати  центри психо-
логічної реабілітації для людей, які потерпають від гральної залежності. Принаймні, 
шлях до них таким особам уже добре відомий.

2.1.2 Визначення проблем, пов’язаних з азартною грою та їх межі
Термін «азартна гра» має багато тлумачень, відтінків змісту, навіть різних  значень 

залежно від культурного або історичного контексту. Можна вважати, що зараз основ-
ним є саме економічний аспект в азартних іграх: укладання парі на гроші або яку- 
небудь матеріальну цінність щодо події із сумнівним результатом (наприклад, спортив-
ний тоталізатор). Головною метою такої угоди про виконання певних зобов’язань тією 
особою, що програє, звісно, є одержання прибутку. Власне, сам результат гри має бути 
з’ясований у межах короткого проміжку часу. У такий спосіб азартна гра —  це насам-
перед взаємне зобов’язання (письмове або усне) про виграш, яке здійснюється на  основі 
чинних на той момент правил між двома або кількома особами чи то фізичними, чи 
то юридичними. 

Азартна гра обов’язково має містити елемент ризику, який зрештою може бути 
розрахований за законами теорії ймовірності, проте кінцевий її результат залежатиме 
від багатьох чинників (обставин), зокрема і від власних можливостей учасників цього 
процесу. Семантично слово «азарт» походить від французького hasard, що означає 
 «випадок». Отже, поняття «азартна гра» (фр. Jeux  d’hassad) —  дослівно переклада-
ється з французької як «гра випадку». Ця дефініція цікава тим, що в ній підкреслено 
саме залежність виграшу від випадку, а не від певних якостей учасників гри. Хоча іс-
нують і інші версії: в арабській мові azar —  це позначення гральної кістки, в іспан-
ській —  це гра у кості. У слов’янських мовах, які запозичили це слово, «азарт»  означає 
емоційний стан гарячої завзятості певною діяльністю; прояв фатальної захопленості, 
 наснаги, ентузіазму, пов’язаний із випадком, грою, ризиком, небезпекою (Фасмер, 
1987). Це поняття дещо по-різному трактується в головних тлумачних словниках:

• за словником Брокгауза та Ефрона —  це запал, запальність;
• за тлумачним словником Даля —  це теж запал, запальність, але ще і гарячність.
Отже, східнослов’янські мови додали нового тлумачення не лише визначенню, 

але і процесу гри, пов’язавши його не стільки з випадком, скільки з емоційністю, при-
страстю, нетерпінням, захопленням (франц.: раssion —  пристрасть, еmballement —  захоп-
лення). Імовірно, це відображає особливості ментальності слов’ян, їхнє колективне 
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підсвідоме ставлення (за К. Юнгом), адже здебільшого для слов’ян азартна гра —  
це насамперед гра емоцій і пристрастей.

Ігроманія, лудоманія та гемблінг  є синонімічними поняттями і саме в такому кон-
тексті вони вживатимуться у нашому дослідженні. Феноменологічною ознакою  такого 
розладу поведінки є пер манентна потреба у відчутті азарту. Вона не відображається, 
зокрема, у тривіальній назві «лудоманія», що походить від латинського ludus —  гра —  
та hошо ludus —  людина, що грає. Ще менше семантичних прив’язок до загально-
прийнятої дефініції «азартна гра» у синонімічному понятті гемблінг, що походить від 
«гембл» —  у перекладі з англійської «афера». Але, враховуючи традиції вітчизняної 
та закордонної адиктології, ми вживатимемо всі три назви (визначення процесу) 
в  одному і тому ж спільному значенні. 

Гральна залежність (гемблінг) — це  патологічна схильність до азартних ігор F63.0 
за МКХ-10 «полягає у частих повторюваних епізодах участі в азартних іграх, що стає 
домінуючим чинником у житті суб’єкта та призводить до зниження соціальних, про-
фесійних,  матеріальних і сімейних цінностей; належної уваги обов’язкам у цій сфері 
не приділяється» (МКХ-10, 1994). Однак наведене визначення ігрової залежності 
спирається переважно на соціальні ознаки згаданого явища. Хоча повне розуміння 
залежності від азартних ігор ближче до медико-психологічного бачення відповідних 
дій, як адиктивної поведінки. Адикція (лат. аddictio —  присудження чи підлеглість, 
що означає «присуджене покарання або премія, чи документ про передачу майна або 
прав», буквально термін означає «казати, віддати наказ») —  термін із римського права. 
Сьогодні адикція як медична проблема —  це нав’язлива потреба, що гостро відчува-
ється людиною та спонукає її до певної діяльності. Отже, доцільніше бачити у пато-
логічному гемблінгу не розлад особистості (як це передбачено у МКХ-10), а саме 
різно вид адиктивної поведінки. 

У зарубіжній літературі фахівці окремо розрізняють проблемний і патологічний 
гемблінг. Проблемний гемблінг описує ситуацію, коли гра починає серйозно заважати 
основним заняттям людини, міжособистісним відносинам і стає загрозою фінансо-
вому стану. Патологічний гемблінг —  це вже захворювання, що має певні діагностичні 
критерії.

На думку деяких учених, ризик стати ігроманом жодним чином не залежить від 
здоров’я, соціальних параметрів, умов виховання, а швидше від характеру і темпера-
менту, причому останні два, як вважають, є інваріантом, зумовленим майже  винятково 
спадковістю. 

Підвищений ризик розвитку патологічної схильності до азартних ігор спостерігається у тих, хто:
•	 має проблеми з алкоголем чи наркотиками
•	 має порушення поведінки
•	 перебуває під психологічним тиском з боку батьків
•	 має батьків/родичів/друзів із проблемним гемблінгом

Пацієнти найчастіше ризикують не лише власною роботою, але і найбільшими 
особистісними цінностями, роблячи великі борги, порушують закон для того, щоб 
відшукати гроші або ухилитися від сплати боргів. Зокрема, участь в азартних іграх, 
навіть потяг до гри посилюються у періоди стресу. У звичайному житті ігромани зазна-
ють внутрішнього дискомфорту, пригніченості й лише повернення до кататимного 
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для них захоплення (гри) усуває стрес. Розвивається поступовий відхід від реалій, 
перезавантаження у «віртуальну реальність», а це, особливо у підлітковому віці, спри-
чиняє порушення адаптації або навіть дезадаптацію —  це зниження шкільної 
 успішності, а у перспективі —  неможливість соціалізації.

Сьогодні погляд на проблему лудоманії як на психічну, а точніше наркологічну 
(адиктивну) хворобу, тільки формується. Тому чітких, стандартних критеріїв цього 
розладу, загальних підходів до адекватної терапії, інших класичних засобів впливу 
на згадану патологію зазвичай ще немає.

Автори з різних поглядів описують (термінологічно та клінічно) динаміку пато-
логічного гемблінгу. З ігроманами частіше працюють не лікарі-адиктологи, нарко-
логи чи психіатри, а психологи, соціальні працівники, члени родини залежних. 
Систематизація розладу проводиться з різних «точок огляду», на підставі дуже обме-
жених кількісно груп спостережень.

В американській класифікації психічних розладів DSM-IV діагноз патологічного 
гемблінгу встановлюється за наявності таких п’яти або більше пунктів із розділу А 
та відповідності розділу Б.

Розділ А: 
•	 захоплений гемблінгом постійно повертається думками до минулого досвіду гри, на

вмисно відмовляється від гри або, навпаки, смакує і готується до реалізації чергової 
можливості пограти, або обмірковує спосіб отримати кошти для цього 

•	 він продовжує гру навіть тоді, коли ставки надмірно підвищуються, досягаючи при 
цьому бажаної гостроти відчуттів 

•	 здійснює кількаразові, але безуспішні спроби контролювати свою жагу до гемблінгу, 
грати менше або зовсім припинити цю діяльність 

•	 виявляє занепокоєння і дратівливість у разі спроби грати менше або зовсім відмови
тися від гемблінгу 

•	 грає, щоб віддалитися від своїх проблем або зняти дисфорію (наприклад, почуття без
порадності, провини, тривогу, депресію) 

•	 повертається до гри наступного дня після програшу, щоб відігратися (думки про про
граш не дають спокою) 

•	 бреше сім’ї, лікарю та іншим зацікавленим особам, щоб приховати ступінь свого 
 залучення до гемблінгу 

•	 вчиняє кримінальні дії (підробка документів, шахрайство, крадіжка, привласнення 
 чужого майна) для отримання коштів для гри 

•	 ставить під загрозу та навіть готовий повністю розірвати заради гри стосунки з близькими 
людьми, кинути роботу або навчання, відмовитися від перспективи кар’єрного росту 

•	 у разі відсутності грошей через гру перекладає вирішення проблем на інших людей

Розділ Б: 
•	 гральна поведінка не пов’язана з маніакальним епізодом

Першу класифікацію типів нехімічної залежності у пострадянському просторі 
запропонував Ц. П. Короленко. Він виділив безпосередньо нехімічні адикції, до яких 
належать азартні ігри, адикція стосунків (сексуальних, любовних), адикція ухилення, 
адикція до витрати грошей, ургентна адикція, а також роботоманія і проміжні (сто-
сов но нехімічної та хімічної залежності) адикції, наприклад, адикція до їжі (переїдання 
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і голодування), для яких характерним є те, що при цих формах задіяні  безпосередньо 
біохімічні механізми.

Актуальність теми гральної залежності визначається не лише поширеністю 
пато логічного гемблінгу в популяції, незважаючи на ступінь розвитку суспільства 
у тій чи іншій країні, і навіть не драматичністю і сумними наслідками патологічного 
потягу до азартних ігор як, власне, для самих гемблерів, так і для їхнього близького 
або віддаленого оточення, а зрештою  тим комплексом невирішених питань, що ви-
пливають із віковічної пристрасті людини до розв’язання екзистенціальних проб-
лем найпрості шим шляхом за бінарно-дихотомічним принципом: виграш або про-
граш, усе або  нічого. I хоча зазначені проблеми мають дуже різноманітний характер 
(соціальний, побутовий, психофізіологічний, психопедагогічний, клінічний тощо), 
центральним аспектом, що їх акумулює, залишається власне особистість з її зміс-
товним дуалізмом. Тобто насамперед ідеться про той людський фактор, дослідити 
який можливо тільки, спираючись на багатовекторний підхід, а патобіологічна сут-
ність якого, безумовно, потребує зусиль психіатричної спрямованості. Не заперечу-
ючи і міо логічного характеру потягу до азартних ігор, фахівці у галузі адиктології 
 дотепер не визначились, до яких саме розладів —  особистості чи залежності відно-
сити  гемблінг, отже, і підходи до його лікування, профілактики, соціально-медичної 
експертної оцінки залишаються різноспрямованими залежно від переваг того чи ін-
шого дослідника або певної наукової школи.

2.2 Поширеність гральної залежності та її наслідки

Інтенсивне поширення азартних ігор прямо пропорційне культурному і суспільно- 
економічному розвиткові тих чи інших спільнот. Якщо на початковому етапі висвіт-
лення та аналізу такого явища, як гра на гроші, згадувалися цивілізації сходу і півдня 
Євразії, то нині вперед виходить патологічний гемблінг, внаслідок зміщення економіч-
них пріоритетів, на теренах Північної Америки, західної та південно- західної частин 
Європи з тенденцією прогресивного поширення на центральну частину континенту. 
Значну роль у згаданому процесі відіграє наявність і/або відсутність, прийнятність 
у повсякденному житті морально-етичних засад нації, що базу ються на позитивному 
історичному досвіді розвитку і кращих духовних традиціях, представники якої залу-
чаються до гемблінгу. 

Результати епідеміологічних досліджень свідчать, що від 0,5 до 1,5 % насе-
лення економічно розвинених країн, особливо там, де гральний бізнес уже легалізо-
ваний, страждають на патологічний гемблінг і близько 60 % громадян таких країн 
хоча б раз на рік проводять час за азартною грою. Такі самі показники характерні 
і для Сполучених Штатів Америки, де спостерігається ігрова залежність частіше 
у  чоловічого населення країни.

Так, згідно з даними вивчення епідеміології ігрової адикції в США, було  виявлено, що 
регулярно грає 2–3 % дорослого населення і достовірно частіше це —  чоловіки, чиї батьки 
грають, і жінки, чиї матері грають; жінки-ігромани здебільшого мають чоловіків, які 
страждають на алкоголізм, а в середовищі батьків патологічних гемблерів нерідко зустрі-
чаються хворі на хронічний алкоголізм. Цікавими також є результати вивчення ігро манії 
серед жителів США, за якими показник  ігроманів серед населення орієнтовно стано-
вить 5 %. Відомо, що в Канаді з 1990 до 1995 рр. кількість осіб з гральною залежністю 



25

зросла на 75 %. На думку інших авторів, кількість патологічних гравців у дорослій по-
пуляції становить від 0,4 до 3,4 %, а в деяких регіонах може сягати 7 %. Причому кіль-
кість ігроманів у середовищі підлітків і юнацтва варіює від 2,8 до 8 %, а в Англії —  від 
3,88 до 5,77 %; серед пацієнтів психіатричного профілю ігромани налічують від 6 до 12 %. 
Виявлено, що ігроманія суттєво поширена серед наркоманів порівняно із загальними по-
казниками. Проблемний гемблінг популярніший серед чоловіків і молодих людей, ніж се-
ред жінок та людей похилого віку. У загальній популяції поширеність патологічної схиль-
ності до азартних ігор серед чоловіків та жінок варіює у співвідношенні від 2 : 1 до 3 : 1. 
Поширеність ігрового розладу серед людей, які мають залежність від психоактивних ре-
човин (алкоголь, стимулятори, героїн тощо) за різними даними становить від 10 до 18 %.

Як правило, більш тяжкий перебіг захворювання характерний саме для жіночої 
статі —  вони втричі швидше залучаються до небезпечного захоплення та важче під-
даються психотерапії. Залежність від азартних ігор серед підлітків і молодих людей 
 зустрічається в 2–4 рази частіше, ніж серед дорослих. Частота проблемного та пато-
логічного гемблінгу в цих вікових групах становить від 2,8 до 8,1 %, причому співвідно-
шення хлопців до дівчат становить 5,7 : 0,6 %. Важливою особливістю є те, що початок 
гемблінгу в ранньому віці часто супроводжується іншими психічними розладами —  
зловживанням алкоголем/наркотиками, а також депресією. 

Із 15 млн населення Нідерландів 70 тис. страждають на ігроманію, а 6–7 % осіб, які 
грають в азартні ігри, мають усі шанси стати повноцінними ігроманами. Кількість грав-
ців таких інтернет-казино в Європі до 2006 р. сягала 500 млн осіб. На ігроманію  хворіє 
близько 10 % постійних клієнтів гральних закладів. Наприклад, у Російській Федерації 
патологічна залежність від азартних ігор за останнє десятиліття стала  однією з акту-
альних медико-соціальних проблем суспільного життя. Так, у Москві близько 3 % на-
селення мають залежність від азартних ігор; серед осіб, які грають на ігрових  автоматах, 
ігроманією страждають 1,5 %.

В Україні дослідження поширеності патологічного гемблінгу в Одеській області 
засвідчили, що серед населення 4,6 % мають вказану патологію, 13,0 % —  входять 
до групи ризику і 24,2 % —  мають досвід азартної гри. 

Зокрема, вивчення літературних джерел щодо поширення ігрової адикції свідчить 
про те, що нині немає точних даних із зазначеної проблематики, оскільки в умовах 
інтен сивної глобалізації інтерактивного простору вкрай важко ідентифікувати осіб, 
які грають в азартні ігри не в загальнодоступних місцях (казино, зали гральних авто-
матів, інтерактивні клуби тощо), або в домашніх чи робочих умовах —  за допомогою 
глобальної мережі Інтернет. Імовірно, реальні масштаби проблеми набагато ширші, 
ніж ми можемо собі уявити.

2.3 Сучасний стан гральної індустрії в Україні

Низка дослідників питання стану гральної індустрії вказує на виражену  залежність 
між легалізацією грального бізнесу і кількістю осіб, залучених до азартних ігор. 
В Україні комерціалізація азартних ігор перебуває на стадії розвитку: приватні гральні 
заклади з’явилися в нашій державі 1990 р., до 2007 р. їх налічувалось близько 3 тис. 500. 
Так, лише в Києві до 2009 р. офіційно функціонували 64 казино, 214  залів ігрових 
 автоматів і букмекерських контор. А з постійно зростаючою кількістю технічних ново-
введень, пропонованих споживачам різного віку, збільшується відповідно і спектр 
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різного роду пристосувань для ігор (комп’ютер, гральні автомати, ігрові  приставки, 
мобільні телефони, телевізійні лотереї, програмне забезпечення для  гемблерів та ін.). 

Технічний прогрес при цьому асоціюється з економічними процесами, пов’яза-
ними з поширенням грального бізнесу в Україні. Паралельно виникають  можливості 
та механізми для формування нових видів нехімічних адикцій у населення,  залученого 
до азартних ігор. Наприклад, уже висувається питання про внесення інтернет-адик-
ції, поряд з іншими нехімічними залежностями, до Міжнародної  діагностичної та ста-
тистичної класифікації психічних хвороб.

Слід зазначити, що на сучасному етапі інтернет-простір стає ефективним  засобом 
для популяризації та отримання інтерактивного доступу до потенційних учасників 
азартних ігор в умовах законодавчого обмеження функціонування гральних закладів. 
Особливого поштовху розвитку лудоманії надав Інтернет. Позитивний вплив на став-
лення до азартних ігор підлітків і молодих людей додають і рекламні кампанії інтер-
активних казино, що проводяться в засобах масової інформації відомими  особистостями: 
спортсменами, діячами мистецтв і т. д. 

Нині актуальним є проведення епідеміологічного дослідження в Україні щодо 
поширеності гральної адиктивної поведінки серед населення, оскільки стрімке 
зростання рівня звернень пацієнтів-гемблерів до практикуючих психологів і лікарів- 
психіатрів дозволяє констатувати той факт, що гральна адикція стала однією з  вагомих 
медико-соціальних проблем в українському суспільстві.
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Розділ 3

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ІГРОМАНІЇ

Патологічна схильність до азартних ігор починається, як правило, вже з одного 
яскравого епізоду гри і несподіваного виграшу. 

Зокрема, першій стадії (виграш) притаманні такі ознаки, як: випадкова гра;  виграш 
із можливістю контро лю ігрового процесу; почастішання випадків гри; збільшення 
розміру ставок; фантазії про гру; безпричинний оптимізм.

Для другої стадії (програш) характерні: гра на самоті; роздуми винятково лише 
про гру; затягнення епізодів програшів; нездатність контролювати ігровий процес; 
брехня та приховування власної проблеми; зниження рівня турботи про сім’ю; 
 зменшення робочого часу на користь гри; відмова платити борги, що супроводжується 
зміною особистісного реагування —  дратівливість, втомлюваність, похмурість, нетова
риські стосунки. При цьому вибудовується складна емоційна атмосфера, накопичу
ються великі борги, створені як законним, так і незаконним чином, кредити, позики 
грошей. Відчайдушні спроби припинити грати залишаються малоуспішними.

Третя стадія (розчарування і відчай) поєднує: втрату професійної та особистої 
репутації; значне збільшення часу, проведеного за грою; підвищення розміру  гральних 
ставок;  наростаюче віддалення від родини і друзів. Постійні докори сумління, каяття, 
ненависть до інших, паніка, безнадія, проблеми із законом тягнуть за собою суїци
дальні думки і спроби. Можливо зловживання алкоголем.

У динаміці патологічної гри виділяють три стадії: 
•	 виграш 
•	 програш
•	 розчарування і відчай

Іноді факт викупу не повертає гравця до реальності, а навпаки, знову укріплює 
його в думці, що він невразливий, і в разі виграшу, вдача знову йому допоможе ви
грати велику суму. Все це зумовлює підвищення інтенсивності залучення до гри, по
дальше відчуження від родини та друзів, вироблення нових стратегій брехні, накопи
чення незаконних позичок і фальшивих чеків, породження відчаю і жалю, появу 
тривоги, панічних атак і нових раціоналізацій щодо потреби у збільшенні ставок.

Зрештою, фінал цієї стадії аналогічний до тієї, що у хворих на алкогольну залеж
ність називається «падінням на дно» — гравець досягає останнього, обмеженого оберту 
спіралі, якою він просувався весь цей час. А відсутність гри схожа для нього за від
чуттям із браком алкоголю для людини, яка страждає від алкогольної залежності. Як 
правило, цей період супроводжується розлученням, арештом, відчуттям безвиході, 
емоційними зривами та думками про зведення рахунків із життям.

Психіатр і фахівець із реабілітації R. J. Rosenthal говорив про додаткову стадію, 
яка має назву безнадія. Так, після стадії відчаю багато гравців усвідомлюють, що їм 
ніколи не вдасться вже відігратися та навіть ставляться до цієї ситуації індиферентно. 
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Вони продовжують грати недбало, ніби підтверджуючи щоразу, що виграти взагалі 
неможливо. Гравці на цій стадії просто отримують задоволення власне від самого 
 процесу гри та грають заради неї, безцільно, аж до виснаження.

R. L. Custer вважав, що процес одужання можна також поділити на декілька  стадій, 
які змінюють одна одну. Зокрема, під час критичної стадії гравець, як правило, щиро 
прагне допомоги. У багатьох при цьому після згоди на лікування спостерігають го
ловний біль, біль у животі, діарею, холодний піт, тремор кінцівок і нічні страхіття. 
При видимій схожості цих симптомів на звичайну реакцію у хворих на алкогольну 
залежність, на стриманість. Адже, на думку автора, стан хворих на ігрову залежність 
передусім пов’язаний із невисипанням та астенічним синдромом, що розвинувся 
 внаслідок цього. За його спостереженнями, як правило, після нормалізації сну та ак
тивного фізичного навантаження описані симптоми поступово зникають.

Наступною є стадія  відновлення, що передбачає розподіл доходів, оплату  рахунків, 
відновлення родинних стосунків і довірливих взаємин із близькими, появу нових за
цікавленостей і вироблення цілей, а також такі зміни, як зниження роздратування, 
терплячість, здатність розслаблятися.

Останньою стадією у цьому ланцюзі є стадія  росту, для якої характерне зниження 
зацікавленості до гри, відновлення здатності кохати та бути коханим, реалістичної 
оцінки ситуації та знаход ження способів її розв’язання, змога жертвувати чимось 
 заради інших.

В. В. Зайцев та А. Ф. Шайдуліна (2003) виокремили фази і визначили відповідну 
поведінку гемблерівпацієнтів, що становлять так званий ігровий цикл.

Фаза стриманості характеризується свідомим гамуванням бажання грати через 
брак грошей, тиск мікросоціального оточення або пригніченість, зумовлену черговою 
ігровою невдачею.

Фаза автоматичних фантазій. Гемблер програє у своїй уяві стан азарту та перед
чуття виграшу, підсвідомо витісняючи епізоди програшів. Зазвичай створення нових 
образів у межах майбутнього часу виникають спонтанно або під впливом непрямих 
стимулів —  провокуючих ситуацій. Процес фантазування може відбуватися дуже 
швидко, протягом декількох секунд і потім витіснятися аж до безпосередньої  реалізації 
потягу до гри.

Фаза наростання емоційного напруження залежно від індивідуальних особли
востей виникає тоскнопригнічений настрій, або спостерігається дратівливість, 
 тривога. При стані емоційної напруги людина відчуває себе безпорадною і марною, 
втрачає інтерес до роботи, виконуючи її формально. Іноді такий настрій може 
 супроводжуватися посиленням фантазій про гру. У низці випадків цей стан сприй
мається пацієнтом як беззмістовний і навіть спрямований у бік протилежний від 
гри і заміщується підвищенням сексуального потягу, інтелектуальними наван
таженнями. Часто на цьому етапі виникає апатія і нудьга, почуття невпевненості, 
підозрілості та надмірної дратівливості. Людина відчуває себе розчарованою 
і  самотньою.

Фаза прийняття рішення грати. Зокрема, рішення про ігрову діяльність вибудо
вується двома шляхами. Перший із них полягає в тому, що пацієнт під впливом фан
тазій у «телеграфному стилі» намагається планувати спосіб реалізації власного ба
жання. На думку гемблера, це «дуже ймовірнісний і близький до виграшу» варіант 
ігрової поведінки. Йому притаманний перехід першої стадії захворювання до другої. 
Власне, другий варіант —  рішення грати приходить відразу після ігрового епізоду. 
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У його основі лежить ірраціональне переконання в нагальній потребі відігратися. Цей 
механізм характерний для другої та третьої стадій захворювання.

Фаза витіснення прийнятого рішення. Інтенсивність усвідомлюваного хворим 
бажання грати зменшується, виникає «ілюзія контролю» над своєю поведінкою. У цей 
час може покращитися економічний і соціальний статус гемблера. Поєднання цих 
умов призводить до того, що пацієнт без усвідомлюваного ризику рухається назустріч 
обставинам, які провокують ігровий зрив (велика сума грошей на руках, вживання 
алкоголю, спроба зіграти для відпочинку та ін.).

Фаза реалізації прийнятого рішення. Для цієї фази характерне виражене  емоційне 
збудження та інтенсивні фантазії про майбутню гру. Часто гемблери описують такий 
стан як «транс», «стаєш як зомбі». Незважаючи на те, що у свідомості пацієнта ще 
 виникають конструктивні заперечення, вони одразу відкидаються ірраціональним 
мисленням. У гравця домінують неправильні уявлення про можливості  контролювати 
себе. Гра не припиняється, доки не програються всі гроші. Потім починається фаза 
стриманості та запускається новий цикл.

Більшість клініцистів схиляються до думки щодо схожості клінічних ознак при 
патологічному гемблінгу та при залежності від психоактивних речовин.

Головною рисою гемблерів є порушення власної поведінки, адже не відчувають 
 жодної неправильності у своїх діях. Вони не здатні не лише прогнозувати ситуацію, 
зіштовхнувшись із нею вперше, але й не спираються на власний, найчастіше сумний 
 досвід у схожих ситуаціях. Їм, як правило, властиві труднощі розуміння та оцінювання 
поведінки оточуючих, нездатність вибирати найпродуктивніший спосіб взаємодії з лю
диною; складності в уникненні психотравмуючих ситуацій. У процесі дослідження всі 
пацієнти демонстрували знижений рівень критичності мислення, недостатню цілеспря
мованість розумових процесів, нерівномірність якості та способу узагальнення (Шемчук, 
Ошевський, 2005). Емоційновольова сфера характеризувалася  імпульсивністю в комбі
нації з ригідністю стратегій поведінки і твердою фіксацією неадаптивних установок і по
ведінкових кліше. Зокрема, відбувається звуження мотиваційної сфери.

Клініко-психопатологічні періоди ігрового циклу (Малигін та ін., 2007): 
•	 дистрес, що настає відразу за грою 
•	 помірковано виражений тривожно-депресивний розлад 
•	 субдепресивний розлад із перевагою астенії або апатії 
•	 тривожний і дисфоричний розлад у комбінації із субдепресією 
•	 звужена свідомость (транс гри), що передує безпосередньо нервовому зриву 

Дві основні форми патологічного потягу до азартних ігор (Glasser, 1987): 
•	 гравці «дії» (перший тип) 
•	 гравці, «які уникають реальності» (другий тип) 

Представникам першої клінічної форми властиві такі риси:
•	 відносно високий інтелект і соціальний стан; 
•	 нарцисизм як серйозну особистісну дисфункцію; 
•	 прагнення домінувати, ризикувати або маніпулювати іншими людьми.

Найчастіше гравці згаданого типу є представниками чоловічої статі. Власне, гра 
для цих людей  — спосіб довести свою перевагу над іншими, перед суперниками 
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ігрової діяльності, а іноді навіть перед усією ігровою системою. Тоді як гравці дру
гого типу стають патологічними учасниками грального процесу, уникаючи проблем, 
невдач, хворобливих втрат чи програшів у реальному житті. Через це їх називають 
гравцями, «що тікають від реальності». Здебільшого цей тип виявляють саме в жінок. 
Вони грають, бажаючи у такий спосіб забути невдачі в особистому житті або болісні 
розтавання. Граючи, такі люди не почувають ні емоційного, ні фізичного болю. Деякі 
автори цей стан розглядають як наближений до гіпнотичного.

Стадії ігрової залежності (Акопов, 2004): 
•	 нульова —  формування ігрової залежності (стадія «соціального гравця» —  перехід від 

захоп леності до звичайної пристрасті, азарту, потім до фанатизму, одержимості, а  зрештою, 
до ігроманії) 

•	 перша — ілюзорне сприйняття гри і себе в ній (гра на виграш, у мотивації домінування ви-
кривленого, хибного сприймання дійсності гравцем) 

•	 друга — гра заради самої гри (безілюзорне розуміння грального процесу на тлі перекруче-
ного ставлення до себе, власних можливостей; мета гри —  сам її процес) 

•	 третя — деградація та повне спустошення особистості (розпад родини, втрата друзів, позбав-
лення роботи, житла, зубожіння, набуття стану безхатька, заручника гри, додатка до граль-
ного автомата)

Клінічна картина патологічного гемблінгу обумовлюється синдромом психо
фізичної залежності, ознаки якої багато в чому відповідають складовим так званого 
великого наркоманічного синдрому, описаного для хвороб хімічної залежності. Нерідко 
афективні розлади передують початку патологічних форм гемблінгу та можуть віді
гравати причинну роль, штовхаючи гравців на пошук саме у грі полегшення від подав
леного або дисфоричного настрою. 

Але насправді виявляється, що гра не полегшує депресії або дисфорії, навпаки, 
може лише погіршити їх. У гемблерів антисоціальні особистісні розлади  спостерігають 
із частотою від 15 до 33 % (порівняно з 4,5 % прижиттєвого ризику для чоловіків у за
гальній популяції). Є також відомості про коморбідність (наявність одного або де
кількох захворювань, крім первинного) із психо соматичними розладами.
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Розділ 4

ІГРОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ У ВІРТУАЛЬНОМУ 
КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

За нинішніх умов розвитку інформаційного суспільства як основного формату 
соціальної життє діяльності людини серйозну небезпеку щодо виникнення ігрової 
 залежності створює як все світ ня комп’ютерна мережа Інтернет, так і, власне, комп’ю-
тери та сучасні гаджети. 

Сьогодні Інтернет, соціальні мережі та інші форми віртуальних комп’ютерних 
 середовищ є потужними ігровими платформами різних рівнів, які створюють специ-
фічні умови ризику виникнення інтернет- залежності, зокрема пов’язаної з іграми 
 через Всесвітню мережу.

Інформаційні технології (ІТ), що можуть чинити вплив на психіку та особистіс-
ний  розвиток людини, насправді мають амбівалентний характер: можна  спостерігати 
як позитивні, так і негативні результати цього, як правило, прогресивного процесу. 
Дослідники інтернет-середовища, соціологи та психологи виділяють такі негативні 
наслідки перебування людей у віртуальному світі комп’ютерних мереж, як: інтернет- 
адикція, аутизація, «ігрова наркоманія», хакерство тощо. Небезпека негативного 
впливу  «віртуального  життя»  на  вищі  психічні  функції  чатує  здебільшого 
на  людей, які перебувають у сензитивному стані або певному віковому періоді свого 
життя, тобто на дітей і підлітків. 

Важливо зауважити, що навіть доросла людина, яка тривалий час потерпає від 
хвороби, може бути цілком соціально дезадаптованою та емоційно вразливою, тобто 
такою, що має психічно критичний та чутливий стан. Процеси самоактуалізації, які 
могли б протидіяти негативним чинникам всесвітньої павутини, часто знаходяться 
у   зародково му стані. Тому врахування зазначених аспектів негативного впливу 
Інтернету на психіку люди ни є вкрай актуальним під час планування корекційно- 
реабілітаційної роботи у середовищі комп’ютерних мереж.

Розглянемо основні ризики та небезпеки, які несуть ІТ-ресурси у процесі соціа-
лізації людини, соціально-психічного та особистісного її розвитку. Кількість людей, які 
мають залежність від Інтернету (інтернет-адикцію), неухильно з ростає. За даними 
дослідників, від різних форм патологічної схильності до глобальної мережі страждає 
до 10 % населення.

П’ять базових форм залежності та її ознаки: 
•	 віртуальний секс 
•	 спілкування в режимі онлайн
•	 залежність від інтерактивних ігор
•	 інформаційна залежність
•	 неухильний потяг до активної «мережевої» діяльності
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Фактично у всіх цих формах активності в кібер-просторі тією чи іншою мірою 
наявні елементи «гри», отже, ігрова і кібер-залежність (як деструктивна форма пове-
дінки в Інтернеті) дуже близькі одна до одної.

Фізичні ознаки «мережевої» залежності: 
•	 поганий апетит 
•	 неспокійний сон 
•	 проблеми із суглобами і почервоніння білка очей 

Учені встановили, що люди, які страждали на тривалі депресії, більш схильні 
до  інтернет-залежності.  В  інтернет-публікації  Є. Раєвської  «Риси  особистості 
інтернет- залежних та інтернет-незалежних користувачів» наведено дані щодо психо-
логічного інтернет-тестування через сайт www.zema.ru. Було застосовано тести 
«Інтернет-залежності» К. Янг та «Самооцінка тривожності,  фрустрованості, агресив-
ності та ригідності» О. Єлісєєва. 

Дані, які отримала Є. Раєвська, свідчать про наявність значних відмінностей 
щодо тривожності, фрустрованості, агресивності та ригідності між двома ко-
горта ми користувачів комп’ютерних мереж (опитано чоловіків віком від 20 до 30 
років).  Так,  результати  інтернет-залежних  користувачів  вищі,  ніж  інтернет- 
незалежних.

Симптоми інтернет-залежності порівняно з характерними ознаками  наркоманії: 
•	 постійне збільшення часу «зависання» в глобальній мережі, витрачання на Інтернет щоразу 

все більше грошей 
•	 готовність говорити неправду друзям і членам сім’ї, занижуючи тривалість і частоту своєї 

роботи в ІТ-ресурсах 
•	 здатність і схильність забувати під час роботі в Інтернеті про домашні справи, навчання або 

службові обов’язки, важливі особисті та ділові зустрічі, нехтуючи заняттями або кар’єрою. 
•	 прагнення позбутися під час роботи в Інтернеті відчуттів провини або безпорадності,  станів 

тривоги або депресії, отримання відчуття своєрідної ейфорії 
•	 небажання приймати критику подібного способу життя з боку близьких чи адміністрації 
•	 готовність миритися з руйнуванням сім’ї, втратою друзів і кола спілкування через занурення 

в глобальну мережу 
•	 зневага до власного здоров’я і, зокрема,через різке скорочення тривалості сну у зв’язку 

із систематичним зависанням в Інтернеті в нічний час 
•	 уникнення фізичної активності 
•	 зневага особистою гігієною через прагнення проводити весь без залишку «особистий» час 

у комп’ютерній мережі 
•	 постійне «забування» про вчасне харчування, готовність задовольнитися випадковою 

та одно манітною їжею, що поглинається нерегулярно, не відриваючись від комп’ютера 
•	 зловживання кавою та іншими тонізувальними засобами

Такі симптоми можна спостерігати в разі залежності людей від комп’ютерних 
ігор у мережі Інтернет. Як свідчать статистичні дані, близько 0,5 млрд людей у світі 
проводять майже 3 млрд годин саме за комп’ютерними іграми. Найпопулярніші се-
ред них у світі останнім часом стали League of Legend, World of Warcraft, Counter-
Strike, DOTA 2 та ін.
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Слід розрізняти подібні, але нетотожні мережеві та онлайн-ігри. Наприклад, World 
of Warcraft —   це онлайн-гра, в яку грати можна тільки за допомогою Інтернету, 
а Warcraft 3 —  гра з мережевим режимом (Інтернет потрібен для  багатокористувацької 
участі, а не для одноосібної).

Очевидно, що користування Інтернетом для молодої особи, дитини деякою  мірою 
створює певну зону ризику і віртуальне комп’ютерне середовище, оскільки замість 
сучасного засобу соціалізації може перетворитися на високотехнологічну зброю, 
спрямо вану на руйнування психічного, соціального та фізичного здоров’я.

Водночас відомі й позитивні зміни у структурі особистості гравців у комп’ютерні 
ігри, які відбуваються через те, що останні забезпечують інтенсивний досвід аналізу 
власних успіхів та невдач. Це зумовлює позитивні зміни Я-образу та локусу  контролю. 
Досвідчені  гравці  відрізняються  від  недосвідчених  більш  диференці йованими 
 уявленнями про себе, а локус їхнього суб’єктивного контролю переміщений в інфер-
нальну сферу, адже вони готові нести відповідальність за свої дії. Тобто  організація 
комп’ютерної ігрової діяльності дітей і підлітків із вадами розвитку за умов контро-
льованої методики можна розглядати як прогресивну психолого- корекційну техно-
логію  під час реабілітаційної  роботи,  зокрема  позитивної  корекції  Я-концепції 
 людини.

Саме в інтернет-мережі в результаті фізичної непрезентованості один одному 
партнерів по комунікації втрачає своє значення ціла низка бар’єрів спілкування, 
обумовлених такими характеристиками, як зовнішній вигляд (стать, вік,  соціальний 
статус, зовнішня привабливість або непривабливість). Крім того, на ефективність 
віртуального Інтернет-спілкування не має впливу також невербальна складова комуні-
кативної компетентності людини, яка часто-густо не достатньо сформована в осіб 
з інва лідністю через соціально-психологічну депривацію та відсутність життєвого 
досвіду в дитячому віці.

Отже, другим суттєвим наслідком відсутності прямого контакту в інтернет- мережі 
(особливо у разі обмеженості текстовою комунікацією) є можливість створювати про 
себе будь-яке враження на власний вибір. Анонімність спілкування в глобальній 
 паву тині збагачує можливості само презентації людини, даючи їй змогу не просто 
 створювати про себе будь-яке враження, але й бути у комунікації з тим, з ким вона 
 забажає.  У  такий  спосіб  особливості  спілкування  в  Інтернеті  уможливлюють 
 конструювання своєї ідентичності на власний розсуд, здобуваючи при цьому певні 
навички само презентації. 

Ця активність може розглядатися як елемент «віртуальної соціальної гри». Проте 
спроможність експериментування з власною ідентичністю у віртуальному світі можна 
оцінювати з позитивного боку розширених перспектив самопізнання, а можна —  
з   позицій «відходу» від реальної соціальної взаємодії, що призведе до стагнації 
 особистісного розвитку і спотвореного процесу самоактуалізації.
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Розділ 5

РОЛЬ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ У ВИЯВЛЕННІ  
ОСІБ ІЗ ІГРОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Як в Україні, так і у світі ігроманія стає нагальною проблемою громадського 
 здоров’я, а первинна ланка медичної допомоги є потенційним середовищем для по-
чаткової ідентифікації пацієнтів, які можуть отримати вигоду від раннього втручання 
або спеціалізованих послуг. Відповідно до даних Національного інституту досліджень 
здоров’я Великої Британії, лише 1 із 20 пацієнтів повідомляли лікарям загальної 
 практики про власні проблеми з азартними іграми (низької та середньої тяжкості), що 
виникли протягом року. За іншими даними, такі проблеми мають від 5 до 16 % 
 пацієнтів первинної ланки.

До сімейних лікарів особи з ігроманією звертаються, як правило, через занепо-
коєння стосовно власного фізичного або психічного здоров’я. Так, опитування 95 та-
ких пацієнтів засвідчило, що у них спостерігається більше порушень фізичного та пси-
хічного здоров’я, ніж у групі контро лю. Вони менше приділяють увагу фізичній 
активності, часто палять (понад 1 пачку цигарок на день), вживають забагато кави 
(більш ніж 5 філіжанок протягом дня), дивляться  телеві зор щонайменше 20 годин 
на тиждень. Отже, мають більший ризик розвитку ожиріння. До того ж у пацієнтів 
з ігроманією частіше виникають порушення з боку серцево-судинної системи (проб-
лем ний гемблінг зазвичай пов’язаний із підвищеною частотою атеросклерозу та хворо-
бами серця, головним болем і болем у спині та захворюваннями печінки).

За даними Каліфорнійського центру навчання та лікування гемблінгу (CALGETS), 
найчастішими проблемами здоров’я серед їхніх клієнтів є гіпертензія, діабет та ожи-
рін ня. Нерідко  такі пацієнти повідомляють про епізоди надмірного вживання  алкоголю 
(понад 5 напоїв за раз) приблизно кожні 20 днів і марихуани (16–45 % осіб проти 
14,7 % — в загальній популяції).

Іншою проблемою фізичного здоров’я серед осіб з ігроманією є порушення сну. 
Так, за даними UCLA Gambling Sleep Study, пацієнти з проблемним гемблінгом  мають 
у 3,5 раза час тіше труднощі зі сном, аніж особи без проблем з азартними іграми. 
Порушення сну  зазвичай призводить до погіршення самоконтролю та прийняття 
 рішень, до збільшення імпульсивності (схильності діяти без достатнього свідомого 
контролю), слабшої реакції на завдані збитки та підвищеного очікування винагороди, 
а також погіршення пізнавальних функцій.

Підвищену частоту порушень фізичного здоров’я серед осіб з ігроманією можна 
пояснити, використавши модель стресу (підвищена кількість фізичних та емоційних 
подразників  призводить до погіршення стану здоров’я), недостатністю фізичної актив-
ності, нехтуванням догляду за собою, низьким доступом до фахової допомоги (через 
брак грошей), успадкованими чинниками ризику або співіснуючими проблемами 
 вживання психоактивних речовин.

Крім погіршення фізичного здоров’я, проблеми з азартними іграми також нерідко 
супровод жуються тривожними розладами, депресією та психосоматичними скаргами, 
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а також підвищеним суїцидальним ризиком. Зазвичай особи з патологічним  гемблінгом 
повідомляють про емоційні розлади, порушення соціального функціонування та життє-
діяльності.

Особи з ігроманією здебільшого використовують будь-які медичні послуги, 
а  також вдвічі частіше звертаються до лікарів стосовно питань власного психічного 
здоров’я, у п’ять разів частіше — за стаціонарною медичною допомогою і у вісім разів 
частіше — за послугами психологічного консультування. Втім, пошук допомоги саме 
щодо проблеми ігроманії є нечастим і, звичайно, пов’язаний з кризою, наприклад, 
після значних фінансових збитків через ігри. Лише 10 % осіб із гемблінгом  отримують 
спеціалізовану допомогу.

Існує серйозна потреба в тому, щоб мати змогу ще на початкових етапах іденти-
фікувати залежність, пов’язану з азартними іграми. Лікування гемблінгу є  ефективним, 
адже близько половини осіб, які його пройшли, значно знизили ігрову  активність, 
а також покращили свій психо логічний стан, зменшивши у такий спосіб вираженість 
і кількість симптомів психічних розладів.

Водночас особи з ігроманією мають високі показники фізичної та психіатричної 
коморбідності, які переважно стають основною причиною звернення до сімейного 
 лікаря. За  відсутності фахового втручання залежність від азартних ігор і надалі про-
довжуватиме негативно впливати на особу та її оточення, а також завдаватиме шкоди 
суспільству. Отже, сімейні лікарі є важливою ланкою своєчасної ідентифікації  проблем 
з іграми та скерування на відповідне лікування. Рекомендовано скринінгувати групи 
високого ризику (наприклад, тих, хто повідомляє про фінансові труднощі), особливо 
молодих чоловіків і пацієнтів, які страждають на депресію, зловживають алкоголем 
чи приймають наркотичні засоби. Для скринінгу послуговуються простими стандарти-
зованими опитувальниками, зокрема Lie/bet, який уміщує лише два питання. При 
позитивному скринінгу сімейний лікар має здійснити коротке втручання та  скерувати 
пацієнта на лікування.

Саме сімейні лікарі мають найбільше можливостей для вчасної діаг ностики осіб 
із ігровою залежністю, оскільки вони є основою первинного медичного контакту 
 таких пацієнтів із фахівцями охорони здоров’я. Попри це, у системі навчання  лікарів 
загальної практики — сімейної медицини немає тематики стосовно ігрової за-
лежності. 

Діагностичні критерії патологічної схильності до азартних ігор:
•	 повторення (два і більше) епізодів азартних ігор протягом року
•	 поновлення цих епізодів, попри відсутність матеріальної вигоди, наявність  суб’єктивного 

страждання і порушень соціальної та професійної адаптації
•	 неможливість контролювати інтенсивний потяг до гри, змогу перервати її вольовим 

 зусиллям
•	 постійна фіксація думок на азартній грі та всьому, що з нею пов’язане 

Загалом для встановлення діагнозу лудоманії стан пацієнта має відповідати всім 
чотирьом критеріям. Нині лудоманію вважають поліетіологічним розладом, що ви-
никає внаслідок складної взаємодії психологічних, поведінкових, когнітивних і біо-
логічних чинників. Предиспозиції до лудоманії формуються в результаті поєднання 
біологічних, психологічних і соціальних складових.
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За даними фахівців, до біологічних факторів, що зумовлюють схильність 
до пато логічного гемблінгу, слід віднести перинатальну патологію у вигляді пато-
логічного перебігу вагітності в матері (токсикоз, гестоз, підвищена тривожність 
матері в II і III триместрах, стресогенні ситуації), патології пологів матері (перед-
часні, стрімкі, затяжні пологи, пологи переношеним плодом, родове вспоможіння), 
патології раннього постнатального періоду (асфіксія, ознаки недоношеності, пере-
ношеності, гіпотрофії, обвиття пуповиною, гіперзбудливості, зниження  рефлексів), 
патології пізнього постнатального періоду (підвищена збудливість, плаксивість, 
примхливість, порушення сну, здригування, рухове занепокоєння).

У преморбіді гемблерів зазвичай виявляють симптоми мінімальної мозкової дис-
функції у дитячому віці, черепно-мозкові травми, ознаки органічного ураження 
 головного мозку, психічні травми, енурез, синдром гіперактивності та інші.

Науковці ретельно вивчали і морфофункціональні особливості будови головного 
мозку пато логічних гравців: розширення субарахноїдального простору з переважною 
локалізацією в лобових ділянках, судинні аномалії, порушення бічних шлуночків 
мозку і лімбічної системи, інші ознаки дизонтогенезу.

Можна дійти висновку, що в анамнезі залежних пацієнтів простежується не-
гативний вплив різноманітних чинників на нервову систему.

Психологічні чинники, що сприяють гемблінгу: 
•	 занижена самооцінка
•	 схильність до ризику 
•	 періодичні депресія та азартність 
•	 низька конформність та самодисципліна 
•	 конфлікти з батьками
•	 низька шкільна успішність
•	 постійна проблемна поведінка

Мікросоціальні чинники небезпеки формування патологічного потягу до ігор: 
•	 неповна родина 
•	 неадекватний стиль виховання (непослідовність, надмірна суворість або поступливість 

 примхам дитини) 
•	 конфлікти між батьками 
•	 фетишизація грошей або відсутність планування бюджету 
•	 наявність азартних ігор в оточенні дитини або підлітка

Як свідчить практика, у батьків дітей-гравців в анамнезі нерідко спостерігають: 
психічні розлади, алкоголізм, бідність, патологічний гемблінг.

Упереджують розвиток патологічної залежності від гемблінгу: хороший інтелект, 
дружня сім’я, її зацікавленість у навчанні дитини, її розвитку, контроль поведінки 
 дитини, її здоров’я, релігійність, відвідування спортивних секцій та інші соціально 
позитивні заняття.

Наукові дослідження сформували медичну модель та визначили етапи розвитку 
патологічного тяжіння до ігор:

1. Доклінічний етап: відсутні чіткі психопатологічні симптоми, наявні пору-
шен ня психічної  діяльності мають стертий характер, можливе самостійне вирішення 
 ситуації з подоланням залежності. На зазначеній стадії формування залежності можна 



37

прийняти гру за звичайну, водно час дода вання умовно-рефлекторної  складової 
 перетворює таку дію на повторювану, потім цей зв’язок зміцнюється і згодом на-
буває форми залежності.

2. Перша стадія клінічної залежності дебютує гедоністичним ефектом від гри 
та формуванням стійкого умовного рефлексу на неї. Оптимістичні думки про ви-
граш визначають 23 % рецидивів, потреба «заробити гроші» через фінансові труд-
нощі або бажання відігратись становить  17 %,  неструктурований час, нудьга —  
13 %. Зокрема, залежність від гри на психологічному рівні являє собою нав’язливий 
спосіб мислення про неї, вдаючись до імпульсивної пошукової поведінки (пошук 
місця та часу для гри, грошей, застави або вчинення дрібних крадіжок). У пацієн-
тів із залеж ністю відбувається викривлення ієрархії мотивів —  початковий мотив 
розваг, азартного періоду змінюється на нав’язливу необхідність грати, тобто від-
бувається зсув мотиву до мети. Елементи фізичної залежності, які з’являються 
в періоди відмови від гри, мають короткочасний і зворотний характер — це емо-
цій на лабільність, схильність до роздратування, невдоволення, внутрішній дис-
комфорт. 

3. Друга клінічна стадія залежності детермінована психопатологічними розла-
дами обсесивно- компульсивного реєстру зі зміною толерантності (ставки підвищу-
ються), втратою контролю та зниженням критики до свого стану. До 20 %  гемблерів 
(у віці 14–25 років) мають ілюзії щодо контролю над виграшем, вважаючи, що вони 
здатні вплинути на результат гри із «щасливими номерами», 11 % вважають, що 
 потреба в грошах є причиною гемблінгу, близько 60 % переконані, що мають раціо-
нальний контроль над своєю ігровою поведінкою і вірять у «систему виграшу». 
В емоційній сфері згаданих осіб спостерігаються такі порушення, як афективні 
 реакції, пов’язані з ігорною поведінкою (пошук закладу, процес гри, період після 
закінчення гри, відмова від гри). Дослідники зазначають, що, як правило, на висоті 
 патологічного тяжіння до гри періодично може виникати афективно-звужений стан 
свідомості, дисфорії.

4. Третя клінічна стадія залежить від структурних змін особистості, зокрема 
втрати тонких диференційованих емоційних реакцій. Загальне зниження емоційного 
фону (емоції втрачають свою регулювальну функцію), інтенсивні емоційні реакції 
притаманні винятково гральному процесу. Гравець із залежністю відчуває емоційний 
комфорт, лише коли перебуває у стані гри.

Нав’язливості у вигляді психічних автоматизмів переходять у компульсивні дії, 
поведінка важко піддається самоконтролю, критика на свою адресу вкрай незначна, 
порушення в когнітивній сфері представлені зниженням зацікавленості до того, що 
відбувається в навколишньому світі, порушується прогностична діяльність. Часто для 
лудомана стають характерними уявлення про те, що саме фінанси є основною причи-
ною і вирішенням всіх їхніх проблем.

Інтелект, як правило, зберігається, але через вищезгадані психопатологічні зміни 
такі гравці часто справляють враження осіб із низьким інтелектуальним рівнем. При 
цьому спостерігається пристрасть до магічного, символічного або інфантильного 
 мислення, замкнутість, порушення міжособистісних, родинних взаємин, що призво-
дить до соціальної дезадаптації з деструктивною та аутоагресивною поведінкою (суї-
цидальні спроби, самозвинувачення тощо). 

Клінічні симптоми третьої стадії спричинюють соціальну деградацію пацієнта 
та втрату особистісних орієнтирів, хоча такі процеси за умови надання  кваліфікованої 
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психіатричної допомоги зазвичай мають зворотний характер, незважаючи на трива-
лість розладу. Варто також зазначити, що формування ігрової залежності, незалежно 
від особистих чинників, проходить усі згадані стадії, але швидкість їх перебігу в гембле-
рів може бути різноманітною — від 1–2 до 10 і більше років. Наразі спостерігається 
пряма залежність проґредієнтності тривалості такої залежності від віку: чим молод-
ший гравець, тим швидше розвивається захворювання і злоякісніші форми його пере-
бігу.

Слід окремо охарактеризувати епідемію комп’ютерної ігрової залежності, яка 
 охоплює дедалі більшу кількість людей і спостерігається вже навіть у ранньому дитя-
чому віці. Останнім часом часто можна помітити, як діти віком до трьох років  актив но 
вимагають пограти в ігри на смартфонах або планшетах, а їхні батьки, не розуміючи 
небезпеки таких занять, дослухаються до таких бажань і дають свою мовчазну згоду 
на це. До того ж і самі дорослі багато часу проводять за комп’ютером.

Наявність понад п’яти і більше симптомів із наведених нижче свідчить про комп’ютерну 
 адикцію:
•	 отримання за комп’ютером відчуття задоволення, хвилювання чи полегшення
•	 зростання грошових витрат на комп’ютерну діяльність
•	 збільшення часу гри за комп’ютером
•	 купівля нового програмного та апаратного забезпечення для комп’ютера
•	 зміни настрою поза комп’ютером
•	 поява тривоги, злості та депресії поза комп’ютером
•	 відчуття втрати контролю та пригніченість поза комп’ютером
•	 постійні думки про комп’ютерні ігри
•	 невдалі спроби контролювати час, проведений за комп’ютером
•	 використання комп’ютера для уникнення поточних проблем
•	 ігнорування своїх обов’язків через використання комп’ютера
•	 втрата близьких стосунків внаслідок використання комп’ютера
•	 брехня про кількість часу, проведеного за комп’ютером
•	 неправдиві свідчення щодо активності за комп’ютером
•	 поява грошових нестач, що виникли внаслідок зловживання комп’ютером
•	 труднощі на роботі або в навчанні через захоплення комп’ютером
•	 проблеми зі здоров’ям у результаті комп’ютерної діяльності

Сімейним лікарям варто послуговуватися вищезазначеним списком для  своєчасного 
встановлення дітей, підлітків чи дорослих з ігровою комп’ютерною залежністю, для вери-
фікації такої залежності та пояснення батькам небезпеки виявлених симптомів.

У разі наявності скарг або симптомів залежності від ігор сімейний лікар має 
 порадити членам родини звернутись до шкільного або іншого психолога з приводу 
виявлення лудоманії.

На підставі скарг і результатів психологічного обстеження, а також за висновком 
психолога стосовно виявлення кібер-залежності виникає нагальна потреба в консульта-
ції ігромана у психі атра та/або нарколога, оскільки такий розлад часто  супроводжується 
залежністю від тютюнопаління, алкоголю та інших наркотичних засобів.

Завданням психіатра є встановлення диференційного діагнозу між лудоманією 
та іншими психіатричними синдромами, зокрема  маніакальним, і призначення відпо-
відного лікування згідно з виявленим станом.
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За наявності інших залежностей (наприклад, від наркотичних речовин)   необхідна 
консультація та лікування в нарколога. Медикаментозні інтервенції, які буде засто-
совувати психіатр і нарколог потребує обов’язкового поєднання з  психологічною 
 корекцією та із соціальною реабілітацією, якщо треба.

Коли патологічна поведінка —  лудоманія не має іншого коморбідного захво-
рюван ня, то подальше лікування таких пацієнтів передбачає психотерапію і соціальну 
реабілітацію.

Отже, завданням сімейного лікаря є спостереження за тим, щоб вчасно були 
 проведені консультації психолога і психіатра та/або нарколога, а також за процесом 
подальшої психотерапії та реабілітації.

Модель спостереження сімейного лікаря за лудоманом:
•	 скеровує до психолога:

	− за відсутності синдрому залежності — сімейний лікар проводить профілактичну бесіду 
із членами родини

	− за наявності залежності — сімейний лікар спрямовує пацієнта до психіатра та/або 
 нарколога

•	 за результатами консультації психіатра (та/або нарколога):
	− у разі виявлення інших коморбідних симптомів і захворювань психіатр (нарколог) 

 призначає належне лікування — сімейний лікар проводить амбулаторне спостереження 
за станом хворого та за проведенням інтервенцій відповідно до призначень психіатра 
(нарколога)

	− за наявності патологічної залежної поведінки без синдромів, що потребують медикамен-
тозно го психіатричного (наркологічного) лікування —  психіатр (нарколог) скеровує до 
психо терапевта або психолога, який здійснює відповідну терапію

	− сімейний лікар контролює наявність та успішність психотерапевтичної роботи з  гемблером
•	 за результатами роботи психотерапевта або психолога з гемблером:

	− за наявності психологічних конфліктів у пацієнта із залежністю з близькими людьми, 
психолог або психотерапевт додатково працює із членами родини

	− сімейний лікар допомагає організувати цей процес
	− у разі потреби адекватного працевлаштування психолог спрямовує пацієнта із  залежністю 

до соціального працівника
	− сімейний лікар контролює проходження процесу працевлаштування

Наявність у структурі медичних закладів таких фахівців, як психологи і психо-
терапевти нерідко викликає запитання: до кого краще скеровувати таких паці-

єнтів?
Відповідь на поставлене запитання є такою: в разі наявності в пацієнта  додаткових 

соматичних або психосоматичних захворювань його бажано рекомендувати до  фахів ця 
з медичною освітою. Це саме психотерапевт, адже психолог може мати як базову ме-
дич ну, так і немедичну (педагогічну) освіту. 

Психіатр (та/або  нарколог) можуть працювати координовано і рекомендувати 
кваліфікованого психотерапевта (психолога), а сімейний лікар матиме змогу 
 контролювати ефективність  призначеного процесу психологічної реабілітації.

У сімейного лікаря та інших спеціалістів можуть виникати запитання, 
на кшталт: яка саме психотерапія є пріоритетною для лікування і реабілітації 
гемблерів?
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Принципова відповідь на це запитання ґрунтується на патологічній поведінці, 
яка залежить від емоційної складової та спрямованості особистості пацієнта. 

Робота психолога-психотерапев та зосереджується на:
•	 виявленні та подоланні внутрішніх емоційних конфліктів у гемблера, які часто виникають 

ще в ранньому дитячому віці та взаєминах із рідними
•	 формуванні нового стереотипу поведінки, який базується на соціально позитивних  тенденціях 

і ціннісних орієнтаціях пацієнта

Психотерапевтичні підходи і техніки під час роботи з гемблером: 
•	 елементи психоаналізу і вправи із гештальт-терапії 
•	 трансактний аналіз 
•	 поведінкова та гуманістична терапії

Зокрема, із членами родини важливо проводити бесіди, які сприятимуть подо-
ланню емоційних конфліктів у сімейному колі: пояснювати унікальність психології 
пацієнта із залежністю, механізми психологічного захисту, необхідність їх  усвідомлення, 
правила позитивної групової взаємодії та ін.

Так, під час своєчасної діагностики та ведення вказаних пацієнтів фактично перед-
бачається мультикомандний підхід, коли кожний фахівець (психолог, за потреби  
психі атр та/або нарколог, соціальний працівник) здійснює відповідні маніпуляції на 
своєму рівні, що обов’язково супроводжуються спостереженням і  контролем за ста-
ном хворого з позиції сімейного лікаря, підвищуючи в такий спосіб їхню роль у цьому 
процесі.

Як бачимо, сімейні лікарі несуть особливу відповідальність за здоров’я пацієнтів 
з ігроманією і можуть забезпечити своєчасне виявлення такої залежності ще на  ранніх 
стадіях її розвитку.
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Розділ 6 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ БАТЬКАМ, ВЧИТЕЛЯМ, 
ШКІЛЬНИМ ПСИХОЛОГАМ І СОЦІАЛЬНИМ 

ПРАЦІВНИКАМ ПРО ОСІБ ІЗ ІГРОВОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Не всі батьки і навіть фахівці в галузі психології, педагогіки та соціальних установ 
розуміють небезпеку гемблінгу. Захоплення дитини комп’ютерними іграми, грою 
в карти, лотерею та ін. сприймаються    часто батьками, однолітками, педагогами як такі, що 
не завадять розвитку дитини, адже вони ніби потребують хорошої уваги, тренують меха
нічну пам’ять, цілеспрямованість у мисленні. Участь дітей у таких іграх стає зручною 
і підсвідомо бажаною для батьків,  адже позбавляє їх від додаткових турбот: діти тихо 
поводяться  під  час  такої  гри,  зменшується  їх  непрогнозована  активність,  вони 
не  турбують батьків «зайвими» запитаннями, на які часто непросто відшукати відпо
відь. Батьки здебільшого задоволені наявністю в дитини такого «хобі», хоча у такий 
спосіб вони мимоволі додатково стимулюють своїми діями гемблінг. Такі захоплення 
(не менш ніж інші  адикції) підступно, повільно, але впевнено можуть знищувати осо
бистість: із простого хобі гра перетворюєть ся на єдине заняття дитини, підлітка, а  потім 
і дорослого. Вона  поглинає майже увесь час життя людини: її емоції, думки, поведінку,  
перетворюючи  її  на  залежну   істоту  від  власне  грального  процесу  та  отриманого 
 результату. Для членів сім’ї, чий родич має проблеми з азартними іграми, адмі ністрація 
штату Вікторія (Австралія) розробила практичні рекомендації (додаток 1).

Опоненти можуть заперечувати таку небезпеку щодо ігрової залежності, адже 
нині більшість дітей час від часу грають у різні ігри, проте це не завжди призводить 
до негативних наслідків, інколи, навпаки,  навіть сприяє певному розвиткові дитини, 
її комунікації з однолітками і дорослими. То наскільки є вагомим ризик потрапити 
в тенета гральної залежності у людей? Як свідчать статистичні дані, сьогодні до 3 % 
усієї популяції мають ризик стати ігроманами.

Передумовирозвиткуігроманії:
•	 біологічні 
•	 психологічні 
•	 соціальні 

Біологічними чинниками ризику адиктивної поведінки в дитини може бути її при
род на  схильність до тривожності, дратівливості, нервової виснаженості. 

Можливіушкодженнянервовоїсистемидитинивранньомувіці:
•	 після ускладнених пологів у  матері 
•	 на тлі схильності дитини до хронічних  захворювань
•	 при частих інфекціях
•	 після хірургічних втручань та ін. 
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Дані  дослідження  предиспозиційних  чинників  гральної  адикції  в  молоді 
 підтвердили, що проблеми з азартними іграми були в 5,7 % випадків у батька або 
 матері; у 6,7 % —  у сестри, брата або іншого родича. Однак 48 % опитаних вказали 
на наявність таких проблем у друга або  знайомого.

За даними наукових досліджень, діти з пограничним інтелектом, особливо зі зни
женими вербаль ними порушеннями комунікативних навичок,  мають підвищений ри
зик адиктивної поведінки, адже виграш дає дитині або підлітку відчуття власного 
успіху, впевненості в собі, можливості досягнення результатів без додаткового напру
ження. 

Затримкарозвиткувербальногоінтелектунерідкоспостерігаєтьсяуліворукихдітей,прощо
маютьпам’ятатиібатьки,іпедагоги,асаме:
•	 про підвищену емоційність дитини 
•	 можливу затримку розвитку письма 
•	 труднощі у спілкуванні 

Іншіпсихологічніфактори,щосприяютьгемблінгу:
•	 низька самооцінка 
•	 схильність до ризику 
•	 періодичні депресія та азартність 
•	 висока екстраверсія 
•	 низька конформність та самодисципліна 
•	 конфлікти з батьками 
•	 зростаюча дисоціація особистості 
•	 низька шкільна успішність 
•	 недостатність копінг-навичок 
•	 постійна проблемна поведінка 
•	 ранній початок гемблінгу

Серед учнів старших класів були виділені групи здорових і залежних від ігор  дітей. 
У підлітків з комп’ютерною гральною залежністю переважали такі якості, як:  схильність 
до агресії та негативізму; у здорових —  почуття провини, що стримувало агресію.

Дезадаптивнівластивостіособистості:
•	 невпевненість у собі 
•	 замкнутість 
•	 низька самооцінка 
•	 ригідність 
•	 невдоволення взаєминами з батьками або однолітками

Аналіз комп’ютерної гральної залежності засвідчив, що найвразливішими щодо 
неї є школярі переважно середнього (5–8 класи) та старшого (9–11 класи) шкільного 
віку. Були виявлені два типи мотивів звернення до гри в цьому віці: 

•	 перший —  включення у гру було ради задоволення від самого процесу та його 
 результату, можливого   суперництва з іншими гравцями (участь у грі не познача
ється на активності в інших  видах діяльності, зокрема на спілкуванні); 
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•	 другий —  передбачав позиціонування гри як засобу відходу від дійсності у світ 
уявлень та певних ілюзій.
Причиною останнього можуть стати витіснення проблем із реального життя, на вчан ня, 

складні стосунки з батьками та однолітками, безпорадність. Необхідно відзначити, що сьо
годні найпопулярнішими у підростаючого покоління є комп’ютерні ігри, що містять сцени 
насильства, прояв жорстокості та агресії. Залежність від комп’ютерних ігор у підлітків 
нале жить до  девіантної аутодеструктивної поведінки і визначається як пристрасть,  механізм 
виникнення якої є неконструктивною копінгстрате гією в структурі командної поведінки, 
що призводить до різкого скоро чення всіх інших видів діяльності.

Середознаккомп’ютерноїзалежностівиділяють:
•	 концентрація уваги та всіх інтересів підлітка навколо комп’ютера 
•	 байдуже ставлення до власного здоров’я, гігієни 
•	 неможливість планувати закінчення сеансу гри

Залежність від ігор із груповою взаємодією (наприклад, від карточних ігор) спо
стерігається в молодих людей із такими рисами характеру, як: 

•	 демонстративність, 
•	 збудливість, 
•	 гіпертимність, 
•	 циклотимність.

Психосоціальнісімейнічинникинебезпекиформуванняпатологічногогемблінгу:
•	 втрата батьків у віці до 15 років внаслідок їх смерті або розлуки 
•	 неадекватний батьківський стиль виховання (непослідовність, надмірна суворість вихо-

вання)
•	 наявність в оточенні моделей девіантної поведінки та конфліктів між батьками 
•	 неадекватне ставлення до грошей у сім’ї (фетишизація грошей або відсутність планування 

бюджету) 
•	 ситуативна доступність азартних ігор для підлітка

Також, імовірно, частіше у батьків дітейгравців в анамнезі спостерігають: 
•	 психічні розлади, 
•	 алкоголізм, 
•	 емансиповану поведінку в підлітковому віці, 
•	 неприйняття авторитетів, 
•	 патологічний гемблінг.

Ізсоціальнихчинниківнайчастішевродинахгравціввідмічають:
•	 бідність 
•	 неповні родини 
•	 можливість доступу до місць, де грають в азартні ігри 
•	 мікросоціум із друзями в гемблінг-середовищі 
•	 позитивна оцінка проблемного гемблінгу з боку референтних до підлітка людей і медіа
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Так, постійні проблеми у фінансових питаннях можуть зумовлювати напруження 
 психологічної атмо сфери в сім’ї, коли батьки та найближчі родичі починають почу
вати себе обманутими та використаними для отримання грошей. Брехня простежу
ється у всіх сферах життя членів родини,   навіть тих, хто не  пов’язаний з іграми. 
Розуміючи загрозу сімейним стосункам, роботі, особистій свободі, гравець в очіку
ванні виграшу продовжує заробляти й позичати гроші, нерідко переходить до неза
конних засобів їх отримання. Паралельно змінюються і мотиви втягнення у гру. 

Якщо на ІІ стадії лудоман грав для того, щоб «приємно полоскотати нерви», відчути 
власну значущість, то на III стадії він тікає у гру, яка приносить тимчасове полегшення від 
зростаючої тривоги і депресії, кредиторів і загальної негативної  життєвої ситуації. Гравець 
може поділитися своїми пере живаннями та проблемами з  близькими людьми, сподіваю
чись отримати від них кошти в обмін на обіцянку більше не грати. Така фінан сова допо
мога в цьому разі не лише послаблює відчуття відповідальності гравця, але і стимулює 
його оптимізм, підсилюючи відчуття всемогутності. Лудоман вважає, що контролює ситуа
цію, натомість робить дедалі більші ставки в очіку ванні виграшу. Цей період може три
ва ти до 15 років і закінчується, як правило, вели чезним боргом і заставою.

Чинники,якіупереджуютьрозвитокпатологічноїзалежностівідазартнихігор:
•	 високий інтелект 
•	 хороша школа 
•	 дружня сім’я 
•	 зацікавлені в розвитку дитини дорослі 
•	 наявність моделі звичайної поведінки 
•	 високий контроль девіантної поведінки 
•	 цінність соціальних досягнень 
•	 здоров’я 
•	 інтолерантність до девіацій 
•	 релігійність 
•	 регулярне відвідування шкіл та клубів за інтересами

Профілактикою такого сумного сценарію має бути своєчасне виявлення дітей 
і підлітків з ігровою кіберзалежністю. Вона також має певні стадії розвитку:

І. Стадія захопленості. Залежно від індивідуальних особливостей підлітка, цей 
період може тривати достатньо довго, попри це, на вказаному етапі він ще може зупи
нитися.

ІІ. Стадія ризику залежності. Дитина починає порівнювати реальний і  віртуальний 
світ і  надає перевагу останньому. Комп’ютерна реальність створює дітям віртуальну 
можливість втілити свої мрії. Якщо хлопчик мріяв бути сильним, щоб усі його  боялися, 
то у грі він б’є чи вбиває інших людей. У реальному світі його б давно піймали і при
тягли до відповідальності. Але у грі, йому все сходить з рук: він може  сховатись від 
переслідування противників або спокійно продовжувати свою агресивну діяльність. 
Результати багатьох досліджень продемонстрували, що людина завжди прагне до по
зитивних емоцій, а тому готова повторювати дії, що приносять їй задоволення.

ІІІ. Стадія залежності. На цьому етапі вже чітко відбуваються серйозні зміни цін
ніснозмістової сфери особистості, а саме зміна самосвідомості та самооцінки. Комп’ютер 
повністю витісняє реальний світ. Для дітей комп’ютерна гра перетворюється на нар
котик. Якщо протягом певного періоду їхній потяг не заміщується, вони впадають 
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у стан, близький до «ломки», відчувають негативні емоції, перетворюючись на дра
тівливих і агресивних, негативістичних осіб.

Середнайпростішихознаккомп’ютерноїзалежності,якіможутьспостерігатибатьки,мають
насторожититакіситуації:
•	 коли вони просять дітей зупинити гру, дитина (підліток) висловлює чітке небажання 

 припиняти свої дії 
•	 якщо вдається дитину відволікти від комп’ютера, вона стає дуже дратівливою 
•	 дитина витрачає багато грошей, щоб оновлювати комп’ютерні програми й купувати нові 
•	 підліток забуває про домашні справи та обов’язки, про навчання 
•	 порушується повністю графік харчування і сну, дитина починає нехтувати власним  здоров’ям
•	 коли дитина починає грати чи вчиться працювати за комп’ютером, вона відчуває емоційне 

піднесення, почуття ейфорії
•	 смакує і детально продумує всі свої подальші дії у світі комп’ютерної фантастики, що сприяє 

поліпшенню настрою і захоплює її помисли, багато мріє про те, як швидко почне грати

З метою своєчасного виявлення дітей і підлітків із ігровою залежністю психо
логам доцільно щорічно в кожному класі проводити опитування та визначати дітей 
групи ризику (додаток 2). 

Слід пам’ятати також і про небезпеку залучення гемблера до інших адикцій: особи 
з адиктивною поведінкою нерідко вживають алкоголь, наркотичні речовини після не
вдачі в грі, щоб полегшити самопочуття, настрій, стимулювати активність і діяльність, 
або мають залежність від тютюну. 

Участь в азартних іграх призводить до дезадаптаційних порушень, які можна 
умовно представити у вигляді ланцюга: 

участь в азартних іграх

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків

зловживання участю в азартних іграх, тютюнопалінням, 
алкоголем, наркотичними речовинами

хронічний стрес

вплив на особистість

порушення адаптаціЇ

адиктивна поведінка

Отримані результати вивчення особливостей прояву та перебігу адиктивної поведінки 
дають змогу рекомендувати систему психогігієни, психопрофілактики та психо терапії 
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на ранніх етапах адикції для родини та для вчителів. Шкільні психологи зобов’язані про
водити просвітницьку роботу щодо гральної залежності серед педагогів і батьків. 

Вищезазначені скринінгові дослід ження дітей у школі сприятимуть виокрем
ленню групи ризику. З родинами дітей та особами, які підпадають під групу ризику, 
слід провести обстеження на наявність внутрішніх психологічних конфліктів і непра
вильного виховання дитини/підлітка, у подальшому проводити з дітьми групи  ризику 
сімейну психотерапевтичну роботу, сприяти налагодженню гармонійних стосунків 
у родині. Надважливим аспектом є усвідомлена згода обстежених осіб і збереження 
відповідної конфіденційності щодо наданої психологові інформації. Так, паралельно 
зі шкільними психологами  сімейні лікарі перші можуть забити на сполох щодо ймо
вірної гральної залежності дитини чи підлітка, тоді, ймовірно, що батьки таких дітей 
самі звернуться за допомогою до шкільного психолога. У разі виявлення залежності  
у  дити ни завданням шкільного психолога є проведення сімейної та індивідуальної 
 корекційної психотерапії для згаданих осіб.

Просвітницька робота з боку шкільних психологів передбачає:
а) зміну ціннісного ставлення школярів до азартних ігор, формування у батьків 

і підлітків особистої відповідальності за свою поведінку;
б) зміщення пріоритетів у батьків і школярів не на користь азартних ігор і форму

вання відповідних психологічних установок.

Змістпросвітницькоїпрограмипсихогігієнитапервинноїпсихопрофілактикиадиктивної
поведінкивключає:
•	 ознайомлення з поширенням гральної залежності серед дітей та підлітків і з відповідною 

термінологією 
•	 пояснення причин формування ігроманії, чинників її ризику, клінічної картини, ознак мож-

ливих супутніх хімічних адикцій 
•	 висвітлення соціальних, психоемоційних і фінансових наслідків лудоманії

Формувати в осіб, які схильні до гральної адиктивної поведінки:
•	 альтернативні мотиваційноповедінкові домінанти; 
•	 надавати відомості про особливості її діагностики, лікування та корекції;  
•	 ознайомлювати з елементами психологічного захисту в разі виникнення  критичних 

ситуаціях (залучення до азартних ігор). 

Вториннапсихопрофілактикатапсихотерапевтичнікорекціїмаютьбутиспрямованінатакі
чинники,як:
•	 біосоціальні 
•	 суб’єктивно-особистісні
•	 поведінкові

Серед патогенетичних механізмів реалізації адиктивної поведінки виділяють: 
•	 контроль над імпульсивною поведінкою осіб із залежністю, 
•	 формування у дітей адекватної самооцінки, 
•	 переносимість фрустрації, 
•	 порушення адаптації.
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Розділ 7

ПРОФІЛАКТИКА ГРАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

У багатьох країнах світу значну увагу приділяють соціалізації гемблерів, пробле-
мам само- і взаємо допомоги в середовищі гравців. Огляд учених А. Roy, D. Smelson, 
S. Lindeken (2006) містить бібліометричний і контентний аналіз публікацій, присвяче-
них групам «анонімних гемблерів»,  а також використанню науково-популярної 
 літератури та відеопродукції,  інтернет-форумів та   інших інтерактивних сервісів, 
 адресованих  гемблінг-залежним  особам  для  лікування  та  профілактики  ігрової 
залежно сті. На думку авторів, для осіб, які страждають на згаданий поведінковий 
 розлад і не мають можливості звернутися за професійною медичною допомогою, цей 
підхід може бути достатньо корисним.

Модернізація системи освіти санкціонує  істотні зміни в педагогічній теорії 
та практиці навчально- виховного процесу. Об’єктивний прояв особистості  виражається 
у всіх взаємодіях із навколишнім світом. У зв’язку із цим найважливішою складовою 
педагогічного процесу є індивідуально- орієнтована взаємодія вчителя з учнями, що 
має на меті різнобічний, вільний і творчий розвиток дитини. Сучасна педагогіка все 
частіше звертається до дитини як до суб’єкта навчальної діяльності, до особи, яка 
прагне до самовизначення та самореалізації.

Розроблення програми профілактики розвитку адиктивної поведінки включає такі етапи, як: 
•	 анкетування 
•	 аналіз анкетних даних, що дає змогу виявити причини та взаємозв’язок адикції із  соціальними 

відносинами, стосунками в сім’ї тощо. Отримані результати слід опрацювати за допомогою 
нейротехнологій, які дозволяють урахувати соціальні, психологічні (особистісний  компонент), 
фізіологічні (зокрема, функціональні резерви, елементний статус), спадкові та інші  причини 
адиктивної поведінки. На основі нейротехнологій було створено програму, за допомогою 
якої з великою ймовірністю можливо визначити розвиток адиктивної поведінки 

•	 психокорекційна робота щодо профілактики розвитку адикції, яку проводять із виявленою 
 групою ризику

Так, зміст освіти в новій нооетичній парадигмі визначається тим, що  глобальні 
протиріччя часу долаються за допомогою комплексного розвитку як фізичної, так 
і духовної сфери людини. Цей ефект пов’язаний із закономірністю, що особа має 
вроджене прагнення до діяльної єдності зі світом і буттям. Розрив цієї діяльної 
 єдності, або бездуховність, як правило, призводять до агресивності, вчинення анти-
соціальних дій і саморуйнування. 

За сучасних умов збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, 
його духовно-моральний і фізичний розвиток стають найважливішими  державними 
завданнями. Проблема адиктивної поведінки дітей і підлітків є  серйозною загрозою 
здоров’ю населення, економіці та соціальній сфері країни. Натомість зменшення 
уваги до виховних аспектів дозвілля зумовлює поширення стихійних форм прове-
дення вільного часу. 
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Сьогодні у його структурі переважають розважальні види діяльності. Так, з орга-
нізації дозвілля дітей і підлітків майже повністю втрачено продуктивні та змістовні 
форми організації вільного часу, які заміняються видами діяльності, орієнтованими 
на спільне його проведення, конформізм, демонстративність поведінки, агресив-
ність. 

Для більш глибокого розуміння розвитку порушення поведінки, пов’язаного з ви-
никненням пато логічної залежності від об’єкта потягу, і розробки на цьому підґрунті 
ефективних підходів до його профілактики, доцільно розглядати ігроманію у  структурі 
більш широкого явища, трактованого як адиктивна поведінка.

Подолання стресових ситуацій, невпевності в собі, тиску середовища, справж-
нього або уявного, у разі адиктивної поведінки досягається втечею від реального життя 
за допомогою зміни психологічного стану, занурення у світ мрій і фантазій, де  проблеми 
«розв’язуються самі собою», що різко порушує адаптацію людини як у соціальному, 
так і в біологічному аспектах. Так, під час корекційних інтервенцій з підлітками, які 
мають особистісні та емоційні проблеми, слід опиратися на афективне (емоційне) 
 навчан ня. Цей підхід до профілактичної роботи сконцентрований на відчуттях і пере-
живаннях індивіда, його навичках розпізнавати їх та керувати ними. Афективне 
 навчання базується на врахуванні того, що адиктивна поведінка частіше розвивається 
в осіб, які мають труднощі у визначенні та вираженні власних емоцій, що виявляють 
інтраперсональні фактори ризику —  низьку самооцінку, слабко розвинені навички 
прийняття рішень. 

У рамках реалізації корекційної роботи можна виділити кілька напрямів: 
•	 підвищення самооцінки осіб, які навчаються 
•	 визначення значущих особистісних цінностей 
•	 розвиток навичок розпізнавання та вираження емоцій, навичок прийняття рішень 
•	 забезпечення оптимального рухового режиму з урахуванням вікових особливостей

Виникнення  адиктивної  поведінки  молоді  —  це  поширення  неформальних 
 молодіжних організацій зі специфічними груповими нормами, цінностями та спосо-
бами поводження. Саме така особ ливість структуризації молодіжного середовища 
полегшує формування моди на «наркокультуру», «пивний спосіб життя», ігроманію, 
залежність від спілкування в Iнтернеті та ін. 

Як правило, різного роду об’єкти потягу при формуванні адиктивної поведінки 
детерміновані атрибутикою певної групової субкультури. Найдоступнішою ефек-
тивною та явно недооціненою сферою  діяльності, здатною сформувати в дітей, під-
літків і молоді стійкі ціннісні позиції, є фізична культура та спорт. Нині світовий 
і вітчизняний досвід широко демонструє їх універсальну спроможність у комплексі 
розв’язувати проблеми підвищення рівня здоров’я населення, виховання й освіти 
дітей, підлітків і молоді, формування здорового морально-психологічного клімату 
в суспільстві. 

Сфера спорту також базується на засадах об’єднання малих груп (спортивної 
команди), а саме: виховання в команді будується на принципах взаємовиручки  й со-
лідарності,  що  є  реальною  альтернативою  адиктивної  поведінки.  Величезний 
 соціальний потенціал фізичної культури та спорту необхідно повною мірою ви-
користовувати  для  профілактики  виникнення  різних  видів  адикції,  оскільки 
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це найменш витратний і найбільш результативний важіль форсованого морального 
і фізичного оздоровлення дітей, підлітків та молоді. 

Поняття «здоров’я» охоплює широкий зміст, аніж вважали раніше, адже воно має 
поєднувати такі форми поведінки, які дозволяють покращити життя людини, зробити 
його  змістовним та успішним. Водночас розуміння поняття «збереження здоров’я» 
в підростаючого покоління суттєво варіюються як у різних етнічних культурах, так 
і на різних історичних етапах. «Здоров’я» — поняття багатогранне, яке уміщує біоме-
дич ну, соціальну, економічну, духовну та інші складові.

Для розвитку фізичної культури й спорту при вибудовуванні профілактичної діяльності 
необхідно: 
•	 вивчити можливості фізкультурно-спортивної діяльності в організації діяльності щодо про-

філактики адкитивної поведінки серед дітей, підлітків та молоді 
•	 впровадити найефективніші форми розвитку фізкультурно-спортивної складової 
•	 визначити форми педагогічної взаємодії та розробити відповідну оптимальну модель і шлях 

реалізації педагогічних і управлінських дій щодо формування стійких позицій протистояння 
дітьми, підлітками та молоддю адикціям

Наразі напрацьовано певну педагогічну базу та належний досвід для вдосконалення 
відповідних технологій, розвитку ефективних форм і способів організації та проведення 
позитивно- орієнтованої фізкультурно- спортивної діяльності для формування здоро-
вого способу життя. Соціальна активність молоді  також є важливим фактором профілак-
тики адиктивної поведінки. Для якісного розв’язання цього завдання слід не лише мати 
картину динаміки ризику в підлітковому віці, але й бачити «зони ризику» освітньо го 
простору. Зміна розподілів за ступенем ризику дозволить здійснювати прогнозу вання, 
отже, і ефективну профілактику. Так, в основній частині робіт, присвячених діаг ностиці 
«груп ризику» адиктивної поведінки, виділяють такі чинники, як сімейна ситуація, 
 рівень домагань, самооцінка та ін. Усі ці чинники можна віднести до супутніх, але не до 
основних, що не дасть належної змоги з’ясувати сутність цього явища. 

Три основні чинники ризику, що зумовлюють динаміку розвитку адиктивної поведінки 
в підлітковому віці: 
•	 готовність до ризикованої поведінки 
•	 інтерес до об’єкта адикції 
•	 модальність соціальних установок

У профілактиці адиктивної поведінки, а саме патологічної схильності до  азартних 
ігор, важливо також зважати на низку різноманітних причин, таких як родина. Адже 
сім’я —  це найперший інститут соціалізації дитини. У формуванні адиктивних меха-
нізмів батьківське програмування відіграє надзвичайно велике значення. За цим сце-
нарієм розвивається не лише схильність до того чи іншого захворювання, але й  спосіб 
взаємодії із середовищем. Тому, якщо батькам притаманне відчуття страху перед реаль-
ністю, вони шукають розради, досягаючи її в контакті з адиктивними агентами, то, ймо-
вірно, і діти можуть успадкувати цей страх і відповідний спосіб захисту —  уникання 
реальності. Щодо вибору адиктивних агентів, то дитина може піти як лінією батьків, 
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так і шукати свої пріоритети. Не обов’язково, якщо батьки мають залежність від алко-
голю, то і дитина не уникне такого сценарію. Навпаки, сильнішою може виявитися на-
віть анти сценарій. На особливу увагу заслуговує проблема співзалежності. Оскільки 
родини з адиктивними батьками виховують, як правило, особистостей двох типів: адик-
тів і тих, хто піклується про них. Таке сімейне виховання нерідко створює визначену 
сімейну долю, яка виражається у тому, що діти із таких родин теж стають адиктами.

Адикт набуває значущості як адиктивний агент, до того ж співзалежна людина 
все більше фіксується на адикті та його поведінці. Цей співадикт змінює власну по-
ведінку у відповідь на стиль життя адикта. Зміна поведінки може включати спроби 
контролю над проведенням часу, соціальними контактами, особливо з тими, хто теж 
має адиктивні проблеми. Співзалежна особистість намагається будь-якою ціною втри-
мати гармонію в родині, прагне ізолювати себе від зовнішніх активних відносин, по-
трапляючи у такий спосіб у тенета адикта. 

Риси, характерні для співзалежності: 
•	 комплекс відсутності чесності (заперечення проблем, проекція проблем на когось, вира-

жена зміна мислення з переоціненням цінностей життя) 
•	 нездатність керувати власними емоціями, нездоровий спосіб життя (незмога виражати свої 

емоції, постійне емоційне пригнічення, «заморожені» почуття, брак контролю над емоці-
ями, фіксація на якійсь одній емоції (образа, помста та ін.), невміння відволіктися 

•	 нав’язливе мислення (формально-логічне мислення, створення формули та підпорядку-
вання всього цій формулі) 

•	 дуалістичне мислення (так чи ні без нюансів)
•	 перфекціонізм (віра в те, що ідеал може та мусить бути досягнутим) 
•	 зовнішня референція (спрямованість на інших) 
•	 низька самооцінка 
•	 прагнення створити відповідне враження, керувати враженнями, що базуються на почутті 

сорому 
•	 постійна тривожність та страх 
•	 ригідність 
•	 часті депресії та ін.

Суттєвий вплив на повсякденне життя та перспективи розвитку дитини та під-
літка має загальна освіта. На школу покладаються найважливіші функції: 

•	 набуття знань, 
•	 вибудовування культурних і моральних цінностей, 
•	 допомога у соціальній адаптації,
•	 вироблення адекватної соціальної поведінки, 
•	 сприяння особистісному росту. 

Але не завжди школа може сповна впоратися із цими функціями. Ба більше, де-
які освітні системи та підходи можуть навіть певною мірою сприяти формуванню 
і зміцнен ню адиктивних механізмів. Школа не лише не перешкоджає однобічній 
фіксації на навчальній діяльності або окремих її видах, але може сама спровокувати 
розвиток цієї фіксації, підкріплюючи її як бажану та схвалювану діяльність. Інколи 
 відмінники в школі, стаючи дорослими, зберігають звичну стратегію пошуку відчут-
тів —  вибирають такі тяжкі форми адиктивної поведінки, як алкоголізм або наркоманія, 
а зараз частіше і поведінкові адикції, зокрема лудоманію. У багатьох школах знання 
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здебільшого транслюються. Паралельно з ними передаються погляди,  переконання, 
способи взає модії з навколишнім світом, які, на жаль, можуть являти собою негнучкі, 
застиглі невідповідні теперішньому моменту патерни.

Не менш важливим інститутом соціалізації є засоби масової інформації. Їхній 
вплив позначається на всіх сферах громадського життя: культурі, політиці, економіці, 
освіті та вихованні тощо. Водночас, вони додають свою частку до відриву людей від 
реальності, пропонуючи індустрію відчуттів замість повноцінних взаємин, змушують 
приймати готові зразки думок і вчинків. Люди втрачають навички живого спілку-
вання, сидячи перед екраном телевізора і поглинаючи чужі думки та вчинки. Члени 
родини можуть вечорами після роботи й навчання збиратися біля екрана телевізора 
на кілька годин, перекидаючись між собою лише окремими репліками з приводу 
 побаченого, натомість не приділяють належної уваги проблемам та інтересам один 
 одного. Багато з них знаходять у телеефірі ефективний, на їхній погляд, шлях уник-
нення проблем. Часом екранні персонажі кажуть про те, що реальність нудна, складна, 
непередбачувана, і тому треба відволіктися, розслабитися, відпочити. Деякі люди 
 можуть сприймати це як формулу до виживання, зробивши висновок, що діяти чи 
пере організовувати свій життєвий план — це зайве, ліпше відсторонитися. Емоційна 
подача матеріалу може сприяти швидкому та міцному засвоєнню схожих формул. 
Релігія у широкому сенсі відіграє важливу роль в історії, культурі та моральному 
 кодексі суспільства. Соціальна природа та риси релігії вказують на її зв’язок із роз-
витком суспільства. У складний для людини час вона часто звертається до релігії, 
 шукаючи підтримки, віри, надії та сили для протистояння важким випробуванням. 

Будь-яке суспільство в реальний історичний проміжок часу здобуває певні за-
гальні ментальні парамет ри, що дають усі підстави говорити про психічне здоров’я 
націй. Стрімко змінюється звичне середовище та формується нова атмосфера, яка 
не має чітких орієн тирів та сприяє розвитку і посиленню екзистенціальних страхів 
перед реальністю. Соціально-економічні труднощі загострюють міжособистісні кон-
флікти, що сприяє роз’єднанню членів суспільства. Втрата в кризовий час почуття 
внутрішнього комфорту, рівноваги, безпеки стає для багатьох індивідуумів вирішаль-
ним фактором у виборі адиктивної стратегії поведінки у відповідь на вимоги середо-
вища. У такий спосіб зростає кількість адиктів у суспільстві. Все більше до цих адик-
цій  потрапляє  молодь.  Поряд  із  соціально-економічними  чинниками  розвитку 
зміцненню лінії адиктивної поведінки сприяють деякі неправильні переконання, стійкі 
стереотипи та настанови. Оскільки люди часто не схильні брати на себе відповідаль-
ність за те, що з ними відбувається. Це значною мірою породжує бездіяльність або 
пошук винних. 

Так, багато з них покладають відповідальність на уряд або своїх близьких та ін. 
Невміння й небажання жити у сьогоденні проявляється в надцінному ставленні до ми-
нулого, коли люди живуть постійними спогадами про колишні часи. Вони поринають 
у ностальгічні спогади, якщо прожите було світлою плямою в їхньому житті, або в глибоку 
всесвітню скорботу, якщо минуле завдало багато болю і страждань. На противагу цьому 
явищу спостерігається, коли людина повністю поринає у фантазії про майбутнє, ілюзорно 
змальовуючи собі картини майбутнього в тому світлі, у якому їй хотілося б його бачити. 
При цьому не замислюється про те, що вона сама могла б зробити в реальних умовах. 

Зокрема, надмірне захоплення мріями теж вносить свою частку до відриву осо-
бистості від реальності. У своїх романтичних поривах люди стають запеклими шану-
вальниками природи. Це не стосується тих, хто іноді залишає гамір міст і рушає 
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до природної краси й гармонії, щоб відпочити та набратися сил. Небезпека криється 
в тому, що деякі перетворюють це на власний стиль життя. Так, нехтуючи невпоряд-
кованістю і непередбачуваністю реального життя, не вирішуючи проблем, вони йдуть 
до лісу, в гори, на риболовлю, полювання, знаючи, що там вони одержать ті відчуття, 
завдяки яким запанує гармонія. Але ці люди часто можуть потрапляти навіть у залеж-
ність від такої гармонії. Як правило, у родинах вони нерідко стикаються із непорозу-
мінням і докорами, тому що в такий спосіб намагають ся уникати вирішення реальних 
проблем —  виховувати дітей, облаштовувати житло, зароб ляти гроші, приділяти увагу 
подружжю і т. д. Іноді як ознака адиктивної поведінки може виступити таке близьке 
і необхідне всім нам почуття гумору. Безсумнівно, це почуття допомагає легше йти 
по життю, але в міру. Адже в деяких людей гумор, незалежно від життєвої ситуації, може 
стати невід’ємною складовою їхньої лінії поведінки, тому що можливість виглядати 
смішним — це один зі способів самовираження, самопрезентації або певного захисту.

Профілактика адиктивної поведінки має торкнутися всіх сфер життя підлітка, 
зокрема: родини, освітнього середовища, суспільного життя. Зокрема, профілактична 
діяльність має охопити діагностичний та інформаційно- просвітницький етапи: 

Діагностичний етап включає в себе процес встановлення особливостей, які можуть мати 
вплив на формування адиктивної поведінки:
•	 підвищена тривожність 
•	 низька стресостійкість 
•	 нестійка я-концепція 
•	 низький рівень інтернальності 
•	 нездатність до емпатії 
•	 некомунікабельність 
•	 підвищений егоцентризм 
•	 низьке сприйняття соціальної підтримки 
•	 стратегія уникнення під час подолання стресових ситуацій 
•	 спрямованість на пошук відчуттів та ін.

А також отримання достовірної  інформації про становище дитини в родині, 
 характер сімейних взаємостосунків, склад сім’ї, її захоплення та схильності, коло 
 друзів та інших можливих референтних груп. 

Інформаційно-просвітницький етап являє собою розширення компетенції підлітка в таких 
важливих галузях, як: 
•	 психосексуальний розвиток 
•	 культура міжособистісних стосунків 
•	 технологія спілкування 
•	 способи подолання стресових ситуацій 
•	 конфліктологія
•	 проблеми адиктивної поведінки з огляду основних адиктивних механізмів 
•	 види адиктивної реалізації 
•	 динаміка розвитку адиктивного процесу і  його наслідки
•	 особистісний ріст (з елементами корекції окремих особливостей дитини і форм її поведінки)
•	 формування й розвиток навичок роботи над собою
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Традиційно, профілактику всіх адиктивних станів підрозділяють на: первинну, 
вторинну та третинну. 

Первинна профілактика — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання 
шкідливих впливів на людську психіку, яка здійснюється шляхом соціально- гігієнічних 
заходів і психологічних тренінгів цільових груп (соціальне навчання «навичок життя»). 

Мета первинної профілактики полягає у:
•	 попередженні про згубність зловживань і залежностей 
•	 інформуванні та просвітницькій діяльності
•	 підготовці суспільства та індивідуумів до різноманітних форм адиктивної поведінки 

 за  допомогою психологічних методів

Вторинна профілактика хвороб залежності —  це індивідуальна профілактика, 
спрямована на раннє виявлення та створення мотивації до лікування. Сьогодні у струк-
турованому  молодіжному середовищі вона є вкрай необхідною, але, на жаль, саме цієї 
ланки профілактичної охорони здоров’я наразі бракує. 

Так, з одного боку, відчувається недолік технологічно пророблених програм, що 
поєднують і раннє виявлення «груп ризику» і мотиваційний тренінг. З другого — 
 молодь, досягнувши повно літнього віку, перестає бути активним об’єктом уваги 
 багатьох профілактичних структур, хоча потребує до себе серйозного підходу через 
 набуття певного життєвого досвіду.

Третинна профілактика  —  це  запобігання  рецидивам  і  хронізації  нервово- 
психічних захворювань, а також відновлення працездатності людини, яка зазнала 
 хвороби. Вона спрямована на запобігання інвалідності (переважно за  допомогою ре-
абілітаційних заходів). Так, у багатьох випадках для запобігання рецидивам психіч-
ного захворювання хворому потрібне вживання підтримувальної  психофармакотерапії. 
Зокрема, у наркології вона охоплює достатньо важку галузь —  тяжкі випадки після 
кількаразових рецидивів і безуспішного лікування.

Отже, заходи, які застосовують для профілактики адиктивної поведінки в разі 
нехімічної залеж ності практично такі самі, як і при хімічній, що є нині більш відомою. 
Як бачимо, профілактичні заходи також дуже схожі і за змістом, адже третинна профі-
лактика — це вже і є саме реабілітація. 

Основні етапи реабілітації: 
•	 відновлювана терапія — лікування в стаціонарі, активні медичні інтервенції з поєднанням 

психо терапії та соціотерапії, поступовий перехід від лікувального режиму до активізуючого 
•	 реадаптація — починається в стаціонарі та продовжується в позалікарняних умовах, 

 здійснюєть ся адаптація хворого до сім’ї, разом із підтримувальною терапією, застосовують 
 лікування  працею, а за потреби навчають нового фаху 

•	 реабілітація у повному значенні слова — раціональне працевлаштування, нормалізація 
 належних побутових умов та активне соціальне життя
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЧЛЕНАМ СІМ’Ї,  
ЧИЙ РОДИЧ МАЄ ПРОБЛЕМИ З АЗАРТНИМИ ІГРАМИ  

(розроблені адміністрацією штату Вікторія, Австралія)

Ви маєте право відчувати себе в безпеці, емоційно та фінансово. Важливо 
захистити себе від будь-якої шкоди, яка може виникнути у зв’язку з пробле-
мою  вашого члена сім’ї чи друга з азартними іграми.

Шукайте юридичні, фінансові та інші поради, щоб вивчити існуючі  варіанти 
дій.

Ключові моменти
•	 Взаємодія із членами сім’ї, що мають проблеми з азартними іграми може 

бути виснажливою.
•	 Використовуйте свою енергію, щоб в першу чергу допомогти змінити вашу 

власну ситуація, а не їх.
•	 Важливо пам’ятати, що Ви не можете примусити свого члена сім’ї чи друга 

визнати, що їх азартні ігри є проблемою. Ви не можете змусити їх 
 зупинитися грати.

•	 Незалежно від того, що ви говорите чи робите, в кінцевому підсумку єди-
ним, хто може припинити азартні ігри, є сам гравець.

•	 Проблема —  це азартні ігра, а не людина.
•	 Ви не винні в їх поведінці.

Ваші стосунки з гравцем
•	 Проблема азартних ігор може призвести до напруги у відносинах. Щоб 

 знизити її притримуйтесь наступних рекомендацій:
•	 Повідомте гравця про негативний вплив їх поведінки на ваше життя.
•	 Висловлюйте свої почуття обережно та відкрито.
•	 Не намагайтеся взяти під контроль життя гравця. Це не спрацює і принесе 

лише біль.
•	 Нехай гравець знає, що ви хочете допомогти. Він може відчувати себе без-

силим, збентеженим чи осормленим, тож потребувати підтримки.
•	 Поводьтесь з ним як з рівним. Не намагайтеся захистити їх.
•	 Підтримуйте їх у своїй боротьбі, але не беріть на себе тягар.
•	 Дозвольте їм нести відповідальність за свою поведінку. Наприклад, нехай 

вони самостійно вирішують питання з кредиторами та їх роботодавцями. 
Не допомагайте їм брехати і обманювати.

Практичні кроки, щоб уникнути фінансових проблем
У більшості випадків людям, які мають проблеми з гемблінгом, важко 

утримувати гроші, коли існують можливості для азартних ігор. Вживайте за-
ходів, щоб захистити себе та людей навколо вас від фінансової шкоди. 

Загальні пропозиції щодо цього є такими:
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•	 Шукайте професійних порад щодо захисту активів та прибутку вашої родини. 
•	 Не давайте гроші гравцю.
•	 Не платитіть борги гравця.
•	 Вирішіть, чи можете ви керувати грошима гравця. Якщо ні, вам може знадо-

битися окремий банківський рахунок та кредитні картки.
•	 Видаліть своє ім’я зі спільних облікових записів, щоб уникнути успадкування 

боргу гравця.
•	 Візьміть під свій контроль фінанси, наприклад, організуйте прямі дебету-

вання за рахунками, іпотечними кредитами та регулярними дебетуваннями 
та обмежуйте доступ до готівки.

•	 Самостійно перевіряйте пошту на предмет рахунків.
•	 Зберігайте записи про всі фінанси, включаючи активи, доходи, витрати,  внески 

та подарунки.
•	 Робіть копії важливих документів та зберігайте їх у безпечному місці. До них 

відносяться: документи на житло, сертифікат шлюбу та свідоцтва про народ-
ження, ІНН платника податків.

•	 Не підписуйте нічого, що ви не розумієте, або не готові платити.
•	 Не позичайте гемблеру кредитні картки та не повідомляйте номери «pin» 

 ваших карт.

Знайдіть підтримку серед людей, яким ви довіряєте
Друзі або члени сім’ї можуть часто відчувати себе ізольованими та кинутими. 

Можливо, буде корисно звернутися за допомогою до інших. Поговоріть із довіре-
ними людьми, які не осудять вас або людину, у якої виникли проблеми з азарт-
ними іграми. Подумайте про чесну розмову з іншими потерпілими членами сім’ї, 
щоб ви могли підтримувати один одного.

Спілкування з іншими
Проведення часу з іншими може полегшити стрес. Вам не потрібно говорити 

про свої проблеми, якщо немає бажання. Підтримуйте ваші дружні стосунки, 
не полишайте своїх інтересів та захоплень, а також робіть те, що вам приємно.

Доглядай за своїм здоров’ям
Здорова дієта, регулярні вправи та адекватний відпочинок можуть поліпшити 

ваше самопочуття та підвищити стійкість до стресу.

Зміни у відносинах
Вам може знадобитися створити емоційну та фізичну відстань між собою 

і гравцем аби зберегти своє психічне та фізичне здоров’я. Консультування щодо 
відносин з психологом або психотерапевтом може бути оптимальним шляхом для 
обговорення проблем та пошуку способів вирішення.
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СКРИНІНГ-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
(Л.М. Юр’єва, Т.Ю. Больбот, 2006)

1. Як часто ви відчуваєте пожвавлення, задоволення або полегшення, 
коли пере буваєте за комп’ютером (у мережі)?

2. Як часто ви очікуєте моменту, коли зможете почати працювати за 
 комп’ютером, думаєте про це: відкриєте певний сайт, знайдете затребувану 
 інформацію та нові знайомства?

3. Як часто вам потрібно більше часу проводити за комп’ютером або 
 витрачати більше грошей, щоб отримати такі самі відчуття?

4. Як часто ви не можете самостійно припинити роботу за комп’ютером?
5. Як часто ви відчуваєте нервозність, зниження настрою, роздратування 

або порожнечу за межами комп’ютера?
6. Як часто ви відчуваєте потребу повернутися до комп’ютера для 

 покращення власного настрою або уникнення життєвих проблем?
7. Як часто ви нехтуєте сімейними, громадськими обов’язками та нав-

чанням  через роботу за комп’ютером?
8. Як часто вам доводилося обманювати, приховувати від батьків або 

 викладачів кількість часу, проведеного за комп’ютером?
9. Як часто виникає небезпека втрати дружніх та/або сімейних стосун-

ків, зміни фінансової стабільності, успіхів у навчанні через надмірну роботу 
за комп’ютером?

10. Як часто ви відчуваєте фізичні симптоми, такі як: оніміння і біль 
у  кистях рук, біль у спині, сухість в очах, головний біль; нехтування особи-
стою гігієною,  вживаєте їжу під час роботи за комп’ютером?

11. Як часто ви спостерігаєте порушення зору або зміни режиму роботи 
 через надмірну роботу за комп’ютером?

Для кожного запитання пропонують чотири варіанти відповіді: 
1 —  ніколи; 
 2 —  рідко; 
3 —  часто; 
4 —  дуже часто. 

Підрахунок балів може сягати: 
до 15 балів —  0 % ризику комп’ютерної залежності; 
16–22 балів —  стадія захопленості; 
23–37 балів —  ризик розвитку комп’ютерної залежності; 
більше 38 балів —  наявність комп’ютерної залежності.
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