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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

На соціально-педагогічному рівні розуміння проблем адиктивної 

поведінки підлітків, схильності до такої поведінки є своєрідним проявом 

внутрішнього стану особистості, що детермінується комплексом умов та 

факторів. Фактор чи система факторів тільки в певних умовах можуть бути 

причинами формування адитивної поведінки. Тому доцільним є визначення 

основних факторів і умов, у співвідношенні з якими, формується така 

поведінка у підлітків. 

На формування адиктивної поведінки підлітків, перш за все, 

впливають соціальні умови їхнього життя. При цьому необхідно розглянути 

дві групи умов: макросоціальні та мікросоціальні. Перша група – це 

суспільство, в якому живе підліток, мораль і моральні цінності, політичні й 

економічні проблеми, ставлення до дітей, сім'ї тощо. Друга група – це 

безпосереднє соціальне середовище підлітка, тобто люди, з якими він 

спілкується, від яких залежить, з ким дружить. Це, насамперед, батьки, 

родичі, педагоги, сусіди, друзі, однокласники або інші люди. 

Вплив макросоціуму на розвиток дитини, особливо в дошкільному 

віці, звичайно недооцінюють. Зрозуміло, що дитина цього віку не зосереджує 

уваги на проблемах дорослих, які висвітлюються в засобах масової 

інформації та обговорюються ними. Але через настрій батьків, їхню 

поведінку, ставлення один до одного й інших людей дитина чітко усвідомлює 

два основних параметри функціонування суспільства в цілому: благополуччя 

та неблагополуччя. 

Історію розвитку нашого суспільства протягом трьох-чотирьох 

останніх поколінь, навряд чи можна назвати благополучною, позбавленою 



стресогенних факторів. Зрозуміло, що це не могло не відбитися на 

психічному стані людей. Невпевненість у завтрашньому дні, гострі соціальні 

конфлікти, необхідність вимушено змінювати стиль життя чи місце 

проживання є важливими факторами, котрі спонукають людину до вживання 

алкоголю, наркотиків. Ще більше негативним фактором є «хронічний» 

стресовий стан, коли люди розуміють, що жити так, як вони можуть, далі 

неможливо і в той же, час безсилі щось змінити оскільки їхні дії жорстко 

регламентовані суспільством.   

Соціальна напруженість у суспільстві обумовлена, також, 

суперечливістю проголошених і реальних цінностей та ідеалів, виникненням 

«подвійної моралі», яка міцно закріпилась у всіх соціальних сферах – від 

дитячого садка до вищих суспільних інституцій і стала перешкодою в 

процесі соціалізації особистості підростаючої людини. Наприклад, відома 

ситуація, коли дитині в школі говорять одне, а вдома, на вулиці і в тій же 

школі вона бачить зовсім інше. Деякі діти дуже легко засвоюють ці подвійні 

стандарти поведінки – привчаються лицемірити, пристосовуватися, цинічно 

ставитися до будь-яких ідеалів і моральних норм. Інші – важко переживають, 

намагаються зрозуміти ті протиріччя, які перед ними відкриваються. Деякі 

підлітки, не подолавши проблем і труднощів, які виникають у зв'язку з цим, 

відмовляються взагалі від оволодіння соціальними нормами, протиставляють 

себе суспільству. Але при цьому глибоко у підсвідомості в них завжди 

залишається почуття неповноцінності, яке з часом переходить у комплекс 

неповноцінності. Цей комплекс підліток компенсує або через асоціальну 

поведінку, або через вживання психоактивних речовин. Подібну реакцію 

викликає і нерівність людей у суспільстві – матеріальна, соціальна та 

політична. 

Список використаних джерел: 
1. Пилипенко О. Сучасні підходи запобігання наркотизації через 

освіту //Освіта України. – 2009. – 28 липня. – С.3. 
2. Шевченко С. Шкідливі звички шкільної молоді // Рідна школа. – 

2000. – №2. – С.19-22. 


