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АНОТАЦИЯ 
 
       Работа посвящена актуальным проблемам самореализации личности 

наркозависимого человека. Освещены результаты  многолетних исследований 

динамики  продуктивности жизни в самосознании больных наркоманией 

Самореализация личности наркозависимого - одна из основных задач в 

реабилитационом процессе, решение которой будет лежать в основе 

формирования стойкой ремиссии. 

 

SUMMARY 
 
 
The research is devoted to actual problems of self-actualization of an addict 
personality. Self-actualization of the addict personality is one the major task in 
rehabilitation process. Its solution is in the basis of formation of permanent 
remission. 
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психобіографічні характеристики. 

 
НАРКОМАНІЯ  ЯК ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇЇ 

 

Проблема самореалізації особистості споконвічно належала до 

фундаментальних проблем людського буття, оскільки саме завдяки процесу 

індивідуальної самореалізації відбувається включення одиничної людини до 

суспільних відносин. Згідно В. Франклу, якщо у людини немає сенсу життя, 

реалізація якого б зробила її щасливою, то вона намагається відшукати відчуття 

спокою та щастя за допомогою хімічних препаратів (1990, с. 30). Проблема 



наркоманії розглядається як проблема сенсу життя конкретної людини і 

суспільства в цілому. Це проблема життєвого шляху, самореалізації 

особистості. 

          Розглянуто різнобічні підходи зарубіжної психологічної науки на 

розуміння поняття самореалізації як: реалізації потенційних можливостей 

людини через задоволення потреб, починаючи з фізіологічних потреб і до 

потреб зростання, самоактуалізації (А.Маслоу); безупинного активного процесу 

становлення, за допомогою якого індивід бере на себе відповідальність за якість 

свого життя (Г.Олпорт); єдиного і центрального мотиву в структурі організму 

(К.Роджерс); трансцендентного самоосягнення себе як синтезуючого духовного 

центру (P.Ассаджолі); процеса усвідомлення і реалізації взаємозв’язку 

Внутрішнього Я з енергією Універсума (М.Боуен); цілеспрямованого, 

специфічного для кожного етапу життя, процесу самоздійснення особистості 

(Ш.Бюлер); повну реалізацію Я, становлення єдиного, неповторного і цілісного 

індивіда, що включає в себе процес індивідуації (К.Г.Юнг). 

         Наведені дослідження дозволили зробити висновки про: 1) потенційне 

існування джерела самореалізації усередині людини; 2) його трансценденцію за 

межі свідомого; 3) доступність для людини цього джерела через досвід та 

усвідомлення.  

    Зіткнення особистості з обставинами, перешкоджаючими реалізацію її 

глибинних, базових тенденцій, обумовлюють схильність  до зловживання 

наркотиків, яке є захисною активністю особистості перед лицем труднощів, 

перешкоджаючих задоволенню найбільш важливих і актуальних для неї потреб 

(Березін С. В., Лисецький К. С., Назаров Є. А., ).       

         Протягом останніх років кількість споживачів наркотиків значно зросла. 

Цей факт зумовлений як соціально-економічною ситуацією, що спостерігається 

в Україні, так і низкою інших чинників, зокрема: виховання в умовах неповної 

родини, бездоглядність, несприятливий вплив дисфункційних сімей, де є 

зловживання наркотиками, відхилення в розвитку вищої нервової діяльності 

дітей тощо. 



         Проте, зазначені фактори соціального середовища впливають на багатьох 

дітей і підлітків, які мешкають в Україні, однак далеко не всі вони стають 

алкоголіками чи наркоманами. Отже, як доведено в дослідженнях (В. С. 

Бітенський, В. Я. Гіндікін, В. О. Глушков, А. А. Гребенюк, С. В. Дворяк, 

А. Є. Л ічко, Н. Ю. Максимова, К. Л.  Мілютіна, В. М. Оржеховська, І. П. 

Руденко, В. М. Синицький, В. О. Соболєв, Б. Г. Херсонський та ін.) важливим 

фактором є наявність певних рис особистості. 

         Також більшість досліджень, присвячених особистості залежних, 

спрямована на визначення характерологічних рис, емоційних станів, 

особливостей самосприйняття та самооцінки, що зумовлюють формування 

залежності чи є її наслідком (W. R. Martin,1980; Т. Станкушев, 1982; G. F. 

Vaillant,1983; D. L. Alkon, 1985; S. L. Baker, 1998; W. M. Cox, 1999; Зав’ялов, 

1988; А. І. Дурандіна. Н. А. Сирота, 1989. А. Є. Лічко, С. Ю. Чебураков, 1989, 

Л. К. Шайдукова, І. Г. Кузнєцов, 1991; Н. С. Марковська, 1993; В. М. Блейхер, 

1995; Т. М. Дмитрієва, 2000). Інші дослідники вважають неможливим знайти 

специфіку особистісного преморбіду алкоголіка, наркомана( B. B. Hewett, W. R. 

Martin, 1980; E. X. Freed, 1996).  

          В Україні інтерес науковців зосередився переважно на асоціальній 

поведінці учнів і молоді: девіантних її відхиленнях ( В. А. Шатенко, Т. М. 

Титаренко); впливи ранньої алкоголізації на світосприйняття ( В. С. Хомик, Н. 

Ю. Максимова); наркоманії ( О. Г. Чередниченко); проблеми важковиховуваних 

підлітків (А. Г. Антонова, Н. Ю. Максимова, С. І. Яковенко).  

 Отже історія вивчення проблеми наркоманії свідчить про наявність 

чималої кількості теорій ( соціальних, біологічних, психологічних), більшість з 

яких намагаються пояснити феномен наркотизації через базові психологічні 

особливості наркозалежних. Проблему наркоманії як проблему життєвого 

шляху, самореалізації особистості майже не розглядали . 

         Мета дослідження – визначити проблему наркоманії як прояв 

деструктивного напрямку процесу самореалізації особистості.  

        Для досягнення мети дослідження постають такі завдання: 



1) теоретичний аналіз наукових джерел за темою дослідження; 

2) виявити динаміку продуктивності життя в самосвідомості особистості від 

народження до очікованої  тривалості життя. 

   В межах каузометричного напрямку в психології життєвого шляху 

(Кронік, 1994; Ахмеров, 1994) нами було проведене дослідження 

наркозалежних осіб на базі центра ресоціалізації наркозалежних 

«Відродження». Кількість досліджуваних наркозалежних з діагнозом опійна 

наркоманія склала 30 чоловік (22 чоловіка, 8 жінок) віком 20-30 роки. Стаж 

вживання наркотиків 5 років. Контрольна група склала  30 чоловік віком 20-30 

роки (22 чоловіка, 8 жінок).  

   Нами була використана методика «Оцінювання п’ятивікових інтервалів 

життя» - ОПІ (Головаха, 1895; Кронік, 1985, Ахмеров,2003). Методика ОПІ 

виявляє динаміку продуктивності життя в самосвідомості особистості від 

народження до очікованої  тривалості життя; дозволяє  вираховувати 

психобіографічні характеристики особистості: суб’єктивну реалізованість 

життя, психологічний вік і ряд інших психобіографічних характеристик. 

  Дані, отримані методикою  ОПІ, водились в її комп’ютерний варіант – в 

програму  Bios, і оброблялись програмою статистичної обробки даних.( 

Kondrashev , Kronick , 1991). 

   Розглянемо динаміку продуктивності життя в самосвідомості 

наркозалежних: 



 

Графік 1 

Динаміка продуктивності життя: 1 ряд – наркозалежні, 2 ряд – контрольна 

група. 

   На графіку життя, статистично значущі відмінності у наркозалежних 

порівняно з контрольною  групою починаються з 16 років і йдуть до очікуваної 

тривалості життя. Такім чином, з початком вживання наркотиків, 

продуктивність життя падає. 

   Графік продуктивності життя в цілому у наркоманів нижче ніж в 

контрольній групі (р<0,001). Низька оцінка продуктивності свого життя в 

минулому(р<0,01),  в теперішньому(р<0,01) і в майбутньому (р<0,01) вказує на 

біографічні кризи нереалізованості, спустошеності і безперспективності. 

Співвідношення всіх трьох типів біографічних криз одночасно вказує на втрату 

сенсу життя.  У них немає надії на майбутнє. Вони сподіваються  прожити в 

середньому 45 років при середньому хронологічному віці 24 роки (табл. 1).  

Таким чином, вони відводять собі коротку біологічну перспективу. Коротка 

біологічна перспектива відображає відсутність соціально і особистісно 

значущих цілей у житті. Очікувана тривалість життя посередньо відображає 

проблему сенсу життя. Коротка очікувана тривалість життя трапляється у осіб, 



які знаходяться в складних життєвих становищах, в біографічних кризах, з 

проблемами здоров’я та інше (Ахмедов, 1994; Головаха , Хомик, Кроник, 1988).  

  Психобіографічні характеристики наркозалежних за методикою ОПІ. 

  Таблиця 1.  

 

Показники методики ОПІ  Контрольна 

група  

Наркозалежні Рівень значущості 

по t -крітерію 

Стюдента    

Середній бал оцінки минулого 8,2 балів  7,1 балів  Р <0,01  

Середній бал оцінки поточного 

п’ятиріччя   

9,6 балів  7,4 балів  Р <0,01  

Средний балл оценки 

будущего  

8,2 балів  6,7 балів  Р <0,0 1  

Середній бал оцінки всього 

життя  

8,2 балів  6,8 балів  Р <0,001  

Хронологічний вік  25,3 роки  24,4 роки  Не значимо 

Очікувана тривалість життя 67,7 роки  45 роки  р < 0,001  

Реалізованість задумів  39,5 %  58,6 %  р <0,001  

Кількість десятибальних 

оцінок  

3,5  2,8  Не значимо  

Кількість вершин  2,2.  1,8  Не значимо  

        

         За матеріалами проведеного дослідження ми можемо зробити наступні 

висновки: 

1. Особи з наркотичною залежністю характеризуються: переживанням 

високої суб’єктивної реалізованості (більше половини життя позаду); 

наявністю трьох типів біографічної кризи - нереалізованості, 

спустошеності і безперспективності; при цьому очікують прожити 

набагато менше – до 45 років, ніж контрольна група; останнє є 



відображенням реального стану їх здоров’я і про те, що вони 

усвідомлюють шкідливість вживання наркотиків для іх здоров’я; 

щонайменші показники тривалості життя і наявність всіх трьох типів 

біографічної кризи  вказують на відсутність значущіх цілей у житті, 

сенсу життя.  Біографічні кризи, які проявляються в переживанні 

непродуктивності свого життя ( в минулому, теперешньому, 

майбутньому), по суті, є кризами сенсу життя особистості (Ахмеров, 

1987, 1994, 1997; Кронік, Ахмеров, 2004). 

2. Наркоманія це прояв деструктивного напрямку процесу самореалізації 

особистості. Можно говорити про відсутність уміння особистості 

знайти сенс свого життя у осіб схильних до наркоманії. 

3. Проблему наркозалежності можно і необхідно розглядати з точки зору 

особливостей психобіографічних характеристик особистості.  

    Перспективи подальшого вивчення даної проблеми ми бачимо в більш 

детальному досліджені особливостей психобіографічних характеристик 

особистості. Ми вважаємо, що розглядати цю проблему необхідно в межах 

каузометричного напрямку в психології життєвого шляху. Це відкриє шлях до 

глибокого розуміння проблеми наркозалежної людини і сприятиме побудові 

більш ефективних профілактичних, реабілітаційних і психотерапевтичних 

заходів, що сприятимуть формуванню стiйкої ремісії.    
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