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Передмова
В умовах залучення частини та підрозділів Збройних Сил України
до відбиття збройної агресії Російської Федерації питання
психологічної готовності особового складу до виконання бойових
завдань є домінантним та не менш важливим, ніж володіння
військовослужбовців зброєю та прийомами її застосування.
Статистика втрат за час проведення Антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей безумовно вказує на
гостру проблему своєчасного виявлення, діагностики та попередження
будь яких проявів відхильної поведінки, що на рівні бойових втрат є
однією з передумов загибелі військовослужбовців.
Всього з початку Антитерористичної операції кількість
військовослужбовців, причини загибелі яких не пов’язані з
безпосереднім веденням бойових дій, складає понад 1300 осіб, з них
внаслідок самогубств – 259.
У 2016 році кількість не бойових втрат склала 256 осіб, в той час як
бойових – 211. З них 63 військовослужбовці загинули внаслідок
скоєного суїциду. Саме самогубства перебувають на першому місці як
причина загибелі військовослужбовців не в умовах безпосереднього
ведення бою.
Не менш гострою є проблема попередження випадків пияцтва та
наркоманії серед військовослужбовців. Наприклад, у першому
півріччі 2017 року злочини, пов’язані із незаконним обігом
наркотичних речовин складали 5,6% (78) від загальної кількості. В
зоні проведення АТО, за цей же період, вони склали 15% (42) від
загальної кількості злочинів.
Психологічний аналіз відхильної поведінки військовослужбовців у
бойовій обстановці дає змогу зробити висновок про те, що ці
негативні явища завжди присутні не тільки в тих підрозділах, що
перебувають на лінії безпосереднього зіткнення з противником, але й
на полігонах, навчальних центрах та місцях постійної дислокації
військових частин.
На жаль, на сьогоднішній день, незважаючи на значну кількість
досліджень причин та передумов виникнення негативних соціальнопсихологічних явищ і процесів у Збройних Силах, не сформовано
єдиної
концепції
запобігання
відхилень
у
поведінці
військовослужбовців. Наявні на сьогодні підходи до мінімізації цих
явищ не враховують усіх особливостей їхнього розвитку в бойовій
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обстановці, унеможливлюють проведення ефективної профілактичної
роботи та супроводу службово-бойової діяльності.
Саме тому розуміння командирами підрозділів, офіцерами
структур морально-психологічного забезпечення причин та передумов
виникнення проявів відхильної поведінки серед військовослужбовців,
володіння методами та формами її оперативної діагностики,
проведення ефективних заходів запобігання відхиленням у поведінці
військовослужбовців, їх профілактика і мінімізація негативного
впливу є одним з головних завдань.
Саме гострота та актуальність вищезазначеної проблеми обумовили
здійснити узагальнення сутності явищавідхильної поведінки у
військовослужбовців, пошук найбільш дієвих та ефективних форм
діагностики та організації профілактичної роботи щодо її
недопущення.
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Розділ 1
ВІДХИЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

1.1. Девіантна поведінка на війні

Питання про девіантну (відхильну) поведінку на війні —
неоднозначне, складне для точного психологічного, етичного та
правового аналізу і непопулярне як предмет психологічного
дослідження. Це пов’язано з загальними причинами, що затримували
розвиток психології війни, а також, і то більшою мірою, з
ідеологічними догмами та стереотипами минулого століття. В
Радянському Союзі наполягалося, що радянський солдат не здатен на
відхилення під час війни. А як щось такого і трапляється, то тільки як
виняток, а отже, не становить актуальної проблеми для наукового
дослідження.
Однак це дуже важлива проблема, адже від деяких девіантних
вчинків нерідко залежить життя багатьох військовослужбовців та
успіх бойових операцій (наприклад, від зради). Є відхилення, що
пригнічують учасників бойових дій (як-от самогубства) або призводять
до морального занепаду (як-от мародерство). А є такі, що й руйнують
психічне здоров’я воїнів, розладнують взаємодію (пияцтво, наркотизм),
унаслідок чого значно зростає навантаження на сумлінних учасників
бойових дій (дезертирство, симуляція тощо).
Як відомо, під девіантною поведінкою у психології зазвичай
розуміють систему вчинків або окремі вчинки, що суперечать усталеним у
суспільстві соціальним нормам (правовим, етичним) або нормам
психічного здоров’я. Але оскільки нормальною формою життя
суспільства вважають мир, то вже сама війна в розумінні спільноти
належить до явищ, що від тієї норми відхиляється. Проте на нинішній
день поняття про норми поведінки на війні майже не сформульовані, а
отже й невідомі.
Існує декілька трактувань про норму поведінки:
1. Норма як типова (узагальнена) поведінка, характерна для
більшості представників соціальної групи і визнана в ній як
прийнятна. Ця норма, вбрана у вигідну і деколи елегантну оправу, є
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насправді механізмом соціального пробачення за відхилення.
Найвідомішими з таких «обгорток» є фрази «бо війна війною», «нема
війни без крові» та ін. Дослідження показує, що така норма практично
завжди виникає у військових колективах і є потужним засобом
неформальної регуляції поведінки вояків у бойовій обстановці. У
підрозділі, де нормою поведінки є побратимство, усякі тенденції до
егоїзму, самоізоляції підлягають суворому осуду, а не раз і груповим
санкціям. У підрозділах, підготовка яких є недостатньою до бойових
дій, морально дезорганізованих, ніхто не матиме претензій до воїна,
що виявив легкодухість чи полохливість. Звісно, таке розуміння
норми не може лягти в основу офіційної оцінки поведінки
військовослужбовців у воєнний час.
2. Норма як оптимальна поведінка, що забезпечує стійке соціальне
та професійне функціонування людини і групи в конкретних умовах.
Безумовно, таке трактування норми функціональне, але лише в
ідеальному військовому підрозділі, в ідеальній армії. Насправді весь
досвід бойових дій показує, що в умовах граничних навантажень
людина не може функціонувати, як бездоганно налагоджена машина,
та нескінченно коритися надвимогам.
Правда життя така: жодна з воєн не обходилася без
найбрутальніших і найжорстокіших порушень правових і моральних
норм, вироблених мирним суспільством.
3. Норма як просто відсутність заборонених девіацій (відхилень
від встановлених законом, суспільною і груповою мораллю схем,
моделей, правил поведінки). Коли про воєнний час йдеться офіційно,
то найчастіше за норму править цей третій варіант.
Нормальною в бойових обставинах вважається поведінка, що
не виходить за межі правового поля, орієнтована на основний етичний
порядок воєнного часу,не призводить до дезорганізації в колективі та
не ставить під загрозу життя і здоров’я самого суб’єкта й товаришів
по службі.
Девіантна поведінка різноманітна, багатозначна. Залежно від того,
які норми військовослужбовець порушує або яких не дотримується у
воєнний час, його поведінку можна кваліфікувати як:
1) асоціальну поведінку (пов’язана з недотриманням передусім
правових, моральних, культурних норм, але не переступає межі
закону; таке визначення тісно пов’язане з поняттям протиправної
поведінки);
2) антисоціальну поведінку (спрямована проти суспільства, його
8

інтересів, грубо порушує його правові і моральні вимоги; це поняття
близьке до поняття делінквентної поведінки);
3) делінквентну поведінку (кримінальна, злочинна).
Девіантну поведінку треба чітко відмежовувати від поведінки
аномальної. Аномальна поведінка пов’язана з порушенням
психічного здоров’я. Якщо психічно хвора людина зазвичай не
усвідомлює можливих згубних наслідків своєї поведінки, то девіант,
як правило, усвідомлює наслідки своїх вчинків, але через різні причини
(страх, байдужість, пошук особистої вигоди тощо) здійснює девіантний
вчинок.
Різні наукові традиції і школи психології по-різному трактують
готовність людини до девіантних вчинків. Представники
біогенетичного підходу пояснюють її спадковістю. Прихильники
психоаналізу пов’язують причини девіацій з дефектами раннього розвитку
особи, апологети біхевіоризму — з порушеннями у процесі
соціалізації. Та загалом девіації виявляються і як дефекти особистісного
розвитку,і як помилки виховання у поєднанні з несприятливою ситуацією.
Загальна класифікація девіацій воєнного часу, побудована на
підставі їх спрямованості, може мати такий вигляд (схема 1).
Як видно зі схеми, девіантні вчинки, відповідно до мети
девіанта,можна поділити на своєрідні групи. Одні орієнтовані на здобуття
особистої вигоди: задоволення ідеологічних потреб, реалізації
ідеологічних, етнічних і релігійних поглядів, здобуття матеріальної
винагороди від противника, покращення умов свого існування,
збереження життя та ін. До цієї групи девіацій можна зарахувати
боягузтво, зраду, добровільну здачу в полон, мародерство.
Схема 1
Класифікація девіантної поведінки військовослужбовців
у бойових обставинах
Девіації воєнного часу
Спрямовані на
отримання особистої
вигоди:
1. зрада;
2. здача в полон
супротивникові;
3. боягузтво;
4. мародерство

Спрямовані на
ухилення від бойових
дій:
1. боягузтво;
2. дезертирство;
3. покалічення;
4. симуляція;
5. самогубство;
6. пияцтво і наркотизм
9

Спрямовані на
агресію:
1. вбивство командирів
і товаришів по службі;
2. агресивна поведінка
щодо населення

Другу групу відхилень становлять вчинки, здійснені з метою уникнути
участі в бойових діях з ідеологічних, релігійних та інших міркувань;
щоб зберегти власне життя та здоров’я. Це передусім дезертирство,
симуляція нездатності брати участь у бою, самоскалічення, пияцтво,
наркотизм і самогубство.
До третьої групи належать девіації, пов’язані з агресивними проявами
особи і спрямовані на розв’язання тих чи інших особистісних проблем
шляхом насильства щодо місцевого населення, вбивства товаришів по
службі і командирів тощо.
Звісно, кожна класифікація має свої недоліки, та все ж навіть простий
перелік цих психологічних феноменів розгортає перед командирами,
військовими психологами цілий світ психічного життя армії в бойових
обставинах, показує напрями профілактичної і психокорекційної
роботи.
Розгляньмо докладніше основні види девіантної поведінки.
Боягузтво — поведінка, за якої суб’єкт під впливом страху
нехтує як етичні, так і моральні норми, ставить під загрозу своє
життя та соціальний статус, а також безпеку інших людей.
Боягузтво є усвідомленою девіацією: вояк сам припиняє бойову
активність і шукає безпечного укриття або просто втікає з поля бою.
Один з дієвих психологічних механізмів за такої поведінки —
самозаспокоєння на кшталт: «Хай там що, головне — вижити».
Боягузтво може також бути причиною або підгрунтям, на якому
розгортаються інші моделі відхильної поведінки: дезертирства,
самогубства, вбивства товаришів по службі й командирів тощо.
Боягузтво не те саме, що й страх. Страх на війні почувають практично
всі психічно здорові люди. Проте самі бойові обставини, бойове
завдання, внутрішньогруповий розподіл бойових функцій, можливі
трагічні наслідки та інше спонукають учасника бойових дій долати
страх.
Боягуз же ігнорує свої обов’язки, своє минуле і майбутнє, долі товаришів
по службі, йому байдуже до результату бою — страх цілком опановує
його.
Дезертирство здебільшого визначають як самовільне покидання
військової служби або ухилення від призову в армію. З психологічного
погляду дезертирство є способом виходу з гострої особистісної кризи
шляхом вкрай конфліктного розриву зі звичним соціальним оточенням та
його нормами, тож, відповідно, передбачає соціальні санкції.
Причинами дезертирства можуть стати різні обставини — від
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боягузтва, психологічної і професійної непідготовленості до бойових дій,
до гіпертрофованого бажання «допомогти мамі заготовити сіно».
Своєрідною формою дезертирства є невмотивована відмова
військовослужбовця брати участь у бойових діях, у виконанні
конкретного бойового завдання.
А якщо в поведінці військовослужбовців спрацьовує психологічний
закон натовпу, то можлива й масова втеча з поля бою. Зростає
кількість випадків дезертирства в періоди загального погіршення
морально-психологічного стану військ,різкого падіння військової
дисципліни, зниження популярності війни і зростання антиармійських
настроїв у суспільстві, тривалих невдач (поразки, великі втрати) у
збройній боротьбі з противником.
Своєрідними каталізаторами масового дезертирства стають і негативні
явища в національних і соціальних відносинах, в матеріально-побутовому
і бойовому забезпеченні й керуванні військами. Масове дезертирство
відбулося 1812 року в армії Наполеона при відступі французьких військ із
Москви, в армії Росії — після революційних подій 1917 року і
практично в усіх арміях, що брали участь у Першій та Другій світових
війнах. За останні роки участі в бойових діях у В’єтнамі з армії США
дезертували майже 43 особи з кожної тисячі воїнів.
Тільки в період 2004–2006 років в американській армії
зафіксовано близько 5 тис. випадків дезертирства і звернень солдатів
до урядів інших країн з проханням надати їм статус біженців, аби так
вони могли уникнути кримінальної відповідальності у США. Навіть
окремі випадки дезертирства порушують морально-психологічний стан
війська та знижують його боєздатність, тому в усіх арміях світу вживають
найсуворіших заходів (навіть розстріли), щоб запобігти цьому явищу та
припинити його.
Цікава інформація
Наприклад, аналіз випадків скоєння військовослужбовцями ЗС РФ дезертирств, проведений російськими фахівцями, дозволяє зробити
висновок про те, що в структурі зареєстрованих злочинних військових
відхилень на тимчасовому відрізку з 1991 по 2004 роки домінуючим є
дезертирство (рис. 1).
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Рис. 1.Співвідношення зареєстрованих злочинних військових
відхилень, скоєних військовослужбовцями ЗС РФ за 1991–2004 рр.
(у розрахунку на 10 тис. військовослужбовців)

Порівняльний аналіз кількості зареєстрованих злочинних
військових відхилень дає змогу відзначити, що частка випадків
дезертирства залишається достатньо високою в загальній структурі
злочинності в період ведення бойових дій. Наприклад, 1993 року
кожне друге злочинне відхилення, здійснене у збройних силах РФ, було
пов’язане з дезертирством військовослужбовців-призовників. З
графіка динаміки видно, що пік вчинення цього відхилення припадає на
1994–1995 роки, що пов’язано з початком Першої Чеченської війни.
Прагнення вижити спонукало значну кількість військовиків до
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дезертирства.
Психологічними «пружинами» зради найчастіше стають
ідеологічні, релігійні незгоди, різні обрáзи, відчуття ненависті, презирства,
помсти, а також можливість перейти до противника заради матеріальної,
моральної та іншої вигоди. Зрада може полягати в повідомленні
противникові стратегічно і тактично важливої інформації, в саботажі,
диверсіях тощо.
Добровільна здача в полон є одним із різновидів зради.
Психологічними чинниками здачі в полон противникові стають різні
фактори, наприклад: особисті чи релігійні переконання, впевненість у
перемозі противника, ненависть, відчай, боягузтво, конфлікти з
командирами і товаришами по службі, неприйняття норм і цінностей,
незадоволеність соціальним статусом, психічне захворювання та ін.
Самоскалічення — це коли військовослужбовець сам собі завдає
тілесних пошкоджень, травм та поранень, щоб уникнути або
припинити участь у бойових діях.
Найчастіше головною причиною самоскалічення є боягузтво,
хвороблива тривога за власну долю. Тож аби себе травмувати,
добирають таких способів, щоб опісля могти нормально жити і
працювати у мирному житті. У таких випадках девіант керується
логікою «меншого зла», тобто рятує життя коштом здоров’я. Основні
різновиди завдання собі каліцтв: самоотруєння, самозараження,
самообмороження тощо.
Військовослужбовець або сам собі завдає поранень, або це робить
товариш по службі, і то в ті частини тіла, пошкодження яких
призводить до обов’язкової демобілізації, але дає змогу більш-менш
соціально та професійно функціонувати в мирних умовах. Цей спосіб
уникнення участі у війні досить давній.
Цікава інформація
Американський психолог Р. Габріель описує технологію самоскалічення
під час в’єтнамської війни США. «В роки війни у В’єтнамі, — пише він, — в
деяких портах, звідки відправляли людей і техніку до В’єтнаму, виявили та
арештували цілу групу хірургів за розповсюдження і продаж інструкцій для
новобранців, у яких давали рекомендації, як можна уникнути відрядження в
район бойових дій. Один зі способів полягав у тому, щоб «випадково»
прострілити собі ногу». Психолог також розповідає про те, що під час Другої
світової війни виявився феномен, названий «пораненням на мільйон доларів».
Суть його полягала в тому, що солдат хотів дістати незначне, безпечне для
життя поранення, але яке дало б змогу демобілізуватися або евакуюватися в тил
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і не зганьбитися як боягуз, що не виконав свого військового обов’язку.
В одній із частин радянських військ, що діяли в Афганістані, швидко виявилася
тактика симуляції офіцера А.: перед кожним виходом на бойову операцію він
«випадково» ламав один з пальців правої руки. Причому за весь термін служби
через ці «нещастя» офіцер А. так і не взяв участі в жодній серйозній бойовій
операції.

Не менш вдалим способом є самоотруєння. Його суть полягає у
свідомому нанесенні на власне тіло бойових хімічних препаратів або у
їх вживанні (в нелетальних дозах), що призводить до отруєння та
подальшої евакуації з поля бою. Таке отруєння, як правило, маскують
під бойове. Приклади таких девіацій фіксували ще в роки Першої
світової війни: солдати різних армій наносили на свою шкіру за
допомогою спеціальних паличок невеликі дози іприту, що спричиняло
утворення виразок, а загалом пошкодження мало симптоматику
бойового ураження ОР. У такий спосіб, за деякими даними, бойові
лави покинули тисячі військовослужбовців.
Самозараження полягає в добровільному зараженні самого себе
вірусами хвороб, через які потрібна тимчасова евакуація з поля бою
або повна демобілізація. Таке зараження вчиняють шляхом навмисного
контакту з інфекційними хворими без дотримання особистої гігієни. Є
й майстерніші способи самозараження. Деякі учасники бойових дій в
Афганістані розповідали, що були такі серед них хворі на гепатит
військовослужбовці, що навчилися на цьому заробітки робити. Вони
продавали свою сечу охочим заразитися цією інфекцією.
Не менше винахідливості, терпіння і, як не дивно, волі, треба для
самообмороження. Задля досягнення мети треба терпіти тяжкі муки:
солдат виставляє на лютий мороз, як правило, вночі одну зі своїх
кінцівок і чекає, аж доки обмороження стане травмою.
Широке коло способів ухилення від бойових обов’язків можна
об’єднати під назвою «симуляція неспроможності брати участь у
бойових діях». Можна визначити такі різновиди симуляції:
- симуляція соматичних захворювань;
- симуляція психічних захворювань;
- симуляція розладу бойової техніки і зброї;
- псевдосанітарія;
- псевдоманевр та ін.
Стисло схарактеризуємо їх.
Симуляція соматичних захворювань полягає в постійному
відтворенні вивчених симптомів захворювання, що дає змогу симулянтові
на якийсь час або й назавжди припинити свою участь у бойових діях
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або в найбільш
небезпечних бойових завданнях. Такі
військовослужбовці регулярно скаржаться на різні болі, на неймовірну
слабкість, на запаморочення та ін. Вони практично «прописуються» в
медичних пунктах, вимагають глибокого обстеження, скерування в
шпиталь тощо. У товаришів по службі складається враження, що цей
воїн — хронічно хвора людина. Йому поступово перестають довіряти
відповідальну і складну роботу та викреслюють зі списку учасників
активних бойових дій.
На фактах симуляції психічних захворювань наголошували ще за
стародавніх часів, а в роки Першої і Другої світових воєн це явище
набуло масового характеру. Не один дослідник наголошував, що
симулянти швидко визначали, які симптоми лікар конкретного полку
вважає показниками психічного розладу, і навчалися переконливо
демонструвати їх. Тож виходило, що залежно від теоретичної
орієнтації лікаря полку з його частини демобілізували осіб з
однаковими психічними симптомами.
Не менш давнім видом симуляції неспроможності брати участь у
бою є імітація розладу бойової техніки і зброї. Ще з далекого
Середньовіччі знаємо про факти «перерізання тятиви на арбалетах»,
пізніше розладнували особисту зброю, гарматні системи й бойову
техніку.
Ще Наполеон суворо викорінював таку симуляційну поведінку, як
псевдосанітарія. Йдеться про те, що симулянти, щоб втекти з поля
боя, користаються пораненням товариша по службі. Як правило,
зголошується одразу декілька охочих евакуювати потерпілого товариша
в тил. Часом дехто вважає за потрібне винести з поля бою і речі
пораненого. Кількість таких «санітарів» може досягати десяти і більше
осіб.
У бойовій обстановці можна побачити й симулянтів, що
застосовують такий спосіб ухилення від колективних дій у бою, як
псевдоманевр. Як правило, коли після бою починають з’ясовувати, де він
був під час бойового завдання, симулянт детально розповідає про своє
нібито тактично грамотне розташування на потрібній позиції, про
ефективний бойовий контакт з противником або й про порятунок
бойових товаришів від смерті. Насправді в бою він не брав участі, а
відсидівся в безпечному місці. Нерідко такі симулянти повертаються з
поля бою з повним комплектом боєприпасів, тобто не витративши
жодного набою.
Жорстоке ставлення до населення, особливо нелояльного щодо
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військ, є вкрай етично складним. Якщо застосовувати критерії мирного
часу, то, безумовно, неадекватну, не зумовлену конкретними діями
мирного населення жорстокість слід зачислити до девіантної
поведінки. Проте змінена система цінностей і моральних критеріїв, що
формується в учасників війни, виводить таку агресію з переліку
девіацій. Особливо ж коли йдеться про населення, що веде активну
партизанську, диверсійну боротьбу, здійснює терористичні акти проти
військ. Як правило, вдень такі бойовики є мирними жителями, а вночі —
диверсантами, терористами, партизанами, підпільниками.
Жорстокі розправи з населенням, що так чи інакше сприяє
ворогові, відбувалися в усі часи. Якщо вірити переказам, то
захопивши Трою, греки-тріумфатори стратили всіх осіб чоловічої
статі, старших за десять років, а жінок і дітей продали в рабство.
Аналізуючи прояви жорстокості щодо мирного населення на війні,
фахівці зазначають, що однією з основних причин цього є
невловимість образу противника-некомбатанта — снайпера чи
терориста. Вони стверджують, що страх від перебування під прицілом
снайпера призводить до психічного зсуву, а потім образ ворога з
невідомого снайпера переноситься на реальні несприятливі чинники.
На них і спрямовується роздратованість, агресивність, злість.
Нерідко об’єктом такої агресії стає той, хто найбільше
асоціюється з образом невидимого противника. Важливу роль
відіграють ситуативні чинники. Наприклад, якщо перед бойовим
рейдом або «зачисткою» траплялося упіймати снайпера-жінку, від рук
якої загинули декілька військовослужбовців, то агресія мимоволі
орієнтується на жіноче населення. Якщо ж у замаху на воїнів брали
участь підлітки, то агресія може перекидатися на цю групу цивільного
населення.
Безумовно, важливу роль у формуванні жорстокого ставлення до
населення має й загальне озлоблення людей на війні.
Така форма відхилення на війні, наприклад, дозволила російським
фахівцям провести типологію військовослужбовців, учасників
бойових дій у Чечні. В основу типології лягли такі засади: «ставлення
до мирного населення» і «ставлення до чеченських бійців», які,
власне, дають змогу відповісти на питання: щó ж є генератором
відхилень військовослужбовців у бойовій обстановці. За результатами
було визначено три типи військовослужбовців:
перший тип — «агресивні» — військовослужбовці, пристосовані
до бойової обстановки, вони жорстоко ставляться і до бойовиків, і до
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мирних жителів;
другий тип — «професіонали» — це тип військовослужбовців, яким
притаманне жорстке ставлення до противника, у бою настроєні на
перемогу, але лояльні до мирних жителів;
третій тип — «пацифісти» — військовослужбовці, що доброзичливо
ставляться і до бойовиків, і до мирного населення.
Така типологія військовослужбовців видається доволі умовною,
оскільки можна припустити й існування проміжних типів особистості.
Проте результати психологічного дослідження підтверджують саму
можливість типологізації військовослужбовців за ставленням до
противника і мирного населення.
Статистичний аналіз типів військовослужбовців дав змогу цим
російським фахівцям зробити висновок, що значна частина з них (67%)
однаково жорстоко ставиться як до чеченських бійців, так і до мирного
населення, тобто дві третини опитаних військовослужбовців висловили
думку про те, що вони загалом готові застосовувати насильство до
мирного населення. Ці військовослужбовці настроєні на досягнення
успіху в бою, і готові вести бойові дії, не зважаючи на те, чи є в зоні
бойового конфлікту мирне населення (вони його просто не бачать).
Майже всіх мирних жителів вони вважають пособниками чеченських
бійців, а часто, не маючи можливості поквитатися з «невловимим»
противником, вони виливають свою агресію на мирне населення. Вони
можуть влаштовувати допити мирних жителів, застосовуючи методи
приниження і насильства, привласнюючи чуже майно, викрадаючи людей
тощо.
Додаткові бесіди з цим типом військовослужбовців дали змогу
з’ясувати, що вони почували певний страх перед тим, що мирні жителі їх
можуть зрадити, вистрілити в спину. Хоча з більшістю з них таких
ситуацій не траплялося, вони в таке все одно вірять з чуток, які
поширюють їхні товариші по службі.
Певна частина військовослужбовців (28%) здатна розділяти
бойовиків і мирних жителів. Ця категорія належить до такого типу
військовослужбовців, як «професіонали», — вони непримиренні до
противника і мотивовані на перемогу.
Дослідження показали й присутність військовослужбовців (3%), які
не розцінюють бойовиків як противника і ставляться до мирного
населення лояльно. Група таких військовослужбовців належить до такого
типу, як «пацифісти» — потенційних зрадників, перебіжчиків тощо
(рис. 2).
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1 – “агресивні”;
2 – “професіонали”;
3 – “пацифісти”
Рис. 2.Розподіл типів військовослужбовців РФ — учасників бойових дій
за ставленням до ворожих солдатів і мирних жителів (%)

Понад 70% опитаних російських військовослужбовців — учасників
бойових дій у Чечні, суб’єктивно оцінюючи свій емоційний стан,
зауважили, що під час спілкування з мирним населенням зауважують свої
негативні емоції різної глибини, а саме: нервозність, образа, ненависть і
бажання помститися, тобто емоції, що практично виключають саму
можливість позитивного спілкування.
Свій емоційний стан як урівноважений і спокійний оцінили 20%
військовослужбовців. Хвилювання і нервозність різної сили зафіксували
46% учасників опитування. Ще 14% воїнів відзначили глибокий
негативний емоційний настрій, ненависть, бажання помститися тощо. 2/3
військовослужбовців під час спілкування з мирним населенням зазнали
виразних емоційних переживань, які, безумовно, впливають і на
спотворення сприйняття опонентів і, зрештою, на перебіг спілкування.
Окрім емоційних реакцій у ході дослідження зафіксовані переживання і
думки військовослужбовців, а найчастіше такі:
- страх, тривога, побоювання за власне життя — 40%;
- недовіра до мирного населення, його слів і обіцянок — 20%.
Аналіз таких даних підтверджує високе емоційне напруження під час
більшості контактів та взаємне неприйняття сторін.
Особливістю спілкування з мирним населенням є те, що контакти з
ним, з одного боку, інструментально необхідні, а з другого —
психологічно малопривабливі для військовослужбовців, які опиняються
між кількох суперечностей нараз:
- суперечність між обов’язком виконати бойове завдання, не
18

перевищивши «силовий мінімум». Питання про доречність застосування
сили не раз порушувала громадськість та вивчали різні органи контролю
правомірності дії військ;
- суперечність між самоідентифікацією військовослужбовця як
представника суто силової структури і необхідністю виконувати функції,
визначені вимогами гуманізації взаємин з мирним населенням;
- суперечність між необхідністю спілкуватися з мирним населенням і
недостатністю знань про звичаї, традиції народу.
У зв’язку з цим 71% учасників опитування називають таку ситуацію
невизначеною (дилема «воювати-спілкуватися», а якщо спілкуватися, то
як, адже технологія незрозуміла).
На небезпеку ситуації, пов’язаної зі спілкуванням з мирним
населенням, вказали 22% військовослужбовців. Доповнюють загальну
картину спілкування військовослужбовців з мирним населенням ще й такі
відомості: нестача інформації, потрібної для повного розуміння ситуації,
нарікають 39%; на інтелектуальні (соціокультурні) труднощі — 17%; на
дефіцит часу на правильне рішення — 17%.

Цікава інформація
Учасники дослідження зазначили, що їм вдалося добитися позитивних
результатів під час спілкування з мирним населенням завдяки таким умовам:
- особистому досвіду позитивного спілкування — 88%;
- знанню національних і психологічних особливостей мирного населення — 51%;
- інтуїції військовослужбовця — 37%;
- попередньому аналізу ситуації — 29%;
- досвіду інших військовослужбовців — 11% (рис. 3).
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1.Наявність особистого досвіду позитивного спілкування.
2. Знання національних і психологічних особливостей мирного
населення.
3. Інтуїція військовослужбовця.
4. Попередній аналіз ситуації.
5. Досвід інших військовослужбовців.
6. Інші умови.

Рис. 3.Розподіл умов досягнення успіху позитивного спілкування з
мирним населенням (%)

Мародерство є девіацією, що полягає в пограбуванні трупів.
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Причини мародерства можуть бути різні. Одна з них — прагнення
здобути давно і дуже бажану річ. Друга причина — особиста
схильність девіанта до наживи. Третя пов’язана з цікавістю до «речей
з війни», четверта — з прагненням девіанта так би мовити зафіксувати
перемогу та свою перевагу над противником. П’ята — зумовлена
такими соціально-психологічними явищами, як традиція і мода
накопичення особистих «трофеїв». Загальною умовою, що сприяє
розвитку цього відхилення, є відсутність дисципліни у військах, а це
перетворює війну на грабіж.
Пияцтво — надмірне вживання спиртних напоїв, що не досягло рівня
фізичної залежності організму від алкоголю. З психологічного
погляду, це своєрідна компенсація, спроба психологічно вимкнутися з
загрозливої ситуації, подолати страх, забути про втрати.
Вже в період російсько-японської війни алкоголізм і алкогольні
психози зайняли провідне місце в структурі психічної захворюваності
солдатів та офіцерів, витіснивши на другий план неврози, що переважали в
мирний час, і прогресивний параліч. Зауважено також, що алкогольна
патологія у війську зростає в міру того, як затягується не популярна
серед населення війна.
Розвитку пияцтва на війні певною мірою сприяє офіційна позиція
військового керівництва з цього питання, наприклад, систематичне
видавання особовому складу спиртного «для відваги», «щоб зняти
напруження» тощо. У роки російсько-японської війни Г.Є. Шумков
ретельно досліджував вплив алкоголю на бойову ефективність і
встановив, що наслідки вживання спиртного перед боєм вкрай згубні.
Зокрема він наголошував, що вже в перші хвилини бою в осіб, що
вжили алкоголь, зростає частота дихання, виникає загальна слабкість,
тремтять кінцівки, порушується увага, сприйняття, емоційні процеси
тощо. Такий боєць бачить лише малу частину поля бою, не може
вести прицільний вогонь по противникові, не здатний точно
регулювати свої дії тощо. Тому з пияцтвом у бойовій обстановці
активно борються практично в усіх арміях світу.
Настрій у сп’янілих украй нестійкий. Безмежна приязнь раптово й
без причин обертається лютою ненавистю і садистською жорстокістю
навіть щодо найближчого друга або однополчанина.
У мирний час ця безпідставна злість спонукає простого обивателя
схопити кухонний ніж, сокиру чи сковорідку. А от поміж
військовослужбовців конфлікти, що виникли після спільної пиятики,
іноді закінчуються стріляниною.
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Цікава інформація
Відомий випадок трагічної загибелі групи радянських офіцерів, що
поверталися поїздом з фронту у вересні 1945 року. Ситуація була
звичною і не віщувала кривавих подій. Та як тільки шестеро осіб випили
пляшку горілки, один з офіцерів несподівано став щось бурмотіти собі
під ніс. Через кілька хвилин він вихопив пістолет і майже впритул
розстріляв тих, хто сидів у купе, а тоді втих і навіть не чинив опору
патрулю. На допитах і під час військово-медичної експертизи цей
офіцер, що пройшов, у повному розумінні слова, вогонь і воду, не тільки
не міг пояснити свою поведінку, але й пригадати, що ж відбулося в
поїзді. Він украй важко переживав загибель товаришів по службі, серед
яких був і його найкращий друг. Комісія за участі психіатрів
схарактеризувала цей випадок як патологічне сп’яніння.

Наркотизм (адиктивна поведінка, зловживання) — поведінка, що
характеризується психічною залежністю від психоактивних речовин,
коли ще не сформувалася фізична залежність від них.
Фахівці доводять, що адиктивна поведінка становила близько 50%
всіх психічних дисгармоній у радянських підрозділах, що діяли в
Афганістані. Вагоме місце в загальній картині психічних порушень
вони посідали й у період бойових дій російських військ у Чечні.
Цікава інформація
Опитування учасників бойових дій у Чечні показало, що однією з
основних причин поширення цього виду відхилень є прагнення учасників
бойових дій знизити рівень тривоги (52% військовослужбовців) (рис. 4).
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1. Мотиви знизити рівень тривоги. 3. Мотиви гіперактивації.
2. Мотиви отримати задоволення. 4. Інші мотиви.
Рис. 4. Розподіл мотивів військовослужбовців щодо вживання наркотичних
речовин у бойовій обстановці (%)
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Друге місце серед мотивів вживання наркотичних речовин займає
гіперактивація (24%), тобто важкі бойові умови, постійні хвилювання
спонукають військовослужбовців шукати додаткового джерела сил та енергії
в наркотичних речовинах. На третьому місці серед мотивів вживання
наркотичних речовин — бажання отримати задоволення (20%).

Підтверджують такий розподіл мотивів вживання наркотичних
речовин і результати клінічних досліджень. Серед чинників, що
спонукають до вживання наркотичних речовин, відзначаються такі:
найвагомішим є чинник легкості придбання наркотичних речовин (50%),
а далі — відрив від рідної домівки (20%) і напружена бойова обстановка
(22%).
Цікава інформація
Це підтверджують і результати опитування військовослужбовців,
учасників бойових дій в Афганістані і Чечні. На їхню думку, найчастіше
наркотичні речовини надходять за посередництва місцевого населення —
51% (табл. 1).
Таблиця 1

Канали надходження наркотиків у військову частину (%)
№
Канали отримання наркотиків
Відсоток
з/п
1
Пересилання поштою
4%
2
Викрадання з санітарної частини
10%
3
Виготовлення кустарним способом
22%
4
Одержання від цивільних
51%
5
Привозять родичі в/сл.
8%
6
Інші канали
5%

Треба зазначити, що самостійне виготовлення наркотичних речовин
теж передбачає спілкування з тими, хто збуває первинну сировину, яку
так само можна дістати, як правило, у місцевих жителів.
Убивство командирів і товаришів по службі — крайній спосіб
усунути перешкоду на шляху самоствердження або піднесення
особового статусу девіанта.
Такі вбивства найчастіше стаються тоді, коли командир або
товариш по службі є для девіанта своєрідною зовнішньою інстанцією
сумління чи провини, моральним суддею, що заважає реалізувати
будь-яку аморальну чи асоціальну мету.
Самогубство на війні — явище особливе і малозрозуміле. По суті,
воно є формою інфантильної втечі з психотравмівної ситуації.
Вже той факт, що перебуваючи в обставинах,коли в фактично
будь-який час можна піти життям героєм, перед очима в побратимів,
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лишивши по собі добру пам’ять, людина вибирає інший варіант
смерті, що викликає осуд з погляду віри та моралі, варіант
суперечливий і складний для осмислення. Адже нерідко людина
збавляє собі віку саме через страх смерті, тобто, боячись бути вбитою,
людина сама заподіює собі смерть. Безумовно, є безліч інших причин,
що доводять людину до самогубства: від боязні бути викритим в
боягузтві, зраді, некомпетентності, скоєному злочині до страждань,
пов’язаних з важливими для них людьми, що перебувають за тисячі
кілометрів від лінії фронту. Але практично завжди спусковим
механізмом суїциду є така особистісна криза, яку людина не може
подолати власними силами і яку вона переживає як могутню емоційну
драму. Конфліктна ситуація стає суїцидозагрозною, коли сам
військовослужбовець сприймає її як надважливу, гранично складну, а
свою спроможність її розв’язати ‒ недостатньою. Слід мати на увазі,
що однією з причин суїциду на війні може бути психічне
захворювання військовослужбовця, що витворює оманливу
суб’єктивну картину кризової ситуації. Зазвичай вирізняють такі
різновиди суїциду:
- істинний
(усвідомлений,
«твердий»,
запланований,
цілеспрямований);
- афективний (що виник під впливом раптової гострої
психотравмівної події);
- демонстративний (помилковий, з наміром тільки «налякати»
авторитетних осіб, але лишитися живим).
Цей поділ доволі умовний, адже на війні будь-яка суїцидна
поведінка має дещо демонстративний характер — самогубець хоче
підкреслити причини свого наміру. Не дарма тут дуже чітко
вирізняються фази, що передують самому суїциду: суїцидні думки,
суїцидні настрої, суїцидні наміри та ін. Саме за цими фазами
командири, військові психологи й товариші по службі можуть
своєчасно виявити власне суїцидну поведінку.
Братання з противником є досить екзотичною формою відхилень
бойової поведінки, що полягає в одноосібному або масовому
входженні в мирний контакт із противником. У явищі братання
виявляються такі психологічні феномени, як:
- непомірна втома від війни і прагнення бодай на короткий час
розслабитися;
- інтуїтивні дії протестного характеру, спрямовані проти непопулярної
в солдатських масах війни;
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- соціально-психологічне розшарування між командним і рядовим складом;
- розв’язання побутових проблем (обмін предметами побуту,
речами, сувенірами тощо, отримати які іншим способом солдатові
досить важко);
- результати руйнівного впливу інформаційно-психологічної
війни противника або внутрішніх політичних, релігійних та інших сил
що перебувають в активній опозиції до війни тощо. Особливого
поширення набуло братання в роки Першої світової війни 1914–1918
рр.
Сексуальне питання на війні може особливо загострюватися й
породжувати девіації у вигляді насильства над жіночою частиною
населення (особливо на території противника), а також мужолозтво.
Мужолозтво може бути застосованим і як насильницьке зниження статусу
військовослужбовця за дійсну або вигадну провину (наприклад,
відмова від участі в бойових діях).
Отже, поведінка людини на війні характеризується не тільки
героїчними, славними вчинками, але й негативними проявами людської
природи, недоліками виховання, деструктивним впливом соціальних і
бойових ситуацій. Знаючи види і форми прояву девіацій, можна
цілеспрямовано провадити їх профілактику та викорінення.

1.2. Загальна
поведінки

профілактика

відхильної

Психологічний аналіз відхильної поведінки військовослужбовців у
бою дає змогу зробити висновок про те, що це негативне явище
завжди присутнє в бойовій обстановці. Тому оперативна діагностика,
запобігання відхиленням у поведінці військовослужбовців, потім, у
разі потреби, їх профілактика і мінімізація є одним з головних
завдань.
У сучасній воєнно-науковій літературі є різні підходи і підстави
класифікації заходів і засобів запобігання та боротьби з відхиленнями
в поведінці військовослужбовців. До таких підстав належать: рівень,
цілі і завдання їх застосування, масштаб поширення, ступінь дії,
суб’єкт та об’єкт керування тощо.
Управляти
процесом
мінімізації
відхильної
поведінки
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військовослужбовців у бою не означає поставити за мету формування
ідеального типу військовослужбовця, який би за жодних умов та
обставин не вчинив відхилення. Натомість це цілеспрямований вплив
військового керівництва на побутові умови військовослужбовців, їхні
ціннісні орієнтації, діяльність та поведінку.
Як свідчать дані різних військово-психологічних досліджень, керувати
мінімізацією відхилення в поведінці військовослужбовців потрібно
насамперед, щоб запобігти загрозливим наслідкам у бою (зрив виконання
бойового завдання, агресія з боку мирного населення), а також з
огляду на складний характер розвитку цих відхилень.
Аналіз відхильної поведінки військовослужбовців у бою свідчить
про те, що це явище має достатньо виразний і складний характер розвитку.
Оскільки це зумовлено значною кількістю різних причин, обставин і
чинників, то й передбачає комплексне та системне керування.
Керувати процесом мінімізації відхилень у поведінці
військовослужбовців у рамках військової організації можливо, якщо є:
а) штатні управлінські структури у Збройних Силах;
б) достатня кількість наукових розробок у галузі управління
соціально-психологічними процесами і явищами у Збройних Силах.
Збройні Сили становлять складну, багаторівневу систему і мають
значний організаційно-адміністративний потенціал, а отже структури і
кадри, здатні виконувати функції управління військовою організацією.
Стратегічним напрямом у боротьбі з відхиленнями в поведінці
військовослужбовців є саме мінімізація, оскільки викорінити це негативне
явище неможливо, зокрема з огляду на такі наукові принципи:
- по-перше, соціально-психологічна природа цього явища до кінця
ще не вивчена, а тому й неможливо передбачити зі стовідсотковою
вірогідністю його розвиток;
- по-друге, відповідно до теорії гармонії соціально-психологічних
систем, 6-7% будь-якої соціально-психологічної системи становить
дисгармонія;
- по-третє, загальним постулатом функціонування військової
організації є утилітарне ставлення до дефектів: не заперечувати, а
використовувати, щоб проаналізувати їх та позбутися причин появи.
Попри велику кількість досліджень про негативні соціальнопсихологічні явища і процеси у Збройних Силах,досі так і не
сформовано концепції запобігання відхилень у поведінці
військовослужбовців. Чинні підходи до мінімізації цих негативних явищ
не враховують усіх особливостей їхнього розвитку в бойовій
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обстановці..
Керування процесом мінімізації поведінкових відхилень
військовослужбовців у бойовій обстановці означає цілеспрямований
психологічний вплив військового керівництва на особовий склад з
метою запобігти девіаціям та зменшити шкоду від них під час
виконання бойових завдань.
З огляду на труднощі мінімізації відхилень, військове керівництво
має формувати у військовослужбовців позитивні мотиви щодо
виконання своїх службово-професійних обов’язків у бойовій
обстановці. Як показують результати соціально-психологічних
досліджень в галузі професійної мотивації, саме з її несприятливою
динамікою і спрямованістю пов’язані порушення військової
дисципліни та випадки злочинних відхилень.
Професійно спрямовану мотивацію військовослужбовців слід
формувати у двох напрямах:
- вдосконалення знань, навичок та вмінь військовослужбовців
відповідно до вимог та обставин бойової діяльності;
- створення психологічних умов для підвищення у
військовослужбовців самооцінки щодо професійної (бойової)
компетентності.
У першому напрямі працюють за допомогою методу професійного
тренінгу. Основні його завдання:
- формування знань та вмінь, потрібних в окремих видах бойової
діяльності;
- вдосконалення умінь взаємодії з іншими людьми в ході бойової
діяльності;
- формування навичок володіння емоційними станами в бойовій
обстановці.
Основними
методами
підвищення
самооцінки
військовослужбовця щодо своїх професійних можливостей є, поперше, демонстрація зразків для наслідування. Такими зразками є
досвідчені, авторитетні, успішні в бою військовослужбовці. І чим
більше буде спільного у військовослужбовця з «моделлю», тим
потужнішим
буде
механізм
ідентифікації
(ототожнення).
Спостерігаючи за «моделлю», військовослужбовець бачить певний
рівень бойової компетентності, певні знання, навички й уміння і що це
забезпечує успіх у бою. Переконання військовослужбовця в тому, що
йому теж притаманні подібні прикмети, що й він не гірше
підготовлений, посилює його упевненість у своїх здібностях і
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мотивує.
По-друге,
моделювання
бойових
ситуацій,
показ
військовослужбовцям прикладів наполегливості і шляхів подолання
професійних труднощів у бойовій обстановці, стратегій професійного
вдосконалення. Дієвим способом є розповідь досвідченого офіцера
(учасника бойових дій) або досвідченого фахівця, що має бойовий досвід,
про труднощі бойової обстановки і конкретні шляхи їх подолання.
Практика показує, що моделювання бойових ситуацій справляє
сильніший вплив на мотивацію бойової діяльності, ніж звичайна
демонстрація професійних знань, умінь і навичок.
Однією з психологічних умов зміцнення мотивації бойової
діяльності військовослужбовців є настроєність на професійне
самовдосконалення. Для цього слід розвивати у військовослужбовців
потребу самовдосконалення, свідомого зацікавленого ставлення до
поглиблення своїх військово-професійних знань, вироблення навичок,
умінь ведення бою.
В основі спонуки військовослужбовців до професійного
самовдосконалення лежить усвідомлення суперечності між професійними
здібностями військовослужбовця і вимогами військово-професійної
діяльності. Тому доцільно дати нагоду військовослужбовцям
переконатися в невідповідності рівня їхньої підготовленості до бою і
нових вимог бойової обстановки, а потім допомогти усвідомити свої
можливості та виробити індивідуальну стратегію професійного
самовдосконалення.
Всі перелічені методи передбачають зворотний зв’язок:
військовослужбовець має знати про свої професійних успіхи та
здобутки. Під впливом такого зворотного зв’язку військовослужбовці
надалі будуть схильні докладати зусиль і багато працювати заради
досягнення успіхів. Позитивна оцінка старшого начальника суттєво
впливає на самооцінку не тільки офіцера, але й солдата, сержанта, під
її впливом формується відчуття упевненості, що, своєю чергою,
підвищує боєздатність та професійність військовослужбовця. Крім
того, така оцінка сприяє формуванню його авторитету в колективі,
створюючи добру соціально-психологічну атмосферу для бойової
діяльності. Оцінка має бути передусім об’єктивною, відповідною до
заслуг, старанності військовослужбовця, адекватно відбивати результати
його бойової діяльності.
Психологічні дослідження дали змогу визначити найбільш
ефективні стратегії самовдосконалення військовослужбовців у процесі
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бойової діяльності.
Перша стратегія — вироблення чіткої системи вимог, що
висуваються до військовослужбовця як військового професіонала.
Завдяки цій стратегії військовослужбовець може, по-перше, уникнути
виконання не властивих для службово-бойової діяльності обов’язків,
по-друге, скорегувати професійну самооцінку, по-третє, маючи
конкретні і чіткі вимоги у вигляді еталонної моделі, рольового
очікування, активізувати самовдосконалення.
Друга стратегія передбачає формування потрібних знань, умінь і
навичок професійно-бойового самовдосконалення. Вибір цієї стратегії
зумовлений тим, що значна кількість військовослужбовців не знає
психологічних механізмів рефлексивного мислення, сенсу й логіки
професійного самовдосконалення, основних його методів і способів, а
також не має досвіду виконання завдань, що виникають у бойовій
обстановці.
Третя стратегія — постійне визначення військовослужбовцям
перспективних завдань, що ведуть до подальшого вдосконалення
службово-бойової діяльності.
Четверта стратегія є створенням умов для розвитку у
військовослужбовців самостійності й творчості в ході бойової
діяльності. Військовослужбовці, прагнучи до професійного
самовдосконалення і реалізації творчого потенціалу під час виконання
бойових завдань, часто стикаються з обмеженням свободи в
професійній діяльності, з однотипністю завдань. Тому доцільно
створювати для військовослужбовців ситуації вільного вибору,
можливості відчути самостійність у професійній діяльності, оскільки
постійна регламентація й контроль послаблюють інтерес до процесу
професійно-бойового самовдосконалення і з часом навіть спонукають
уникати відповідальності та самостійних рішень.
Система зовнішньої мотивації і стимулювання активності
військовослужбовців складається з різних аспектів непрямого і
прямого впливу на суб’єкт управління й передбачає:
а) створення оптимальних умов проходження військової служби;
б) цілеспрямований виховний вплив;
в) систему заходів морального й матеріального заохочення.
У
процесі
мотивування
військовослужбовців
військове
керівництво застосовує систему різних стимулів: як матеріальних, так
і моральних. Оскільки своєчасну і достатньо високу оплату військової
праці забезпечити важко через складні сучасні матеріально-економічні
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умови, то великого значення набуває нематеріальне стимулювання,
зокрема гнучка система пільг і заохочень. Практика показує, що
основними мотиваційними пільгами для військовослужбовців є:
а) навчання коштом військової організації;
б) надання короткострокових відпусток з виїздом додому;
в) заохочення військової праці й визнання її цінності для
військової організації;
г) товариськість і довірливе ставлення командирів до
військовослужбовців;
ґ) надання творчої свободи при виконанні службових завдань.
Отже,
можемо
зробити
висновок,
що
мотивуючи
військовослужбовців, можна суттєво знизити кількість поведінкових
відхилень у бою. У той же час треба брати до уваги й такі
рекомендації:
- по-перше, оскільки рівень задоволення потреб шляхом оплати
військової праці низький, то для військовослужбовця природно
виконувати свої службові обов’язки заради задоволення вищих
(психологічних) потреб: у визнанні, пошані, успіху тощо; домінантними
стимулами в такому разі будуть стимули моральні;
- по-друге, не слід удаватися до силового впливу шляхом
залякування й погроз, ліпше актуалізувати поняття спільної мети, яке
запускає внутрішні стимули, значно сильніші, ніж зовнішні; водночас для
зміцнення військової дисципліни і правопорядку в підрозділах і
частинах можливий метод санкцій;
- по-третє, військовослужбовець зацікавиться спільною метою
тільки тоді, коли в процесі її досягнення зможе реалізувати свої
особисті.
Іншим
напрямом
мінімізації
відхилень
у
поведінці
військовослужбовців у бойовій обстановці є розвиток їхнього
особистісно-психологічного потенціалу.
Виконання бойового завдання передбачає вибір конкретної
поведінкової стратегії (нормативної або відхилення), і саме реалізація
особистісно-психологічного
потенціалу
військовослужбовців
спонукатиме до нормативної поведінки, а отже мінімізувати
відхилення.
Особистісно-психологічний потенціал науковці відносять до
внутрішнього потенціалу особистості і шляхом розвитку розумового
процесу та особистого досвіду він допомагає військовослужбовцеві
утримати свою поведінку в нормативних рамках.
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Найбільш поширеним методом формування нормативної
поведінки військовослужбовців є позитивне підкріплення. Слід
зазначити, що як позитивне, так і негативне підкріплення призводять до
виникнення певної реакції. Позитивні підкріплення передбачають
долучення чогось, а негативні підкріплення — вилучення чогось у
певній ситуації. Позитивне підкріплення — основний метод зміни
поведінки військовослужбовців, умови його застосування такі:
- підкріплення має бути індивідуально важливим;
- підкріплення слід застосовувати систематично і як супровід
нормативної стратегії поведінки військовослужбовця;
- зв’язок
між
нормативною
стратегією
поведінки
військовослужбовця й супровідного підкріплення має бути достатньо
чітким.
Підкріплення
нормативної
стратегії
поведінки
військовослужбовця в бою треба здійснювати безпосередньо (за
допомогою реальних стимулів: подяка, короткострокова відпустка,
матеріальна винагорода, державна (відомча) нагорода тощо) або побічно
(за допомогою символів, жестів). Крім того, підкріплення може бути
опосередкованим: військовослужбовці спостерігають за ситуаціями,
коли воїни, що вибрали нормативну стратегію поведінки, дістають за це
винагороду. Проте методом позитивного підкріплення слід
користуватися дуже обережно, оскільки в окремих випадках це може
призвести до небажаних ефектів. Наприклад, військовослужбовець у
відповідь на спробу суїциду може дістати підвищену увагу і турботу з
від командування, усунення від служби тощо, і це може бути
сприйняте як нагорода.
Багато стимулів підкріплення, таких, як похвала або прояв
цікавості, командири мимоволі використовують у повсякденному
житті. Разом з тим метод підкріплення цілеспрямовано застосовують,
щоб спонукати військовослужбовця до вибору нормативної поведінки й
ослабити або усунути її ненормативні форми.
Застосування методу позитивного підкріплення передбачає декілька
етапів.
Перший етап полягає в ідентифікації стимулів підкріплення. Для цього
треба з’ясувати, що саме підкріплює конкретного військовослужбовця.
Також можна запропонувати військовослужбовцеві скласти шкалу
«приємних подій» або список умов, що поліпшують настрій.
Соціально-психологічні дослідження показали, що стимули
підкріплення військовослужбовців відповідають трьом життєво
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важливим сферами:
- взаємодія (взаємини);
- переживання, несумісні з депресією (агресією);
- дії, що підвищують самооцінку за допомогою відчуття
адекватності й компетентності (успіх, визнання від найближчих,
улюблене заняття тощо).
Другий етап пов’язаний зі спонукою військовослужбовців
використовувати стимули підкріплення щоразу під час дій, що
відповідають їхнім цілям.
Щоб сформувати нормативну стратегію поведінки, доцільно
застосувати накопичувальну систему балів, які досягнувши певної
кількості, переростали б в нову якість. Позитивні бали можна
нараховувати за: сумлінне виконання обов’язків у варті,
внутрішньому наряді, проявлену ініціативу в бою, високі
результати в навчанні тощо.
Експериментальна робота показала, що при застосуванні системи
накопичення
балів
кількість
відхилень
у
поведінці
військовослужбовців
експериментальної
групи
істотно
зменшилася. А от після скасування цієї системи виявлено
збільшення відхилень у поведінці. Тому доцільно поступово
зводити до нуля бальне підкріплення, замінюючи його похвалою і
самопідтримкою.
Програма позитивного підкріплення нормативної поведінки
військовослужбовців має охоплювати роботу з військовим
керівництвом, тобто командування, офіцери з органів МПЗ мають
засвоїти процедури підкріплення, щоб мати можливість їх
застосовувати.
Психологічна реабілітація осіб із початковими проявами стреспровокаційних адиктивних розладів має бути комплексною та
поетапною, щоб усунути стресогенні афектні порушення шляхом
нетривалого застосування психофармакологічних препаратів і
формуванням конструктивної стратегії подолання стресу. Треба
навчати релаксації, упевненості в собі, мистецтва володіти собою,
способів зниження тривожності й адаптації до нових умов
професійної діяльності, зокрема й бойової обстановки.
Особливу увагу треба приділяти профілактиці адиктивних
розладів серед учасників бойових дій. Недоцільно евакуйовувати
військовослужбовців з адиктивною поведінкою до тилових
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лікувальних установ через загрозу епідемії наркоспрямованого
«синдрому евакуації», також не варто передчасно діагностувати
наркологічну патологію. Після курсу лікарської і поведінкової
терапії поблизу від передового району ці особи підлягають
поверненню в частину, де їм за допомогою військових психологів і
військових лікарів слід забезпечити систему підтримки з метою
подальшої стабілізації ремісії.
Реалізація перелічених основних медико-реабілітаційних
заходів можлива лише за умов істотної реорганізації штатних
структур психіатричної допомоги, посилення її медичними
психологами, психофізіологами і психотерапевтами та максимального
наближення її до передових районів.
Наркотизацію й алкоголізацію у військовослужбовців, що
особисто беруть участь у бойових діях, можливо припинити, лише
усунувши стресогенну ситуацію або змінивши ставлення самого
воїна до неї. В умовах бойової обстановки реально, звісно,
впровадити останній із названих варіантів. Саме цей напрям,
досить складний і трудомісткий, має становити суть
психокорегувальних заходів.
Разом з тим запобігти хронізації наркоманічного процесу у
військовослужбовців і зупинити його можна суто медичними
методами, застосовуючи доступну, своєчасну й ефективну
детоксикацію і психопрофілактику з відповідними особами.
Детоксикацію мають забезпечити або наркологи «першого
контакту» безпосередньо в бойових умовах, або медики в
спеціалізованих лікувальних установах в умовах планової
навчально-бойової діяльності. Психопрофілактику доцільно
робити під час виведення контингенту з вогнища конфлікту в
рамках широкої реабілітаційної програми (наркологи «другого
контакту»). Добровільне звернення військовослужбовців по
наркологічну
допомогу
не
повинне
супроводжуватися
організаційними висновками. Хворих на наркоманію з виразними
психічними порушеннями необхідно виокремити в самостійну
групу пацієнтів, що потребують поглибленого обстеження і
спеціалізованого лікування. А психокорегувальна робота має бути
спрямована на актуалізацію переживань, пов’язаних із втратою
соціального статусу й на раціоналізацію особистих позитивних
перспектив.
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Психологічну підтримку треба спрямовувати на актуалізацію
наявних і створення додаткових психологічних ресурсів, що
забезпечують активні дії військовослужбовців на полі бою. Таку
підтримку надають як профілактику (щоб запобігти розвитку
негативних психологічних явищ) всім військовослужбовцям, а з
метою психологічної корекції застосовують щодо осіб із
симптомами непатологічних і патологічних психогенних реакцій.
Своєрідною експрес-методикою, що дає змогу в бойовій
обстановці виявляти осіб, які потребують підтримки, може стати так
звана класифікаційна сітка: реакції на бойовий стрес (адаптаційні
реакції) зараховують до непатологічних (фізіологічних) невротичних
явищ. Такі реакції виявляються в підвищеній емоційній напруженості
і психомоторних змінах, зумовлених страхом (паніка, втеча з поля
бою, безліч недоцільних рухів; безладна, безцільна метушня;
заціпеніння; уривиста, незв’язна мова). До названих симптомів
додаються такі вегетативні реакції, як прискорене сечовипускання,
дисфункція шлунка й кишківника; нудота, запаморочення,
лихоманка; зміна пігментації шкіри; відчуття браку повітря, задухи;
відчуття сильної фізичної слабкості, жару або холоду тощо.
Психогенні патологічні реакції виявляються в симптомах
астенічного, депресивного, істеричного й інших синдромів.
Основним показником того, що симптоматика відбиває
непсихотичний рівень травматизації військовослужбовця, є те, що він
здатен достатньо критично оцінити те, що відбувається, і діяти
цілеспрямовано.
Накопичений у Збройних Силах і арміях інших країн досвід
роботи з військовослужбовцями, що піддалися бойовому стресу,
дає змогу визначити основні способи і засоби їх психологічної
підтримки. Безпосередньо в ході бойових дій застосовують
комунікативні й організаційно-діяльнісні способи (табл. 2).
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Таблиця 2
Способи психологічної підтримки військовослужбовців у бою
Назва групи
способів

Комунікативні

Організаційнодіяльнісні

Зміст способів психологічної підтримки
Вербальні: а)заохочення військовослужбовців
відповідною інформацією: переконання на зразок
«ми справлялися ще й не з такими завданнями,
впораємося і з цим»; б) навіювання на зразок: «Ти
впораєшся з цим! Маєш достатньо сил!»; в)
підкріплення на зразок: «Орел!», «Так тримати!»;
г) психологічне зараження настроєм за типом:
«Хіба ж ми не козаки?», «Десантники не
відступають!»; ґ) жарти, накази, погрози тощо.
Візуальні: контакт очима; схвальні жести й
міміка.
Тактильні:
дотики,
потиск
руки,
поплескування по плечу, «струшування» тощо.
Емоційні: перебування поруч з тим, хто
потребує підтримки в скрутну хвилину,
співпереживання, дружня усмішка.
Особистий приклад активних і рішучих дій.
Підтримка діями і вогнем, пригощання
сигаретою, водою тощо.
Спонукання виконати один з експрес-способів
психічної саморегуляції, заснованих на зміні типу
дихання і тонусу скелетної мускулатури.
Припинення або послаблення інтенсивності
психотравмівних чинників бойової обстановки —
виведення військовослужбовця в безпечне місце;
ліквідація або блокування джерел травматизації.
Запобігання контактам військовослужбовців з
особами, що піддалися деморалізації.
Тверде
управління
діями
підлеглих,
відвернення їх від психотравмівних чинників,
поставлення чітких завдань на продовження
бойових дій на зразок: «Рядовий Петренко!
Противник справа, за автобусом, що горить.
Знищити!». Або: «Петренко! Подивися на Бойка.
Він робить правильно. Роби, як Бойко!» тощо.
Переміщення
військовослужбовців,
що
підсилює ефект позитивного психологічного
впливу на тих.
У крайніх випадках, якщо воїн не може
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продовжувати бойові дії через невгамовний
тремор, видати мінімальну дозу заспокійливих
засобів.

Бойова обстановка висуває суворі вимоги до засобів психологічної
підтримки. Бойові дії показали, що особливо загострюється потреба
військовослужбовців у психологічній підтримці в період з 1-ї по 5-ту
добу і після 30-ти діб участі в бойових діях. Саме в цей час
трапляється найбільше відхилень у поведінці бійців.
Загальними для всіх учасників бойових дій способами
психологічної підтримки мають бути такі: суворий контроль за
тривалістю і якістю сну; раціональне чергування активної діяльності й
відпочинку; культурно-дозвільні й інформаційно-виховні заходи.

1.3. Прийоми боротьби командира підрозділу з
емоційним “вигоранням” особового складу

Синдро́м емоці́йного “вигорання”проявляється наростаючим
емоційним виснаженням.
Розвиток даного стану зумовлює робота в одному й напруженому
ритмі, з великим емоційним навантаженням. Разом з цим розвитку
синдрому сприяє відсутність належної винагороди (в тому числі не
тільки матеріальної, але й психологічної похвали) за виконану роботу,
що змушує людину думати, ніби її робота не має жодної цінності для
суспільства.
Прийоми боротьби командира з емоційним “вигоранням”
особового складу підрозділу:
- кращий спосіб навчитися помічати ознаки емоційного
“вигорання” спостерігати за людьми і на службі, і під час відпочинку;
- дізнайтесь якнайбільше про взаємовідносини між вашими
людьми;
- якщо у вас немає чітких стандартів ефективності, люди почнуть
втомлюватись, і вам буде важко помітити, коли вони вже на межі
виснаження;
- виявляйте проблеми на ранній стадії;
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- невисокий моральний дух і неефективність у роботі підрозділу
(бойової команди, групи, колективу) спроможні призвести до емоційного
“згорання” – люди починають думати, що керівництву на них наплювати;
- у підрозділі (бойовій команді, групі, колективі) повинне бути
реалізоване правило, що боєць, який скаржиться на що-небудь, – це
щасливий боєць. Якщо солдат перестав скаржитися – це означає, що
йому вже все байдуже. Сенс у тому, що ваші люди повинні
скаржитись не заради скарг, а заради будь-яких змін на краще;
- визнавайте людей, які віддано і добросовісно виконують свою
роботу, важливо, щоб вони отримали визнання від командира;
- ніколи не забувайте, що ваш обов’язок – навчати військовослужбовця підрозділу (колективу, бойової команди, групи), а для
цього треба розвивати новачків і довіряти їм;
- коли воїни розуміють, що у підрозділі (бойовій команді, групі,
колективі) вони мають розвивати і використовувати свої таланти, вони
стануть віддавати йому все найкраще;
- одне із найнеприємніших переживань військовослужбовця –
коли його внесок і зусилля нікому не потрібні;
- люди “згорають” швидше, якщо бачать, що не можуть зробити
краще те, на що спроможні;
- якщо ваші люди починають “згорати”, виконуючи звичайні
обов’язки, шукайте інші проблеми: хвороба, неприємності вдома, але,
можливо, людина просто не здатна на цю роботу і поставлені
завдання;
- якщо весь особовий склад близький до “згорання”, можливо, у вас
занадто високі вимоги і стандарти;
- один із методів боротьби зі “згоранням” – нагородження
достойних відповідно до своїх повноважень і їхніх заслуг;
- нещира або незначна винагорода частіше завдає зло, ніж користь;
- завжди визначайте високі стандарти своїм людям і створюйте умови
для їх досягнення.
Командир:
 Ти такий самий, як і солдат. Будь йому батьком і братом.
 Ти надаєш впевненості солдатам. Став конкретні найближчі та
послідуючі задачі підрозділу та індивідуально кожному.
 Не повинен перед підлеглими проявляти ознак страху і
розгубленості.
 Повинен постійно цікавитись про близьких і рідних підлеглих. Пиши
листи рідним з описом подвигів їх синів і чоловіків.
 Хвали підлеглих “сильно”, свари “м’яко”.
 Негайно ізолюй панікерів.
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 Пам’ятай про підвищену навіюваність підлеглих у процесі
бойової діяльності.
Останнім часом сформувався і укорінявся тип командира –
відважного вояка, який здатний швидко ухвалити рішення, добитися
його виконання будь-яким шляхом. Це, звичайно, хороша якість для
військової людини, але з іншого боку – не секрет, що деколи завдання
виконується
за
рахунок
особистого
часу
і
здоров'я
військовослужбовців.
Треба розуміти, що в період реформування силових структур самі
командири і начальники поставлені у важки умови. Потік інформації,
який обрушується на них, дуже великий, а вимоги, що постійно
змінюються, умови і терміни виконання тих або інших завдань на тлі
зміни законодавчих актів, та ще при скороченні чисельності
управлінської ланки лягають важкою ношею на плечі командного
складу. Він випробовує колосальний інформаційний стрес, який не
може не передаватися по ланцюжку підлеглим.
Тому офіцерів, які, не дивлячись на ці навантаження, є батькамикомандирами, реально вникають в потреби кожного члена військового
колективу, не так багато, як хотілося б. На жаль, часто, командир,
виконуючи отримане завдання, йде до його рішення напролом,
найкоротшим шляхом, «махаючи шаблею», що має на увазі
психологічне перенапруження як у нього, так і у підлеглих, а це
безпосередньо пов'язано з втратою здоров'я, зокрема психічного.
Чи завжди виправдані такі дії? Чи немає компромісних рішень з
меншими «психовтратами»? Якщо офіцер усвідомлюватиме те, що він
став причиною захворювання хоч би однієї людини зі свого
підрозділу, це повинно змусити його задуматися про свій невірний
стиль керівництва. Командирові, що хоч трохи вивчив своїх людей,
треба розуміти, на кому, грубо кажучи, можна «зриватися», а на кому
не варто із-за слабкої стресостійкості, що приведе до нервового зриву,
виводу з ладу.
Звичайно, нам хотілося б, щоб командири були гнучкішими,
стриманішими, співчутливішими. Але, напевно, це треба перш за все
адресувати начальникам вищого рангу, від яких сходять всі вказівки і
терміни виконання.
Не секрет, що є військові колективи, де не просто процвітає культ
грубої сили як єдиного важеля вирішення всіх питань, але і
насаджується культ придушення людини як особи. Це ж ненормально,
коли влаштовуються свого роду іспити на міцність – новачок
піддається з боку начальника психологічному пресингу, коли робиться
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спроба зламати, підім'яти під себе людину, і якщо підлеглий
прогинається, «ламається», то залишається служити, займаючи свою
нішу. А якщо ні, то життя йому тут не дадуть. Нам здається, це один з
проблемних вузлів нашої реформованої армії, з якої поки не вдається
створити повністю боєготовий організм. Як же вирішити цю
проблему? Як зробити, щоб армія сприймалася військовослужбовцями
як рідна стихія, як велика дружна родина, а не як «дурдом», як іноді
називають свою частину військовослужбовці?
Давайте пригадаємо, що на командирах інформаційний стрес
позначається у великих масштабах. І не кожен може витримати його
тиск. З іншого боку, володіння владою є серйозним випробуванням
для людини, яке теж не всім під силу. Справжній командир – це
гармонійно розвинена особа, здатна до самоконтролю і самовіддачі.
Тільки той офіцер зможе ефективно і грамотно керувати і управляти
підрозділом, який доб'ється поставленого завдання з мінімальними
втратами, психологічними конфліктами і зривами. З таким
командиром напевно служити легко і в його підрозділі буде порядок,
як в дружній сім'ї.
Але давайте не поспішатимемо винити у всьому командирів, а
подивимося на підлеглих. Кожен з них повинен чітко знати своє
«місце в строю». Але проблема часто виникає через те, що сам
підлеглий «випав зі строю», переоцінив свої заслуги, а його просто в
буквальному розумінні поставили на місце. Як правило, армійський
побут відладжений чітко: один день схожий на іншій, треба тільки
пристосуватися до цього ритму з мінімальними для себе
психовтратами. І звичайно, необхідно пам'ятати, що в армії діє
принцип єдиноначальності, який означає пріоритет думки командира.
З цим необхідно не просто примиритися, а сприймати як факт.
Тим військовослужбовцям, у кого начальник рідко перебуває в
хорошому настрої, краще всього спробувати зрозуміти його. Поперше, причиною командирського гніву можуть бути вони самі, їх
помилки. По-друге, треба брати до уваги, що з командира ще
жорсткіший попит, він сам є чиїмсь підлеглим. По-третє, підлеглим
невідомий весь задум керівництва, тільки мала частина, яку вони
покликані виконувати. По-четверте, у командирів є ще особисте життя
зі всіма його проблемами. А ще по-п'яте, по-шосте і так далі. Є мудра,
відома з давніх часів думка, суть якої така: якщо ти не можеш змінити
начальника, тоді зміни своє відношення до нього, тобто спробуй
зрозуміти його. Тому я б порадив не шукати «правду», не витрачати
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на це сили, не псувати нерви собі і іншим, а прагнути відноситися до
всього філософськи, а ще краще – з самоіронією, гумором.
Іноді говорять про армію так: мовляв, цирк поїхав – клоуни
залишилися. Або: хто служив в армії, той в цирку не сміється. Ось і
скористайтеся нагодою, посмійтеся, зніміть напругу, розрядіть
обстановку. Пригадайте, що вам за це ще і гроші платять, і вислуга
йде. Хто сказав, що служба – справа завжди серйозна? Гумор в армії
дуже навіть доречний, і цінувати його тут уміють, В тому числі і
великі начальники.
Велику роль може зіграти і такий чинник, як адаптація. Чим
довше людина знаходиться в армії, тим вона більше адаптується,
пристосовується до її умов.
Адаптуватися – означає пристосовуватися. Добре відома
армійська приказка: «Я – начальник, ти – дурень. Ти – начальник, я –
дурень», що працює і до цього дня в наший армії, що реформується.
Звичайно, є небезпека, що слідуючи цьому негласному
універсальному принципу підбору і розстановки кадрів, на службі
залишаться тільки пристосованці, які готові побути «дурнями», щоб
потім стати такими ж начальниками? Але чи зможе бути хорошим
начальником той, хто велику частину служби залишався «дурнем»?
Невже це те, що потрібне наший армії, наший країні, яка, як ніколи,
випробовує голод на принципових кадрів, яких традиційно поставляло
військове середовище?
Сам принцип адаптації, пристосовництва в психології носить суто
позитивну спрямованість. Це один із закладених природою способів
виживання, самозбереження особин. Але чи добре це відіб'ється на
службі?
У кожного військовослужбовця є свої обов'язки, які він повинен
виконувати, чого від нього вимагають статути і присяга, тобто він
зобов'язаний бути «розумно принциповим». Але не завжди такий
підхід до справи влаштує командира, якому підкоряється даний
військовослужбовець. Як йому поступити: за статутом або «здоровим
глуздом» з урахуванням думки начальника? Кожен вирішуватиме
самостійно, але на прийом до лікаря швидше потрапить той, хто
діятиме принципово, тому що у нього швидше виникнуть тертя і
проблеми у взаємовідношенні з командиром. Такий парадокс життя.
Виходить замкнутий круг: психологія учить військовослужбовців
пристосовуватися, а суспільству, яке утримує армію, для своєї ж
користі потрібні люди, що не йдуть на компроміс з совістю, готові в
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екстремальній, бойовій обстановці діяти рішуче, без оглядок на думку
начальства, а деколи – вищестоящого керівництва, добиваючись
вищої мети – блага Вітчизни. У цьому криється небезпека для
суспільства, яку, мабуть, ніхто ще серйозно не розглядав. Армія не
повинна виховувати пристосованців, що прийшли туди для отримання
різних благ, інакше вона буде небоєздатна. Як тут не пригадати відоме
прислів’я: «Служити б радий – прислужуватися нудно!», що стало
девізом багатьох порядних військовослужбовців.
Очевидно, адаптація повинна бути не самоціллю, а лише
способом виживання для виконання стратегічного завдання. Якщо
порівняти воїнів, піднятих силою наказу в атаку, то пристосованець
заляже в першу ж воронку і просидить в ній весь бій – адже його
учили тільки виживати і берегти себе, а тому він все робить
правильно. А людина честі і обов’язку використовує таку воронку
тільки як можливість для передиху, щоб далі знову кинутися в бій,
виконати наказ, узяти, нехай навіть ціною свого життя, рубіж.
З погляду психології він поступає безрозсудно, не щадить себе.
Саме тому тут психологія скромно поступається місцем командирам і
особам, що обтяжені владою, які повинні всі ці нюанси враховувати і
виховувати своїх підлеглих у відповідному дусі.
Хочеться лише попередити, що звичка постійно пристосовуватися
може стати причиною серйозних психічних захворювань, привести до
дисгармонії особистості. Пристосовництво, ставши рисою характеру,
зіграє з такою людиною злий жарт. Наприклад, тоді, коли вона,
звільнившись в запас, спробує влаштуватися на високооплачувану
роботу. Хороші гроші, як правило, платять тим, хто є гармонійною,
самодостатньою особою.
У військової людини і офіцера, перш за все, повинне бути
вироблене чітке бачення того рубежу, переступивши який, він стає
зрадником принципів честі і моралі. А до цієї фатальної межі він,
елементарно зберігаючи своє життя, здоров'я, будує службову кар'єру,
нехай навіть поступаючись дрібними другорядними принципами, що
не порочать його честь, не підривають основи військової служби.
І все-таки як бути тому, у кого начальник з тих самих вчорашніх
«дурнів»? Відчуття гумору може просто не вистачити та і
адаптуватися, як ми бачимо, можна лише до певного ступеня.
Не треба забувати, що армія – зліпок суспільства. І всі процеси,
що протікають в нім, зачіпають і війська. Подивиться уважно, що
відбувається в країні? Падіння моралі, неприкритий цинізм, зростання
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злочинності, корумпованість. Через свою специфіку в умовах
армійської закритості негатив деколи набуває тут своїх потворних
форм, довівши, наприклад, чиновницьке беззаконня «на гражданці» до
дуболомства в армії – крайнього прояву командирських дурощів,
пихатості.
Армія повинна бути захищена від проникнення в її середовище
шкідливих, розкладаючих течій – негативної інформаційної дії. Один з
найбільш вірних способів перешкоди цьому – здоровий офіцерський
корпус з його традиціями і принципами, де на першому місці стоїть
офіцерська честь. Це ключове поняття. Без честі немає і офіцера. Тому
про що далі можна вести мову, якщо у командира немає честі? І це
біда не тільки його підлеглих, але і самої армійської системи. І
вирішити дану проблему може тільки сама армія, здоровий
офіцерський колектив, відторгаючи з себе чужорідне тіло.
Мабуть, з цим справляться служителі культу, яких почали
повертати в армію і які за своїм саном і обов’язком покликані
благотворно впливати на тих, що оточують. Мабуть, вони і повинні
почати з відродження понять честі, гідності, моралі, нагадувати
людям, що служба в армії є не тільки почесним, але і священним
обов'язком.
Схема збереження і підтримки на належному рівні психічного
здоров'я військовослужбовців, як ми переконалися, працюватиме за
наявності двох головних чинників: прагнення до обопільного
розуміння начальником і підлеглим один одного і виконання
командирами елементарних вимог і рекомендацій, що виражаються в
їх турботі про підлеглих.
Отже, як ми бачимо, існує великий клас поведінкових схем, що
відхиляються від моральних і правових норм та визначають поведінку
учасників війни. Кожна з них має власні і загальні причини, внутрішню
логіку, функцію, але в окрему категорію їх об’єднує анормальність
вчинків і психічна повноцінність суб’єктів.
Питання для самоконтролю
1.
Що вважається нормальною поведінкою в бойових
обставинах?
2.
Що розуміється під делінквентною поведінкою?
3.
Прокласифікуйте девіантну поведінку військовослужбовців у
бойових обставинах.
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Розділ 2
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ ЩОДО
ПІДТРИМАННЯМОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ

2.1.
Причини
військовослужбовців

суїцидальної

поведінки

Однією з найгостріших проблем сьогодення в Україні є стійка
динаміка збільшення кількості самогубств. Нажаль, за статистичними
даними, станом на 2017 рік Україна займає одне з перших місць у
Європі за кількістю суїцидів: на 100 тисяч людей фіксується 22
самогубства. Винятково актуальною є ця проблема для військовослужбовців Збройних Сил України.
Причини суїциду різноманітні,коріння їх є не тільки в
особистісних деформаціях людини, психотравмуючій обстановці, яка
її оточує, але і в соціально-економічній і моральній організації
суспільства.
Дослідження, проведені в нашій країні, свідчать, що найбільша
кількість самогубств припадає на вік від 16 до 29 років і від 45 до 60
років.
Значною мірою сформована в країні ситуація обумовлена
збільшенням числа осіб, що страждають алкоголізмом, наркоманією,
неврозами, психічними розладами дитячого і підліткового віку тощо,
у виникненні і розвитку яких важливу роль відіграють соціальноекономічні фактори. Вони сприяють поширенню розчарування,
нігілізму, невір'я у майбутнє, духовного нездоров'я суспільства, різних
форм соціальних відхилень.
Таким чином, суїцидальний феномен являє собою стійке соціальне
явище, що підлягає визначеним закономірностям, пов'язаний із
соціально-економічним, культурно-історичним і етнічним рівнями
розвитку країни чи регіону. Стає зрозумілим, чому командування
конкретної військової частини не завжди в стані вплинути на
споконвічні причини самогубства. Але звести до мінімуму суїцидальні
події, як свідчить військова практика, офіцерському складу цілком під
силу.
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Наприклад, у першому півріччі 2016 року у ЗС України було
скоєно 60 випадків самогубства, з них, 34 у зоні проведення
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей. За аналогічний період 2017 року ці показники складають 56 і 18
випадків відповідно. Ці показники не відображають усієї гостроти
проблеми: під час підрахунків не було враховано випадки
незавершеного суїциду, а також самогубства військовослужбовців під
час перебування у відпустках, лікувальних закладах. Не має також
інформації
про
кількість
самогубств
серед
колишніх
військовослужбовців після їх звільнення з військової служби.
Кожен випадок самогубства має вкрай негативний вплив на
особовий склад частини та підрозділу, де він стався: відбувається
загальне зниження морально-психологічного стану особового складу,
констатується негативний вплив на здатність групи (військового
колективу) виконувати бойові завдання, породжується різко негативне
ставлення батьків військовослужбовців, їх родичів і близьких,
суспільства загалом до ЗС України, наслідком чого є спроби певної
частини молоді ухилитись від призову або уникнути мобілізації
визначеним категоріям громадян України.
Міжнародна статистика показує, що від 2% до 11% населення
Землі в різні періоди життя схильне до здійснення самогубств. За
даними Міжнародної асоціації попередження самогубств, яка
проводить подібні підрахунки з 1950-х років, кількість суїцидів в
різних країнах світу постійно зростає.
Наприклад, в США, з часу вторгнення до Афганістану (жовтень
2001 – середина 2009 року) збройні сили США втратили в ході
бойових дій 761 військовослужбовця, а наклали на себе руки за цей же
період – 817.
Хвиля самогубств, що наростає вже який рік підряд, стає все
більш гострою проблемою, вирішення якої Пентагон поки не знайшов,
не дивлячись на задіювання сотень фахівців – психологів і
асигнування мільйонів доларів. І головним питанням на порядку
денному багатьох офіційних обговорень є тягар багатократної участі
військовослужбовців в бойових діях, що згубно позначається на їх
психічному стані.
Нові дослідження американських психологів свідчать, що
неодноразова участь особового складу у військових операціях
викликає зростання числа самогубств серед нього. На їх думку,
єдиний спосіб перешкодити цьому – скоротити кількість перебувань
кожного солдата в «гарячій точці» і продовжити так званий час для
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життя, тобто збільшити тривалість перебування в родині між
відправками в зону бойових дій. Але зробити це можливо або
наростивши бойову потужність американського угрупування військ
(сил), що бере участь у військовому конфлікті, або скоротивши число
військовослужбовців, що відправляються на війну.
Кількість самогубств в сухопутних військах США продовжує
зростати (наприклад, воно подвоїлося з 2001 по 2006 рік, тоді як цей
показник серед цивільного населення залишався незмінним). У 2009
році наклали на себе руки 160 військовослужбовців, в 2008 – м це
число склало 140 чоловік, а в 2003- м – 77.
До 2012 року їх кількість неухильно росла, особливо в
підрозділах сухопутних військ, досягаючи в окремі періоди 20%
загального числа втрат. Головною причиною цього послужили
входження національних збройних сил до Іраку і Афганістану.
Пік суїцидів припав на 2012 рік, коли число військовослужбовців,
що скоїли їх, за різними оцінками, перевищило 350 чоловік. На тлі
відносної стабілізації положення в сухопутних військах в 2013-2014
роках зросло число самогубств у військово-повітряних силах.
Вважається, що це було пов'язано з суттєвим скороченням військової
присутності на Близькому Сході і в Афганістані на тлі активізації
використання ВПС США в конфліктах на півночі Африки і авіаударів
по позиціях терористичного угрупування "Ісламська держава Іраку і
Льованта" (ІГІЛ) на території Іраку і Сірії.
Самогубства, як правило, здійснюються від відчаю, на знак
протесту, щоб зберегти відчуття власної гідності, в результаті
затьмарення розуму, щоб уникнути болю або комусь попомститисяся.
Бідність, безробіття, втрата близьких і проблеми в сімейних
відносинах також є областями риски добровільного відходу з життя.
У повному об'ємі коректних статистичних даних по числу
«вдалих» спроб людей покинути цей світ фахівці не мають. Але вони
говорять про те, що приблизно на кожне самогубство, що відбулося,
доводиться від 8 до 20 невдалих спроб здійснити суїцид.
Фахівці вважають, що ризик суїцидів в армії і поліції в 3-4 рази
вище. Це пояснюється рядом об'єктивних чинників.
По-перше, більшість військовослужбовців – чоловіки, причому
переважно у молодому віці. Статистика свідчить, що дві третини тих,
що наклали на себе руки складають саме чоловіки, причому пік
самогубств доводиться на 18-24-річних.
По-друге, для армійського середовища характерні вельми жорсткі
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умови життя і професійної діяльності, сувора субординація і
нормування, відсутність можливості вибору колективу і партнерів в
ньому, високі навантаження. Далеко не кожен здатний витримати це.
Армія має справу із зброєю, тому вірогідність летального результату у
випадку самогубства набагато вища.
Простежується пряма залежність суїциїдальної статистики від
обстановки в країні. При політичній і економічній нестабільності в
суспільстві вірогідність суїцидів зростає. Глибока криза і, тим більше,
бойові дії можуть призвсти до спалаху подібних явищ. Причому
найгостріше реагує на такі катаклізми армія.
На думку фахівців, всі люди, які скоюють самогубства чи
суїцидальні спроби, незалежно від розбіжностей у потребах,
проявляють певний набір психологічних характеристик. Вони
виділяють 10 загальних рис для всіх самогубств:
– загальною метою самогубств є пошук та знаходження
рішення виходу із ситуації, що склалася, і яка спричиняє нестерпні
емоційні переживання;
– практичним завданням суїциду є припинення свідомості (в
умовах усвідомлення нестерпності актуальної ситуації, психічного
болю);
– загальним стимулом здійснення суїциду є психічний біль
(комплекс негативних емоцій і почуттів, які сприймаються людиною
як нестерпні);
– загальною
суїцидальною
емоцією
є
безпорадністьбезнадійність, тобто в суб’єктивному плані актуальна ситуація
оцінюється як вкрай тяжка, виходу з неї у попередньому досвіді
людини не існує, домінуючою стає установка на те, що вдіяти уже
нічого не можливо, допомогти уже ніхто не може і надія на порятунок
відсутня, формується почуття внутрішньої спустошеності, тривоги;
– загальним внутрішнім відношенням до можливого у
майбутньому самогубства є подвійність – бажання вмерти і бути
врятованим постають у нерозривному взаємозв’язку;
– стан психіки – “звуження свідомості”, “психічні шори”, коли
кількість можливих варіантів поведінки різко зменшується до
альтернативи, мислення стає дихотомічним (або-або), а домінуючою
альтернативою – суїцид;
– загальна дія – втеча (агресія). Для військовослужбовця такою
втечею може бути самовільне залишення частини як прагнення
залишити місце конфлікту та нестерпних переживань, чи навпаки,
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прагнення увійти у “зону лиха”, наприклад, за місцем проживання, і
своєю присутністю сприяти вирішенню проблем, які там виникли.
Самогубство ж постає межовою, остаточною втечею;
– комунікативний акт суїцидальної поведінки – повідомлення
про свій намір. Доказом цього є передсмертні записки і інші вербальні
та невербальні ознаки суїцидального повідомлення. В них
проявляється згадане вище подвійне ставлення до самогубства, надія
на порятунок і сприятливе вирішення тих труднощів, що активізують
суїцидальні наміри;
– закономірністю суїциду є відповідність стилю і характеру
поведінки людини протягом її життя; люди часто проявляють
однотипні реакції за схожих обставин протягом свого життя (тенденції
капітуляції, втечі, ухилення, індивідуальні особливості переносити
психічний біль, схильність до стану звуження розумової сфери,
дихотомічного мислення у критичних ситуаціях, переживання суїциду
іншого значущого у дитячому чи підлітковому віці тощо).
Крім того, щоб проводити попереджувальну роботу в цьому
напрямі, необхідно уявляти, які саме фактори можуть впливати на
самогубство у військових і які їх особливості.
На наш погляд, ці фактори можна поділити на дві групи:
І. Індивідуально-психологічні фактори:
– Стать. Потрібно врахувати, що чоловіки частіше за жінок
здійснюють завершений суїцид.
– Сімейне виховання. Один із найсерйозніших факторів. Вади
сімейного виховання призводять до появи у воїнів відчуття
самотності, безпорадності, поглиблення егоцентричних проявів та
індивідуалізму. Тому такі потенційні суїциденти частіше потрапляють
в ситуації, які переживаються ними як стресові.
– Сімейний стан. Велику кількість суїцидів в зоні проведення
АТО скоюють одружені військовослужбовці на ґрунті наявних
сімейних проблем.
– Втрата близьких людей. У цьому разі ризик самогубства
збільшується. Ще більший відбиток на цей фактор накладає специфіка
військової служби, тому що військовослужбовці проходять службу, як
правило, далеко від рідного дому, і немає ясної і правдивої інформації
про те, що трапилось.
– Відчуття неповноцінності. Великий відсоток суїцидентів
складають військовослужбовці, які:

відчувають свою фізичну неповноцінність в суто
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чоловічому колективі;

відчувають неповноцінність в плані неспроможності на
одному рівні з усіма виконувати службові обов’язки, продиктовані
військовою службою;

відчувають неповноцінність в плані
емоційного
спілкування у військовому колективі.
– Наявність суїцидальних спроб у минулому. Даний фактор
вказує на велику вірогідність того, що в подальшому
військовослужбовець може здійснити завершений суїцид.
ІІ. Зовнішні фактори.
– Кризи в суспільстві. Коли в суспільстві протікають
пертурбації (економічні, політичні, військові та інші), людина втрачає
здатність пристосування до соціальних вимог і губить зв’язок із
суспільством, серед якого вона живе.
– Специфіка військової служби. Призов на військову службу
пов’язаний, перш за все, зі зміною звичного життєвого стереотипу.
Військовослужбовцям, для яких характерна несамостійність,
комфортність, низька стресова стійкість, тяжко буває впоратись із
цією життєвою ситуацією.
Специфіка служби також і в тому, що для потенційних
суїцидентів відкривається доступ до зброї як засобу самознищення.
Для частини чоловіків, які призвані на військову службу, сам
призов і служба протягом перших 3-4 місяців є сильним
психотравмуючим фактором, який веде до нервово-психічних
перевантажень.
Виділяються декілька узагальнених факторів:
– перенапруження динамічного стереотипу (механізм нервовопсихічної адаптації до навколишнього середовища), зумовлене
великою різницею життєвого устрою до служби;
– тривале розлучення з сім'єю при обов'язковому дефіциті
інформації про родичів, що викликає почуття тривоги, пригніченого
настрою;
– виконання службових обов'язків,особливо в бойових умовах,
незалежно від метеорологічних умов і часу доби, часто у відриві від
колективу, що порушує добовий біоритм і викликає втомленість з
нервово-психічною напругою;
– недосконалість організаційної структури, яка припускає
зловживання службовим положенням, що викликають почуття відчаю
та беззахисності.
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Встановлено, що дії психотравмуючих факторів, які змушують
військовослужбовців до прийняття суїцидного рішення, пов'язані як з
індивідуально-психологічними особливостями військовослужбовця,
так і зі специфічними умовами армійського устрою, що діють інколи у
комплексі.
Проте, як відзначають експерти, причини суїцидів дуже складні і
унікальні для кожного індивідуума. Психологи говорять про те, що не
існує якогось однозначного пояснення факту існування стійкої
тенденції щорічного відходу з життя великої кількості
військовослужбовців і ветеранів. І саме з цієї причини керівництво
ЗС України до цих пір не може остаточно вирішити дану проблему.
Лише об'єднаними зусиллями всіх служб, що забезпечують
життєдіяльність військових підрозділів, проведенням повсякденної
цілеспрямованої роботи зі збереження і зміцнення психічного здоров'я
військовослужбовців можна добитися подальшого зниження рівня
самогубств серед них.
На суїцидальний ризик наражається будь-хто. Але для різних
категорій військовослужбовців причини цього явища мають свою
специфічну
форму.
Так,
побутова
невпорядкованість,
несправедливість у вирішенні службових питань і соціально-правова
незахищеність військовослужбовців, безперспективність служби і
невпевненість у завтрашньому дні, зниження авторитету армії і
негативне відношення частини цивільного населення до військових,
невисокий рівень грошового забезпечення і проблеми, що виникають
у сімейному житті, породжують самогубства офіцерів.
Однак більша частина суїцидальних подій здійснюється
солдатами і сержантами. І пояснюється це аж ніяк не кількісним
складом даної категорії військовослужбовців. Основну роль тут
відіграють особливості психологічного порядку, що роблять її
найменш стійкою в боротьбі з життєвими труднощами.
Існують також деякі перешкоди щодо діагностики та
попередження випадків самогубств. Особливої шкоди завдають такі
перешкоди, які пов’язані з неправильним тлумаченням феномена
самогубства та поведінки людей перед актом самогубства. Мова йде
про так звані соціальні міфи про самогубство, які формуються на
основі ненаукових, побутових і поверхневих уявлень про це явище.
Однією з причин розповсюдження “міфів” є поверхневе
знайомство з науковими дослідженнями стосовно суїцидів.
Тому необхідно розкрити механізми виникнення соціальних міфів
про самогубство та їхній вплив на діяльність військового керівника.
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Отже, перейдемо безпосередньо до їх розгляду.
1. Самогубство здійснюється в основному психічно
ненормальними людьми. Це – найбільш розповсюджений міф. У
його основі лежить не тільки спрощений підхід до проблеми та
особливості сприйняття побутової свідомості. Та найбільший вплив на
масову свідомість у цьому напрямку, на нашу думку, справила
довготривала домінуюча позиція щодо причин суїциду у радянській
психіатрії. Вважалося, що за умов соціалістичного суспільства не
могло бути зовнішніх причин для прийняття рішення стосовно
добровільного уходу із життя. Випадки самогубств належали до
компетенції лише психіатрії.
Суїцидальна поведінка носить полімотивований характер і
більшість з цих мотивів властиві індивідам, які відповідають
критеріям психічної норми.
Хоча стану самогубця притаманні такі особливості, як звуження
свідомості (так зване “тунельне мислення”), негативний спектр
емоційних
переживань
(емоції
безнадійності-безпорадності,
нікчемності), дихотомічна установка (все або нічого), ознаки депресії
чи маніакальності, інші особливості, проте розумова сфера
особистості перебуває у межах норми.
2. Самогубство неможливо попередити; якщо людина
вирішила покінчити з собою, то ніхто і ніщо не може її зупинити –
інший соціальний міф про самогубство. Проте кризовий період, що
має визначену тривалість і “потребу в самогубстві”, у більшості людей
є тимчасовим. У цей період людина потребує душевної теплоти,
допомоги та підтримки. Розповсюджена також думка, що людина, яка
один раз зробила спробу піти з життя, неодмінно зробить це потім,
при нагоді. Це вірно й невірно одночасно. Вірно тому, що, увійшовши
одного разу в новий стан, його вже не лякаєшся, як раніше, бар’єр
взято, до нього прагнеш знову і знову, з’являється досвід; невірно
тому, що нікому невідомо, які бажання спалахнуть в людині після
першої спроби. А це може бути і страх, і відраза, і презирство до себе,
й новий потяг до життя. Крім того, суїциденту властиві почуття
подвійного характеру: бажання вмерти нерозривно пов’язане з
бажанням жити, надія на можливе сприятливе вирішення суб’єктивно
нездоланної проблеми.
3. Існує тип людей, схильних до самогубств. Подібне
твердження не доведене жодним із дослідників. Насправді
самогубство здійснюють особистості з різними психологічними
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особливостями, (все залежить від сили психотравмуючої ситуації та її
оцінки особистістю як нестерпної). Тобто будь-яка риса характеру і
будь-яке почуття без винятку можуть стати причиною самогубства,
якщо вони досягли свого апогею у той час, коли решта стримуючих
бажань і почуттів знаходяться у фазі спаду.
4. Не існує ознак, які вказували б, що людина зважилася на
самогубство.
Незважаючи на те, що кожне самогубство індивідуальне за своєю
суттю, ряд дослідників виокремлюють так звані передвісники
самогубства. Виокремлено дві групи таких передвісників: вербальні
(словесні) та невербальні (поведінкові). До вербальних відносять
висловлювання на тему прощання з життям, жарти з приводу смерті,
вербалізація суїцидальних думок. На поведінковому рівні ознаки лиха
проявляються у незвичайній, нетиповій (за звичних умов) для даної
людини поведінці. Крім того, спостерігається впорядкування справ,
проблеми у спілкуванні, роздача речей, раптове повернення боргів,
взагалі поведінка нагадує приготування у дальню путь. Безпосередньо
перед скоєнням акту самогубства переважна більшість суїцидентів
пише передсмертні записки чи залишає якісь інші повідомлення.
5. Людина, яка говорить про самогубство, ніколи його не
здійснить. Це – дуже небезпечна думка, особливо якщо вона властива
військовому керівнику. Причиною стійкості цього міфу є те, що
попередження про самогубство часто не усвідомлюється навіть самим
потенційним суїцидентом, особливо на початкових етапах розвитку
суїцидальної динаміки, коли самовбивчі думки ще не визначені.
Очевидно, що у цьому випадку важко діагностувати розвиток
життєвої кризи у підлеглого. Проте більшість військовослужбовців,
які здійснили суїцид, напередодні повідомляли про свої наміри,
повідомляли командирів, товаришів у розмовах, не завжди у відкритій
формі, але їх або не розуміли, або не надавали значення цим
висловлюванням (цілком можливо, що не через черствість і
відсутність бажання допомогти людині у кризовому становищі, а
керуючись зазначеним міфом).
Стійкість цього міфу частково може пояснити наступне. Багатьом
людям властиві мрії про самогубство, які залишаються мріями і цим
обмежуються. Такому потенційному самогубцеві достатньо у
найбільш складні і нестерпні моменти уявити собі процес здійснення
самогубства, наслідки цього вчинку для оточуючих – і такого
“уявного” суїциду та відповідних супутніх переживань вистачає, щоб
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відкоригувати свої почуття, не вдаючись до крайніх заходів. Але
невідомо, як би вчинила така людина в умовах гострої життєвої кризи,
суб’єктивно
нестерпного,
тривалого
внутрішнього
чи
міжособистісного конфлікту, ситуації граничної складності.
6. Рішення про самогубство приходить раптово, без
попередньої підготовки. Подібна думка може бути виправданою
лише частково і лише інколи. Основою її існування у побутовій
свідомості слугує те, що згідно з однією із класифікацій, самогубства
поділяють на три типи: демонстративний, афективний та істинний
(справжній).
Демонстративний тип характеризується прагненням показати
реальність суїцидальних намірів, звернути тим самим на себе увагу,
викликати співчуття. Як правило, такі спроби здійснюються відкрито,
голосно та артистично.
Афективний тип здійснює спробу самогубства на висоті
сильного переживання і страждання. Цей спалах емоцій, як правило,
недовготривалий.
Тут
також
можуть
бути
елементи
демонстративності.
У випадку істинної суїцидальної поведінки наявне обдумане
бажання покінчити з собою, що закріпилося у свідомості (втрата
смислу життя). Застосовуються заходи щодо реального здійснення
плану, всі необхідні приготування проводяться приховано.
Також виокремлюється так званий “прихований” суїцид, під яким
розуміється поведінка, свідомо пов’язана з підвищеним ризиком і яка
часто призводить до “випадкової” смерті. Серед інших варіантів сюди
відносять ризиковане водіння автомобіля, зловживання алкоголем чи
наркотиками, постійне бажання брати участь у ризикованих бойових
операціях тощо.
Швидке протікання динаміки суїцидальної поведінки, таким
чином, характерне лише для випадків афективного суїциду, коли
людина не повною мірою усвідомлює свої вчинки та їх можливі
наслідки, коли ведучим мотивом стає раптова, несподівана
психотравмуюча ситуація суб’єктивно великої сили та гостроти.
Аналіз решти суїцидальних дій показує, що вони є результатом
достатньо довгої психотравмуючої ситуації. Суїцидальна криза може
продовжуватись кілька тижнів і навіть місяців. У більшості випадків
рішення на здійснення суїциду визріває не миттєво. Йому, як правило,
передує більш чи менш тривалий період переживання, боротьба
мотивів та пошуку виходу з ситуації, що склалася. Потрапивши в неї,
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військовослужбовці найчастіше починають жалітися рідним і
знайомим, звертатися з проханням про переведення, намагаються
потрапити у відрядження, шпиталь і т.ін.
7. Якщо людина здійснила спробу самогубства, то вона ніколи
не повторить її знову. В основі цього міфу, на нашу думку, лежить
механізм психологічного захисту. Перебуваючи у психологічно
комфортних умовах, людина заперечує можливість настільки
несприятливих життєвих труднощів, щоб можна було прийняти
цілком свідоме рішення про відмову від життя, а тим більше після
невдалої спроби. Насправді, якщо людина здійснила невдалу спробу
суїциду, то ризик повторної спроби досить високий. Найбільша
вірогідність у перших 2 місяці, але, можливо, й пізніше.
8. Потяг до самогубств передається спадково. До подібного
переконання може призвести той факт, що відсоток самогубств у
сім’ях, де були раніше подібні випадки серед рідних суїцидента,
значно перевищує середньостатистичну норму. Тобто якщо в родині
були випадки суїциду або його спроби, то вірогідність їх здійснення
іншими членами родини дійсно зростає, але прямої залежності тут
нема, і це пояснюється не спадковістю, а соціально-психологічними
факторами: психологічна травма, поведінковий зразок як варіант
вирішення проблеми і тому подібне.
9.
Зниженню
рівня
самогубств
сприяє
активна
пропагандистська робота в ЗМІ, розповіді про те, чому, як, які
люди
здійснюють
самогубства.
Існує
залежність
між
повідомленнями про самогубства і ростом суїцидальної активності.
Отже, у військовій пресі необхідно обговорювати не сам факт суїциду,
а якими способами, крім самогубства, можна вирішити життєві
проблеми та конфлікти.
10. Самогубства можна попередити, якщо військовослужбовці
будуть завантажені роботою. Це спрощене розуміння проблеми.
Порушення психогігієнічних вимог до режиму праці та відпочинку
може призвести до фізичного та психологічного виснаження
організму, збільшуючи при цьому вірогідність суїциду.
11. Вживання алкоголю допомагає зняти суїцидальні
переживання. Насправді вживання алкоголю з метою звільнення від
тяжких переживань часто викликає протилежний ефект – загострює
тривогу і тим самим сприяє самогубству.
12. Пряме запитання, чи хоче військовослужбовець убити
себе, може спровокувати його на самогубство. Але дослідження
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доводять, що коли прямо запитати про суїцидальні наміри і одержати
ствердну відповідь із мотивацією, то з’являється можливість надати
своєчасну допомогу і запобігти подальшому розвиткові динаміки
суїцидальної поведінки.
13. Самознищення у молодому віці – це, переважно, нещасні
випадки. Насправді люди прагнули не померти, а лише
привернути таким радикальним способом увагу до своїх проблем.
Об’єктивні дані показують, що багато суїцидентів у молодому віці
діють настільки рішуче, що важко сумніватись у серйозності їх
намірів дійсно припинити своє існування.
14. Кожен військовослужбовець, який чинить самогубство,
має депресивні розлади. Тут слід зазначити, що депресія дійсно
наявна у суїцидентів, але, аби не зробити фатальної помилки, слід
пам’ятати, що серед них не завжди трапляються тривожні, емоційно
нестабільні, імпульсивні особи.
Повністю позбавитись самогубств у суспільстві чи в якійсь
соціальній групі, у тому числі й у військовому середовищі, - завдання
дуже складне, і до цього часу його не вдавалося вирішити. Але
психологічна компетентність і обізнаність військового керівника у
справі діагностики та профілактики суїцидальної поведінки, на нашу
думку, надасть можливість попередити певну кількість трагічних
випадків, своєчасно помітити ознаки кризового стану і вжити
відповідних заходів. Важливу роль тут відіграє розуміння хибності
тверджень соціальних міфів про самогубство.

2.2. Робота командирів щодо попередження
суїцидальної поведінки серед військовослужбовців

Профілактика самогубств у Збройних Силах України повинна
ґрунтуватися на знанні вірогідних причин та їх усуненні. Основа
профілактики – висока моральність. Необхідно максимально
домагатись поважного ставлення до оточуючих, враховуючи особисту
гідність. Проводити просвітницьку роботу, в тому числі релігійне
виховання. Значення статутного порядку у профілактиці захворювань
і самогубств важко переоцінити.
Під час служби деякі військовослужбовці потрапляють в
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екстремальні для них умови. Людина в таких умовах втрачає
особистісну оцінку перспектив особистого життя. З метою
запобігання спроб самогубства командирам необхідно вчасно
вирішувати конфліктні та психотравмуючі ситуації.
Для командирів підрозділів та офіцерів структур МПЗ проблема
профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців є однією з
найбільш значущих сфер професійної діяльності.
Феномен суїциду (самогубство або спроба самогубства)
найчастіше пов'язується з уявленням про психологічну кризу
особистості, під якою розуміється гострий емоційний стан,
викликаний
якимись
особливими,
особистісно
значущими
психотравмуючими подіями. Причому це криза такого масштабу,такої
інтенсивності, що весь попередній життєвий досвід людини, що
зважилась на суїцид, не може підказати їй іншого виходу з ситуації,
яку вона вважає нестерпною.
Така психологічна криза може виникнути раптово (під впливом
сильного ефекту). Але частіше внутрішня душевна напруженість
накопичується поступово, поєднуючи в собі різнорідні негативні
емоції. Вони накладаються одна на одну, заклопотаність переходитьу
тривогу, тривога змінюється безнадією. Людина втрачає віру в себе,у
здатність подолати несприятливі обставини, виникає внутрішній конфлікт
“неприйняття самого себе”, “самозаперечення”, з'являється відчуття
“втрати сенсу життя”. У військовослужбовців відзначається фіксація уваги
на непереборних труднощах в службі, на думках про відсутність
потенційних можливостей вирішення нагальних проблем.
Характерною особливістю цього періоду є підвищена потреба до
встановлення неформального контакту, потреба в співпереживанні,
емоційної підтримки («пошук опори»).
На ґрунті подібного роду станів з'являються суїцидальні думки, а
пізніше – і обдумування способу суїциду, “примірювання” до нього.
Суїцидальний період, початок якого пов'язаний із появою
суїцидальних задумів, триває аж до замаху на своє життя.
Характерними особливостями поведінки військовослужбовців у цій
фазі є:замкнутість, аутичність, прагнення до усамітнення аж до повної
ізоляції, втрата інтересу до навколишнього. Людина якби відділена
психологічним бар'єром від інших людей, повністю поглинена своїм
“Я”, своїми болісними переживаннями.
Іноді прийняття рішення щодо скоєння суїциду супроводжується
метушливістю, руховим збудженням, безпричинною веселістю.
Однаку всіх випадках неприродність поведінки відразу ж впадає в очі.
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Досить часто у військовослужбовців відзначаються розлади сну,
різноманітні неврастенічні або неврозоподібні прояви: підвищена
стомлюваність, млявість, відчуття безсилля і т.п.
Психічний стан напередодні суїцидальної спроби (а також
завершеного суїциду) буває неоднорідним, що обумовлюється
різноманітним поєднанням індивідуально-особистісних і ситуаційних
чинників, що створюють безліч варіантів.
У разі невдалої спроби суїциду деякий час може спостерігатися
збереження суїцидальних думок і намірів. При цьому яку прямій, так і
в непрямій формі висловлюється жаль про збереження життя, про
втрату його цінності. Проявляється пасивна “згода на смерть”. Так
реагують головним чином ті, хто вважає неможливим своє повернення до
умов, які привели їх до прийняття рішення про скоєння суїциду.
Вірогідність спроби повторного суїциду досить велика.
Вважається, що серед тих, хто здійснив невдалу спробу самогубства, ризик
завершеного суїциду на найближчий рік збільшується в100 разів.
Найбільше самогубств реєструється в кінці зими і навесні, коли
людські нещастя контрастують із цвітінням навколишньої природи.
Темні фарби зими якоюсь мірою гармоніюють із душевною
пригніченістю, але між похмурими переживаннями "Я" і яскравими
днями весни виникає явний контраст. Різка невідповідність весняного
радіючого світу і відчаю у душі може провокувати самогубства.
Найбільша кількість суїцидентів серед військовослужбовців
рядового і сержантського складу.
Серед військовослужбовців, що беруть участь в АТО, найбільша
кількість самогубств визначається в перший місяць перебування в зоні
проведення бойових дій, та після шести місяців.
В основі суїцидальної поведінки (незалежно від виявлених і
відомих причин), лежить конфлікт.
У будь-якому конфлікті існують:
по-перше, об’єктивні вимоги, що визначаються ситуацією, в якій
перебуває військовослужбовець;
по-друге, суб’єктивне усвідомлення значущості, осмислення цих
вимог і ступеня їх складності для особистості;
по-третє, оцінка особистістю своїх можливостей для подолання та
вирішення ситуації, що створила передумови суїциду;
по-четверте, реальні дії особистості в такій ситуації.
Конфліктна ситуація набуває характеру суїцидонебезпечної, коли
військовослужбовець усвідомлює її як значну, суттєву, гранично
складну, а свої можливості – як недостатні, відчуваючи при цьому
гостру фрустрацію домінуючих потреб і зупиняючи вибір на
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суїцидальних діях як єдино можливому для себе виході із ситуації, що
склалась.
Все різноманіття конфліктів, що лежать в основі суїцидальної
поведінки військовослужбовців, може бути класифіковане таким
чином:
1. Конфлікти, зумовлені специфікою військової діяльності і
військово-соціальної взаємодії військовослужбовців:
довготривала участь у бойових діях, перебування на значній
відстані від основних сил (ротних і взводних опорних пунктів,
блокпостів);
індивідуальні адаптаційні труднощі військової служби, особливо в
умовах недостатнього рівня згуртованості підрозділу;
труднощі або негативні результати виконання конкретного
службового завдання;
міжособистісні конфлікти зі співслужбовцями;
службові та міжособистісні конфлікти зі своїми начальниками
(підлеглими);
постійне перебування в обмеженому визначеною територією
виконання завдань просторі, максимально звужене коло спілкування.
2.Конфлікти, зумовлені специфікою особисто-сімейних взаємин
військовослужбовця:
нерозділене кохання,зрада коханої дівчини, дружини;
розлучення;
важка хвороба, смерть близьких;
статева неспроможність.
Наприклад, 73% самогубств у першому півріччі 2017 року скоєно
у зв'язку із сімейними негараздами та побутовими проблемами.
3. Конфлікти, що пов'язані з антисоціальною поведінкою
військовослужбовця:
побоювання кримінальної відповідальності;
боязнь ганьби у зв'язку з асоціальним вчинком;
систематичне зловживання спиртними напоями;
негативний попередній досвід вживання наркотичних (токсичних)
речовин.
4. Конфлікти, обумовлені станом здоров'я військовослужбовця:
психічні захворювання;
хронічні соматичні захворювання;
фізичні вади (дефекти мови і особливості зовнішності, що
сприймаються як недолік, в окремих випадках поранення, втрата
кінцівок, зору).
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5.Конфлікти, обумовлені матеріально-побутовими труднощами
(особливо
актуально
під
час
виконання
обов’язків
військовослужбовцями поза межами місць постійної дислокації, на
ротних (взводних) опорних пунктах, блокпостах):
неналежні умови проживання, відсутність комфортних умов
задоволення фізіологічних потреб (душ, туалет);
нерегулярне та неповноцінне харчування, необхідність самостійно
вирішувати питання харчування;
неналежне
речове
забезпечення,
його
невідповідність
температурним показникам, кліматичним умовам;
необхідність самостійно вирішувати питання з пранням речей, їх
своєчасної заміни, особливо натільної білизни;
наявність невирішених кредитних та інших зобов’язань.
Суїцидонебезпечна ситуація включає, як правило, взаємодію
конфліктів різних типів. Розпочатий як зовнішній, конфлікт може
придбати внутрішній характер і призвести до самогубства. Однак те,
що суїцидальна поведінка будується на основі конфлікту, не означає,
що кожен конфлікт веде до суїциду.
До характерних особливостей особистості суїцидентів можна
віднести:
низький або занижений рівень самооцінки;
невпевненість у собі;
високу потребу в самореалізації;
надвисоку значимість ля них теплих, емоційних зв'язків, щирості
взаємин, наявність емпатії, розуміння і підтримки з боку оточуючих;
труднощі при прийнятті вольових рішень;
зниження рівня оптимізму та активності в нетипових ситуаціях;
тенденцію до самозвинувачення, перебільшення своєї провини;
несамостійність;
високий рівень тривожності;
недостатню соціалізацію, інфантильність і незрілість особистості.
Знання характеру конфліктної ситуації, яка створила передумови для
виникнення психологічної кризи, а також особистісних характеристик
військовослужбовця, дають командиру деякі підстави для визначення
суїцидального потенціалу особистості.
Окремої уваги заслуговують психічні порушення, що створюють
передумови до суїцидальних проявів при систематичному
зловживанні алкогольними напоями.
Після вживання алкоголю його дія в першу чергу відзначається на
функціях центральної нервової системи. Як вказують результати
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проведених досліджень, нормальна діяльність людини порушується навіть
при вживанні невеликих доз алкоголю.
Після вживання алкоголю в людини знижується увага, рухи
втрачають точність, особливо негативна дія алкоголю відзначається на
якості розумової діяльності. Мова стає більш голосною, з'являється
псевдохоробрість, поведінка військовослужбовця виходить за межі
допустимого в умовах виконання бойових завдань. Знижується
нормально допустимий рівень тривожності, інстинкт самозбереження
притупляється. Враховуючи об’єктивні труднощі в умовах виконання
бойових завдань, алкогольне сп’яніння створює короткотривалу
ілюзію відсутності проблем, що протягом певного часу турбували
людину.
Аналіз результатів службових розслідувань випадків самогубств
як в умовах виконання завдань повсякденної життєдіяльності, так і в
бойових умовах, демонструє, що більше ніж в половині всіх випадків
скоєнню суїциду передувало зловживання алкоголю.
Цим частково пояснюється високий рівень самогубств в період
свят, під час яких збільшується кількість спиртних напоїв, що
вживаються.
В окремих випадках спиртні напої приймалися спеціально з метою
полегшити реалізацію суїцидальних намірів, що вже є. При цьому
алкоголь виступає як непряма причина самогубства. Аналогічна роль
сп’яніння і в тих випадках, коли алкоголь різко знижував критичні
функції і самоконтроль, унаслідок чого скоювалася суїицидальна дія.
Суїцидальна поведінка в стані сп’яніння залежить від обставин, на
фоні яких алкогольна інтоксикація в одних випадках виконує роль
«приголомшуючого засобу», в інших – «пускового чинника», в третіх
є «підсилювачем» переживань з формуванням психопатологічних
реакцій, що призводять до ідеї самознищення.
Підвищена суїцидальна небезпека осіб, що зловживають
спиртними напоями, пов’язана не тільки з чинниками інтоксикації, але
і з особливостями особистості, що формується в процесі зловживання
алкоголем: афектною нестійкістю, збудливістю, схильністю до
імпульсних дій з психопатичними, істеричними виявами.
В умовах дії на психіку людини стресових факторів участі в
бойових діях негативна дія алкоголю при прийнятті рішення
покінчити життя самогубством суттєво зростає.
Визначення ризику можливого суїциду – завдання надзвичайно
важке. Питання про те, кого слід вважати потенційним суїцидентом, з
якого моменту і за яких умов військовослужбовець може бути
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включений до складу «групи посиленої психологічної уваги», не
мають однозначного рішення, оскільки саме поняття “суїцидального
ризику” передбачає кілька значень (додаток А).
Сформований в суїцидології підхід у це поняття включає:
по-перше, ймовірність виникнення будь-якої форми суїцидальної
поведінки, тобто загальний суїцидальний ризик;
по-друге, ймовірність реалізації наявних суїцидальних тенденцій,
тобто ризик суїцидальних дій – замахів на самогубство;
по-третє, ймовірність рецидиву суїцидальних актів, тобто ризик
повторних суїцидів.
Використання
психологічного
підходу
до
визначення
суїцидального ризику дозволяє встановити групові та індивідуальнопсихологічні фактори ризику. До числа групових факторів, що
визначають підвищену ймовірність виникнення суїцидальної
поведінки, тобто загальний суїцидальний ризик, відносяться:
а) соціально-психологічні:
важка морально-психологічна обстановка у військовому колективі,
обумовлена,
зокрема,
порушенням
дисциплінарної
практики
командирами і начальниками, випадки самогубств, що мали місце в
підрозділі;
б) службові:
початковий період проходження військової служби;
позаплановий призов на військову службу (мобілізація);
залучення до виконання бойових завдань;
несення служби у відриві від підрозділу;
наявність та постійний доступ до зброї;
в) вікові особливості військовослужбовців;
г) хронологічні ознаки:пора року, дні тижня, час доби.
На індивідуально-особистісному рівні факторами, що визначають
загальний суїцидальний ризик, є (до призову в армію):
умови сімейного виховання:
а) відсутність батька в ранньому дитинстві;
б) «матріархальний» стиль стосунків у сім'ї;
в) емоційна депривація, покинутість в дитинстві;
г) виховання в сім'ї, де є алкоголіки (“алкогольний клімат”),
психічно хворі, а також родичі за соціальними формами поведінки
(відбували або відбувають кримінальне покарання);
д) виховання в сім'ї, де були випадки самогубств, спроби
самогубств або суїцидальні погрози з боку близьких;
є) часта зміна місця проживання,навчання, роботи;
ж) активне вживання алкоголю та інших наркотичних засобів;
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з) вчинення суїцидальних спроб.
Дослідження показують, що на основі різних поведінкових проявів
можна своєчасно виявити військовослужбовців з високою
ймовірністю реалізації наявних суїцидальних тенденцій, тобто з
ризиком суїцидальних дій.
До числа таких ознак належать:
відкриті висловлювання про бажання покінчити з собою
(товаришам по службі, командирам, в розмовах з родичами і
знайомими);
непрямі натяки на можливість суїцидальних дій (наприклад, поява
в колі товаришів по службі з петлею на шиї з брючного ременя,
мотузки, телефонного дроту і т.п.);
публічна демонстрація петлі з яких-небудь гнучких предметів;
гра зі зброєю з імітацією самогубств і т.д.;
активна попередня підготовка, цілеспрямований пошук засобів
покінчити з собою (збирання таблеток, зберігання патронів після виконання
бойових завдань, стрільб, пошук і зберігання отруйних рідин і т.д.);
фіксація на прикладах самогубства (часті розмови про самогубства
взагалі);
надзвичайно наполегливі прохання про переведення в інший
підрозділ, іншу військову частину, що знаходиться поза межами
виконання бойових завдань, про госпіталізацію, надання відпустки за
сімейними обставинами (найчастіше військовослужбовці звертаються до
родичів і знайомих з проханням направити у військову частину фіктивну
телеграму з відомостями про важкий сімейний стан);
порушення міжособистісних відносин, звуження кола контактів у
військовому колективі, прагнення до усамітнення;
стереотип поведінки, що змінився: не властива замкнутість і
зниження рухової активності у рухливих, товариських (“зловісний спокій”
і зібраність), порушена поведінка і підвищена товариськість у
малорухомих і мовчазних;
раптовий прояв невластивих раніше військовослужбовцю рис:
акуратності, відвертості, щедрості (роздача особистих речей,
фотоальбомів, годинників, радіоприймачів, значків, обмундирування
тощо);
втрата інтересу до навколишнього (аж до повної відчуженості);
роздуми на тему самогубства можуть набувати художнього
оформлення: у записній книжці, зошиті зображуються малюнки, що
ілюструють депресивний стан (наприклад, труни, хрести, шибениці
тощо).
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При оцінці ризику суїциду в кожному конкретному випадку
необхідно враховувати сукупність особистісних і ситуаційних
чинників.
При цьому для визначення ступеня суїцидального ризику
необхідно виявляти і зіставляти як про-, так і антисуїцидальні
передумови.
Hа індивідуальному рівні – це стійке позитивне ставлення до
життя і негативне – до смерті, широта діапазону відомих і суб'єктивно
прийнятних шляхів вирішення конфліктних ситуацій, ефективність
механізмів психологічного захисту, високий рівень соціалізації
особистості.
Конкретними формами вираження антисуїцидальних особистісних
факторів можуть бути:
- емоційна прив’язаність до близьких і родичів;
- батьківські обов’язки;
- виражене почуття обов’язку;
- неготовність заподіяти собі фізичне страждання;
- уявлення про ганебність і гріховність суїциду;
- уявлення про невикористані життєві можливості і т.д.
Чим більше відзначено антисуїцидальних чинників щодо даного
військовослужбовця, тим вищий його антисуїцидальний бар'єр, тим
менш вірогідні суїцидальні дії, і навпаки.
Особлива увага командирів і офіцерів з МПЗ повинна
зосереджуватися на особах, які (додаток Б):
– відстають у бойовій та спеціальній підготовці;
– схильні до порушень військової дисципліни, не можуть
ужитися в колективі, конфліктні;
– особи з неадекватною поведінкою, постійно піднятим
настроєм, багатослівністю;
– замкнуті, слізливі, недовірливі, легкоранимі, схильні до
самоти, з постійно зниженим настроєм, з висловлюванням думок про
самогубство;
– сором'язливі, байдужі до оточуючих, надмірно підозрілі;
– виховувалися в неповній або неблагополучній сім’ї;
– схильні до вживання алкоголю, наркотиків;
– одружені, мали відстрочки від призову в армію з різних
причин, були засуджені до служби в армії;
– фізично слабкі;
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– перенесли травми і захворювання нервової системи,
скаржаться на головні болі, помічені в сноходіннях тощо.
Не слід забувати, що чималий відсоток самогубств відбувається
на ґрунті сімейних конфліктів. Тому командирам, офіцерам з МПЗ
доцільно працювати в тісному контакті з рідними та близькими
підлеглих військовослужбовців. При цьому важливо:
– знати й аналізувати обстановку в родинах; розробляти і
здійснювати
заходи
щодо
залучення
членів
родин
військовослужбовців до активної суспільної діяльності, різних видів
творчості, спорту;
– делікатно проводити роботу у неблагополучних родинах;
– організувати проведення циклу бесід про культуру сімейнопобутових відносин;
– вжити заходів щодо конкретного підвищення якості роботи
Будинків офіцерів і солдатських клубів.
Серйозність загрози суїцидальних дій може бути оцінена за4бальною системою:
0 балів – відсутність загрози суїцидальної спроби:
у ході бесіди невиявлені суїцид альні тенденції;
військовослужбовець
не
має
індивідуально-особистісних
факторів ризику, більш того, виявляє активні і міцні антисуїцидальні
установки;
впевнено пропонує варіанти вирішення конфлікту, планує
майбутнє.
1 бал – можливість суїцидальної спроби:
є суїцид альні уявлення неглибокого ступеня, виступаючі в
пасивній формі;
гострі переживання важко вирішуваної конфліктної ситуації, хоча
і без оформлених суїцидальних тенденцій;
песимістична
оцінка
майбутнього
(іншими
словами,
військовослужбовець думає про спробу, але не уявляє собі її спосіб).
2 бали – небезпека суїцидальної спроби:
є суїцидальні тенденції, в структурі яких виражені суїцид альні
уявлення і переживання;
обраний спосіб суїциду.
3 бали – суїцидальна спроба здійснена, при цьому спостерігається
збереження суїцидальних думок і намірів.
Таким чином, гострота та актуальність проблеми суїцидальної
поведінки військовослужбовців вимагає від командирів та офіцерів
структур МПЗ, інших посадових осіб розуміння сутності цього явища,
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володіння основними методами йогодіагностики та організації
профілактичної роботи.
Вивчення проблеми самогубств показує, що боротьба із
суїцидальними подіями повинна стати справою всіх посадових осіб.
Особливо необхідно підкреслити, що в тих військових колективах, де
тривалий час не було суїцидальних подій, різко знижується гострота
реагування на суїцидонебезпечні стани військовослужбовців, а це веде
до їх появи.
Заходи із запобігання суїцидам можуть реалізовуватися у формі
занять, бесід, демонстраційних матеріалів, під час медичних оглядів,
спостережень та мають на меті раннє виявлення осіб з ознаками
девіантної поведінки (поведінки з відхиленнями від загальноприйнятих
норм, поведінки, що характеризується змінами настрою, нетиповими
емоціями, вчинками), надання їм усесторонньої підтримки та допомоги.
Заняття з питань запобігання суїцидам повинні проводитись в
умовах повсякденної діяльності військ, а також в:
- підготовчий період застосування військ (період бойового
злагодження, період, що передує направленню в район застосування
підрозділів);
- районі застосування підрозділів;
- в умовах повернення до пункту постійної дислокації.
До занять можуть залучатися попередньо підготовлені з питань
запобігання суїцидам військовослужбовці, командири, офіцери-психологи,
офіцери органів МПЗ, медичний персонал, цивільні психологи, капелани.
Командири підрозділів повинні відслідковувати процес якісної та
якомога швидшої адаптації новоприбулих військовослужбовців у
військовому колективі та забезпечувати наявність у підпорядкованому
підрозділі достатньої кількості підготовлених військовослужбовців (як
варіант, з розрахунку один підготовлений військовослужбовець на взвод
– досвідчений військовослужбовець, який користується авторитетом у
колективі),
що
володіють
навичками
спостереження
за
співслужбовцями, які мають ознаки схильності до самогубства
(самоушкодження), з метою надання їм допомоги (бесіда, відволікання
уваги, супровід до медичного персоналу, психолога, капелана,
інформування командира про девіантну поведінку товариша по
службі). Основним завданням кожного військовослужбовця є
спостереження за своїм товаришем на предмет наявності девіантної
поведінки. У підрозділі вживаються заходи щодо подолання
забобонного
ставлення
до
охорони
психічного
здоров'я,
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підкреслюється, що психічне благополуччя разом з фізичним та
соціальним є рівнозначними складовими здоров'я людини.
В підготовчому періоді до застосування підрозділу основними
напрямами роботи є:
- заняття з запобігання суїцидам та розповсюдження обізнаності з
проблемою суїциду, які проводяться офіцерами-психологами, офіцерами
органів МПЗ;
- раннє виявлення схильності до суїцидальної поведінки у
військовослужбовців;
- оцінка ризику скоєння суїциду перед направленням
військовослужбовців для виконання завдань за призначенням
(наприклад, за допомогою опитувальника SAD Persons (додаток В),
яка проводиться психологами.
На заняттях із запобігання суїцидам та розповсюдження
обізнаності з проблемою суїциду акцентується увага на визначенні
факторів ризику, що можуть призводити до суїциду, ранніх ознаках
суїцидальної поведінки та заходах щодо реагування на неї, а також
вживаються заходи щодо формування психологічної стійкості (з
урахуванням можливих зовнішніх факторів ризику дезадаптації в
бойових умовах) військовослужбовців в екстремальних умовах. До
занять доцільно залучати капеланів. Особовий склад медичної служби
повинен зважливо реагувати на скарги на стан здоров'я (звернення)
військовослужбовців щодо порушення сну, появу депресії, уважно
проводити медичні огляди військовослужбовців, які мали попередній
бойовий досвід (пережили бойову психічну травму, мають симптоми
посттравматичних стресових розладів), підвищувати свій рівень
підготовки з надання медико-психологічної допомоги. Командири
повинні сприяти проведенню таких заходів, забезпечувати моральнопсихологічний стан у військовому підрозділі (частини), присікати
будь-які випадки нестатутних взаємовідносин, реагувати на
соціально-побутові проблеми військовослужбовців, через офіцерів
органів МПЗ забезпечувати розміщення в приміщеннях частини
наочних інформаційних матеріалів з питань запобігання суїцидам
(вживання психоактивних речовин).
Раннє виявлення схильності до суїцидальної поведінки серед
військовослужбовців передбачає: контроль за станом здоров'я та
поведінкою осіб, за якими спостерігалися девіантні форми поведінки;
осіб, які мають хронічні розлади сну, приймають антипсихотичні
засоби, схильні до вживання алкоголю. У разі потреби лікар надає
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пропозиції командиру військової частини щодо ризику для здоров'я
таких військовослужбовців та оточуючого колективу. За даними
західних експертів, лише після досягнення стабільності поведінки
зазначених осіб протягом 3-х місяців, ймовірність скоєння суїциду в
районі застосування військ значно зменшується.
Оцінка ризику скоєння суїциду перед направленням
військовослужбовців для виконання завдань (повинна проводитися
також під час поглиблених медичних обстежень та після повернення з
району застосування військ) за призначенням здійснюється за
допомогою опитувальника SAD Persons, який дозволяє оцінити ризик
скоєння суїциду у військовослужбовців. Особи, які за результатом
оцінювання віднесені до груп ,високого ризику скоєння суїциду,
направляються на огляд до лікаря військової частини.
В районі застосування військової частини (підрозділу) основними
напрямами роботи командирів, психологів, медичного персоналу,
капеланів є: проведення заходів (акцентування уваги на проблемі
суїцидів, обережного поводження із зброєю та ін.) із запобігання
суїцидам щонайменше в перший місяць і на шостий та десятий місяць
перебування у зоні збройного конфлікту. Силами психологів
проводиться оцінювання психологічних проблем у військах, за
результатами якого звертається увага командирів на актуальних
питаннях покращення морально-психологічного стану у військових
колективах. Зміст діяльності командирів підрозділів та їх заступників з
МПЗ щодо підтримання морально-психологічного стану особового
складу розкритий авторами у своєму навчально-методичному посібнику
«Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання
морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій».
Командири повинні підтримувати відкритість у спілкуванні, не
приховувати від підлеглих ситуацію, підбадьорювати їх власним
прикладом. У зв'язку із зростанням частки самогубств внаслідок
застосування стрілецької, вибухових речовин, особам з розладами
поведінки доцільно доручати обов'язки, безпосередньо не пов'язані із
застосування зброї, але корисні на благо підрозділу. Важливою є
робота військових капеланів, які забезпечують задоволення релігійних
потреб військовослужбовців, проводять релігійно-освітню роботу,
індивідуальну душпастирську опіку особового складу. Медична
допомога особам, схильним до суїциду, або які мали спробу скоєння
суїциду, надається в загальній системі лікувально-евакуаційного
забезпечення військ. Для підсилення спроможностей з надання медико65

психологічної допомоги у районі застосування військ, за рішенням
старшого медичного начальника можуть організовуватися мобільні
позаштатні групи з охорони психічного здоров'я, які працюють на базі
військових мобільних госпіталів, медичних рот, цивільних лікувальних
закладів в операційній зоні, в базових таборах.
В умовах повернення до пункту постійної дислокації із району
застосування військ проводяться такі ж самі заходи, які і під час
повсякденної діяльності. В цей час на фоні бойової втоми та зниження
адаптаційних резервів можливою є поява девіантної поведінки у
військовослужбовців. Так, основними проблемами учасників бойових
дій є страх, демонстративність поведінки, агресивність, замкнутість,
тривожність і підозрілість. Особи з девіантною поведінкою часто
мають конфлікти в сім'ї, з родичами, колегами по роботі, спалахи
гніву, зловживають психоактивними речовинами. Крім того, у них
відзначається нестійкість психіки, при якій навіть незначні життєві
проблеми чи труднощі штовхають людину на самогубство; особливі
види агресії; прояви посттравматичного стресового розладу. Тому, з
метою запобігання суїцидам, необхідно здійснювати моніторинг
психічного здоров'я та психофізіологічного стану військовослужбовців.
В результаті моніторингу, який проводиться медичним персоналом,
психологами виявляються особи, які потребують допомоги, та
визначається необхідний її обсяг, звертається увага на осіб, які мали
черепно-мозкові травми. Особи з високим ризиком заподіяти шкоду
собі або оточуючим направляються на медичний огляд (стаціонарне
лікування) до військового госпіталю. За показами та рішенням
госпітальної ВЛК, військовослужбовці можуть направлятися на медикопсихологічну реабілітацію до центрів медичної реабілітації та
санаторного лікування (військових санаторіїв).
У зв'язку з тим, що певна частина суїцидів трапляється в період
після служби або під час перебування у відпустці важливим у запобіганні
суїцидам є наступне. По-перше, з особами, що направляються у
відпустку, проводиться бесіда (психологом) на предмет важливості
сімейних цінностей, необхідності підтримки власного здоров'я. Подруге, лікар частини на осіб, які звільняються з військової служби
(демобілізуються) та мали поведінкові розлади, розлади психіки,
направляє у військовий комісаріат за місцем призову витяг з медичної
книжки щодо наявності в анамнезі порушень психічного здоров'я,
який потім повинен враховуватися під час медичних оглядів у разі
повторного призову на військову службу та передається для врахування
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у роботі до психоневрологічних диспансерів за місцем прописки
військовослужбовця.
За військовослужбовцями з нервово-психічною нестабільністю
організується спеціальний нагляд лікарів. Він включає:
– отримання медичними працівниками інформації від
командирів і офіцерів з МПЗ;
– контрольні медичні огляди вказаних військовослужбовців;
– при необхідності – отримання додаткових медичних даних із
лікувальних закладів, характеристик із місця роботи і навчання;
– надання рекомендацій командуванню щодо зміни режиму
навчальної і службової діяльності (звільнення від певних видів
службової діяльності, зменшення фізичних навантажень тощо).
Усі військовослужбовці, в яких помічені ознаки соматичного
захворювання, нервово-психічної нестабільності, повинні братися
медичною службою на облік. Лікарям частин доцільно обстежити
таких військовослужбовців. У разі підозри на психічний розлад
направляти їх із детальною службовою і медичною характеристиками
на консультацію до лікаря-психіатра з метою визначення наявності
психічного захворювання і, в разі наявності показань, подальшого
направлення в найкоротші строки на медичний огляд військоволікарської комісії.
Крім вищевикладеного, важливе значення має професійна
орієнтація військовослужбовців і призначення їх на посади з
врахуванням цивільної спеціальності (особливо осіб із обмеженнями
професійної діяльності з врахуванням стану здоров'я), індивідуальних
психологічних якостей.
Що
можна
зробити
для
того,
щоб
допомогти
військовослужбовцю, який перебуває в кризовому стані?
1. Підбирайте ключі до розгадки суїциду. Профілактика суїциду
полягає не тільки в турботі та участі командирів та офіцерів структур
МПЗ, а й у їх здатності розпізнати ознаки небезпеки, що
наближається. Ваші знання принципів і прагнення володіти цією
інформацією можуть врятувати чиєсь життя. Ділячись ними з іншими,
ви здатні зруйнувати міфи і помилкові уявлення, через які не вдається
попередити багато суїцидів. Шукайте ознаки можливої небезпеки:
суїцидальні погрози, попередні спроби до самогубства, депресію, значні
зміни поведінки або особистості людини, а також приготування до
останнього волевиявлення. Вловіть прояви безпорадності і безнадії,
визначте, чи не є ця людина самотньою і залишеною увагою
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співслужбовців. Чим більше буде людей, які усвідомлюють ці
застереження, тим більшими будуть шанси, що самогубство зникне з
переліку
однієї
з
основних
причин
небойових
втрат
військовослужбовців.
2. Прийміть суїцидента як особистість. Припустіть можливість,
що людина дійсно є суїцидальною особистістю. Не вважайте, що він не
здатний і не зможе зважитися на самогубство. Іноді спокусливо
заперечувати можливість того, що хто-небудь може утримати людину
від суїциду. Саме тому тисячі людей – різного віку, рас і соціальних
груп – здійснюють самогубства. Не дозволяйте іншим вводити вас в
оману щодо несерйозності конкретної суїцидальної ситуації. Якщо ви
вважаєте, що кому-небудь загрожує небезпека самогубства, дійте у
відповідності зі своїми власними переконаннями та вимогами керівних
документів. Небезпека, що ви розгубитеся, перебільшивши потенційну
загрозу, – ніщо в порівнянні з тим, що хтось може загинути через
ваше невтручання.
3. Встановіть з підлеглими дружні взаємини. Не існує
всеохоплюючих відповідей на таку серйозну проблему, якою є
самогубство. Але ви можете зробити гігантський крок вперед, якщо
станете на позицію впевненого прийняття людини, що зневірилась у
власні сили. Дуже багато залежить від якості ваших взаємин. Їх слід
висловлювати не лише словами, а й засобами невербальної емпатії,
командирської чи товариської підтримки. Замість того, щоб страждати
від самоосуду та інших переживань, тривожна особистість повинна
намагатись зрозуміти свої почуття. Для того, хто відчуває, що він
самотній та нікому не потрібний, турбота та участь чуйного
командира є потужними підбадьорюючими засобами. Саме таким
чином ви найкраще проникнете в ізольовану душу зневіреної людини.
4. Будьте уважним слухачем. Суїциденти особливо страждають
від сильного почуття відчуження. У силу цього вони бувають не
налаштовані прийняти ваші поради. Набагато більше вони потребують
обговорення свого болю, несприйняття іншими, незадоволеністю і
того, про що говорять: “У мене немає нічого такого, заради чого варто
було б жити”. Якщо людина страждає від депресії, то саме вона
повинна більше говорити, ніж когось слухати. У вас може з'явитися
невдоволення, образа чи гнів, якщо людина не відповість негайно на
ваші думки і потреби. Розуміння, що у того, про кого ви дбаєте, існує
суїцидальна налаштованість, звичайно викликає у командира певний страх
бути відштовхнутим, відчуття безсилля або непотрібності. Незважаючи на
це, пам'ятайте,що цій людині важко зосередитися на чомусь, крім своєї
безвиході. Вона хоче позбутися болю, але не може знайти виходу.
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Якщо хтось зізнається вам, що думає про самогубство, не засуджуйте
його за ці висловлювання. Намагайтеся залишитися спокійним і
спробуйте зрозуміти підлеглого. Ви можете сказати: “Я дуже ціную
вашу відвертість, адже для того, щоб поділитися своїми почуттями,
зараз від вас потрібно багато мужності”. Ви можете надати неоціненну
допомогу, вислухавши слова, що виражають почуття цієї людини, –
печаль, вину, страх чи гнів. Іноді, якщо ви просто мовчки посидите з
ним, це буде доказом вашого зацікавленого і дбайливого ставлення.
Розвивайте в собі мистецтво “Слухати третім вухом”. Під цим мається
на увазі проникнення в те, що “висловлюється” невербально:
поведінкою, апетитом, настроєм і мімікою, рухами, порушеннями сну,
готовністю до імпульсивних вчинків в гострій кризовій ситуації.
Незважаючи на те, що основні провісники самогубства часто
завуальовані, тим не менш вони можуть бути розпізнані зацікавленим
слухачем.
5. Не сперечайтеся. Зустрічаючись із суїцидальної загрозою, деякі
командири та співслужбовці досить часто переконують: “Подумай,
адже ти живеш набагато краще, ніж інші люди, тобі слід дякувати
долі”. Ця відповідь відразу блокує подальше обговорення, такі
зауваження викликають у військовослужбовця ще більшу
пригніченість. Бажаючи допомогти таким чином, вони сприяють
зворотному ефекту. Можна зустріти часто й інше знайоме зауваження:
“Ти розумієш, які нещастя і ганьбу ти накличеш на свою сім'ю?” Але,
можливо, за ним ховається саме та думка чи ідея, яку бажає
реалізувати суїцидент. Ні в якому разі не проявляйте агресію, якщо ви
присутні при розмові про самогубство, і намагайтесь не висловлювати
потрясіння тим, що почули. Вступаючи в дискусію з пригніченою
людиною, ви можете не тільки програти суперечку, але і втратити
його самого.
6. Ставте запитання. Якщо ви ставите такі непрямі запитання, як:
“Я сподіваюся, що ти не думаєш про самогубство?”, то в них мається на
увазі відповідь, яка ви хотіли б почути. Якщо підлеглий відповість:
“Ні”, то вам швидше за все не вдасться допомогти у вирішенні
суїцидальної кризи. Кращий спосіб втрутитися в кризу – це дбайливо
поставити пряме запитання: “Ти думаєш про самогубство?”. Воно не
призведе до подібної думки, якщо у людини її не було, навпаки, коли
вона думає про самогубство і, нарешті, знаходить когось, кому
небайдужі його переживання і хто згоден обговорити цю заборонену
тему, то часто відчуває полегшення, і їй надається можливість
зрозуміти свої почуття. Слід спокійно і дохідливо запитати про
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тривожні ситуації, наприклад, “Відколи ти вважаєш своє життя
настільки безнадійним?”, “Як ти думаєш, чому в тебе з’явились ці
почуття?”, “Чи є у тебе конкретні міркування про те, яким чином
покінчити з собою?”, “Якщо ти раніше задумувався про самогубство,
то що тебе зупиняло?”. Щоб допомогти суїциденту розібратися у своїх
думках, можна іноді перефразувати, повторити найбільш істотні його
відповіді: “Іншими словами, ти говориш ...”. Ваша згода вислухати і
обговорити те, чим підлеглий хоче поділитися з вами, буде великим
полегшенням для цієї зневіреної людини, яка просто боїться, що ви
його засудите, і готовий до того, щоб піти.
7. Не втішайте підлеглого. Одним з важливих механізмів
психологічного захисту є раціоналізація. Після того, що ви почули від
когось про суїцидальної загрозу, у вас може виникнути бажання сказати:
“Ні, ти так насправді не думаєш”. Для таких висновків досить часто
немає ніяких підстав, за винятком вашої особистої тривоги. Причина,
з якої суїцидент ділиться своїми думками, полягає в бажанні
викликати стурбованість його ситуацією. Якщо ви не проявите
зацікавленості і чуйності, то депресивна людина може вважати
судження типу: “Ти насправді так не думаєш” як прояв відкидання і
недовіри. Якщо вести з ним бесіду з любов’ю і турботою, то це значно
знизить загрозу самогубства. В протилежному випадку його можна
довести до суїциду банальними розрадами, якраз тоді, коли він
відчайдушно потребує щирого, турботливого і відвертого розуміння
та підтримки. Схильні до суїциду люди з презирством ставляться до
зауважень типу: “Нічого, нічого, у всіх є такі ж проблеми, як у тебе” та
іншим аналогічним кліше, оскільки вони різко контрастують з
муками, які вони випробовують. Ці висновки лише мінімізують,
принижують їх почуття і змушують відчувати себе ще більш
непотрібними, а життя – марним.
8. Запропонуйте конструктивні підходи. Замість того, щоб
говорити суїциденту: “Подумай, який біль принесе твоя смерть
близьким”, попросіть поміркувати про альтернативні рішення, які,
можливо, ще не приходили йому в голову. Одне з найбільш важливих
завдань профілактики суїцидів полягає в тому, щоб допомогти
визначити джерело психічного дискомфорту. Це може бути важким,
оскільки “живильним середовищем” суїциду є таємність. Найбільш
відповідними питаннями для стимуляції дискусії можуть бути: ‘Що з
тобою сталось за останній час”, “Коли ти відчув себе гірше?”, “Що
сталося у твоєму житті з тих пір, як виникли ці зміни?”, “До кого з
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оточуючих вони мали відношення?”. Потенційного самовбивцю слід
підштовхнути до того, щоб він ідентифікував проблему і якомога
точніше визначив, що її посилює. Зневірену людину необхідно
запевнити, що вона може говорити про почуття без сорому, навіть про
такі негативних емоції, як ненависть, гіркоту або бажання попомститисяся.
Якщо людина все ж не наважується проявити свої почуття, то,
можливо, вам вдасться навести на відповідь, зауваживши: “Мені
здається, ти дуже засмучений”, “Ти все-таки схвильований. Може,
якщо ти поділишся своїми проблемами зі мною, я постараюсь тебе
зрозуміти”.
9. Вселяйте надію. Робота зі схильними до саморуйнування
депресивними людьми є серйозною і відповідальною. Психотерапевти давно
прийшли до висновку, що дуже цінним є зосередження на тому, що
вони говорять або відчувають. Коли приховані думки, що турбують
людину, виходять на поверхню, проблеми здаються менш фатальними
і стає більше можливостей їх розв'язання. Людина може прийти до
думки: “Я так і не знаю, як вирішити цю ситуацію. Але тепер, коли я
зрозумів, що мене турбує, ще є якась надія”. Надія допомагає людині
вийти з підвладності думок про самогубство. Втрату надії і гідного
майбутнього відображають записки, залишені самогубцями.
Саморуйнування відбувається, якщо люди втрачають останні краплі
оптимізму. Але треба пам’ятати, що надії обов’язково повинні бути
обґрунтовані: померлу людину повернути неможливо, а коли корабель
розбивається об камені, є відмінності між надією доплисти до
найближчого берега або досягти протилежного берега океану.
Підстави для реалістичної надії мають бути представлені чесно,
переконливо і м’яко. Дуже важливо, якщо ви підкреслите сили і
можливості людини, те, що кризові проблеми зазвичай минущі, а
самогубство є безповоротним.
10. Оцініть ступінь ризику самогубства. Крім надії, в людині
намагайтесь визначити серйозність можливого самогубства. Адже
наміри можуть розрізнятися, починаючи зі швидкоплинних,
розпливчастих думок про таку можливість і закінчуючи розробленим
планом суїциду. Дуже важливо виявити інші фактори, такі як алкоголізм,
вживання наркотиків, ступінь емоційних порушень, почуття
безнадійності і безпорадності. Незаперечним фактом є те, що чим
більш продуманий та спланований метод самогубства, тим вище його
потенційний ризик.
11. Не залишайте людину одного в ситуації високого
71

суїцидального ризику. Необхідно забезпечити, щоб такий
військовослужбовець не залишався наодинці, навіть на короткий
проміжок часу. При першій ж нагоді необхідно доправити такого
військовослужбовця до медичного пункту, при наявності такої
можливості – військового госпіталю. Пам'ятайте, що до моменту
відправки важливою є його підтримка, яка накладає на вас певну
відповідальність. Для того, щоб показати людині, що оточуючі
піклуються про неї, і створити відчуття життєвої перспективи, ви
можете укласти з ним так званий суїцидальний контракт. Мається на
увазі попросити його пообіцяти зв'язатися з вами перед тим, як він
зважиться на самогубство. Мотивувати це потрібно тим, що ви ще раз
хотіли б обговорити можливі альтернативи поведінки. Як це не дивно,
така угода може виявитися досить ефективною.
Участь у бойових діях обмежує командирів і заступників МПЗ у
можливостях
проводити
ефективну
попереджувальну
антисуїцидальну роботу з підлеглими, використовуючи при цьому
стандартизовані опитувальники чи спеціальні психологічні тести.
Враховуючи це, чи не єдиним доступним засобом виявлення осіб, що
перебувають у стані психічної кризи, залишається проведення
профілактичних бесід. В першу чергу, до проведення бесід необхідно
залучити військовослужбовців, у яких за результатами спостережень
виявлено високу ймовірність реалізації наявних суїцидальних
тенденцій.
Бесіда з військовослужбовцем, який перебуває у стані
психологічної кризи, – справа надзвичайно специфічна, і вимагає
ретельної попередньої підготовки. Але часом обставини складаються
таким чином, що проводити її необхідно невідкладно. Як показує
досвід роботи, для того, щоб бесіда пройшла ефективно, вона повинна
бути побудована певним чином і складатися з декількох послідовних
етапів, кожен з яких має свою специфічну задачу і припускає
використання спеціальних прийомів.
Запрошення на бесіду. Ні в якому разі не можна викликати до себе
людину на бесіду через третіх осіб. Запрошення необхідно зробити
обов’язково особисто, бажано без свідків. Краще спочатку зустрітися за
будь-яким приводом, звернутися з яким-небудь нескладним
проханням чи дорученням, виконання якого дасть привід для зустрічі.
Місце бесіди. Принципового значення місце проведення бесіди не
має, головне, щоб вона відбувалась без сторонніх осіб. Ніхто не
повинен переривати розмову, скільки б вона не тривала.
Поведінка під час бесіди. У ході бесіди намагайтеся не робити
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ніяких записів або обмежуйтеся короткими позначками. Не
поглядайте на годинник і тим більше не виконуйте будь-яких попутних
справ.
Будьте
гранично
уважним,
максимально
зацікавленим
співрозмовником. Покажіть, що важливіше цієї бесіди для вас зараз
немає нічого.
Початковий етап бесіди. Головне завдання цього етапу полягає у
встановленні емоційного контакту з суїцидентом, взаємовідносин
“співчутливого партнерства”, які характеризуються високим ступенем
довірливості. Необхідно переконати підлеглого в тому, що його
проблеми зрозуміють, що ви щиро поділяєте його турботи і труднощі.
Цим ви надаєте йому можливість більш відверто говорити про свою
ситуацію і переживання.
Ваш співрозмовник має бути вислуханий терпляче і співчутливо, без
висловлювання сумнівів і критики. Навіть якщо ви не поділяєте
висловлених співрозмовником оцінок, спробуйте по-іншому
подивитися на оточуючих його людей, на ситуацію, що склалася, не
поспішайте суперечити, спростовувати, висловлюватисвої погляди. На
першому етапі необхідно тільки уважне емпатичне вислуховування,
доброзичливість, щире (не показне!) прагнення зрозуміти
співрозмовника. Навіть ваші запитання, уточнення не повинні на
цьому етапі мати елементи сумнівів щодо правомірності його думок і
уявлень. В результаті ви будете сприйматися як людина, що розуміє,
чуйна і заслуговує довіри.
У процесі бесіди формується більш повна уяву про особу
суїцидента, його потреби, інтереси та цінності. Необхідно уточнити
також відомості про близьких йому людей, так як саме вони (родичі,
друзі і т.д.) часто є тими резервними джерелами допомоги та
підтримки, які сприятимуть подоланню людиною існуючої кризи.
Слухаючи співрозмовника, не тільки звертайте увагу на його слова, але
і намагайтеся виявити підтекст, помічайте те, що підлеглий не сказав або
не хоче сказати, стежте за манерою спілкування і поведінки,
особливостями мови, жестів, міміки, вони не менше слів допоможуть
вам визначити, чи встановлений той взаємний контакт, коли можна
буде переходити до другого етапу бесіди.
Другий етап бесіди. В ході другого етапу встановлюється
послідовність подій, в результаті яких склалася кризова ситуація,
з'ясовується, що вплинуло на душевний стан людини. Один з
найбільш істотних моментів цього етапу – зняття в суїцидента
відчуття безвихідності його ситуації. Встановивши причини і
послідовність розвитку кризи, необхідно подолати наявне у суїцидента
уявлення про винятковість його несприятливої ситуації, переконати в
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тому, що подібні ситуації виникають і в інших людей, що стан справ
цілком можливо виправити, що його причини можуть бути усунені
(додаток Д).
З цією ж метою можна використовувати запитання, сформульовані таким
чином, що сама відповідь на них буде припускати зміни позиції
людини по відношенню до його проблем і труднощів. При цьому
необхідно пам'ятати золоте правило психотерапії: “Якщо не можеш
змінити обставини, зміни ставлення до них”.
В атмосфері щирого емфатичного вислуховування людина,
розповідаючи про своє життя, повідомляє про успіхи і досягнення, про
труднощі, з якими їй доводиться стикатися. Необхідно тактовно
підкреслити ці успіхи, формуючи у співрозмовника уявлення про себе
як про особистість, що здатна подолати життєві негаразди. Слід
зазначити, що така підтримка, будучи методом непрямого навіювання,
є дуже ефективним прийомом психологічної допомоги і повинна
неодноразово застосовуватися протягом всієї бесіди.
У ході цього етапу необхідно також використовувати прийоми, що
підтримують і поглиблюють зміст бесіди. До них відносяться
висловлювання, спрямовані на внесення послідовності в розповідь. У
результаті пережитої емоційної напруженості співрозмовник може
забігати вперед у своєму оповіданні або пропускати деякі моменти,
іноді вельми істотні. У той же час суїциденти в ході бесіди часто
фіксуються на психотравмуючих епізодах. Цю тенденцію необхідно
рішуче долати, в іншому випадку негативні переживання будуть
посилюватися. Встановлення послідовності фактів, приведення їх у
певну систему в багатьох випадках приводить людину до зміни оцінки
ситуації, до усвідомлення того, що несприятлива ситуація, яка
приймається ним як непереборна і безнадійна, цілком може бути
виправлена. Слід враховувати, що і сам процес розповіді про свою
ситуації і переживання сприяє зняттю негативних емоцій.
У ході бесіди можуть виникнути паузи. У цих випадках можна
повторювати деякі факти, які вам повідомили раніше, тим самим
виявляючи зацікавленість у співрозмовнику, приділяючи йому увагу.
На завершення другого етапу бесіди доцільно чітко сформулювати
ситуацію, пережиту суїцидентом. Точне формулювання ситуації створює
уявлення, що, якою б важкою не була проблема, вона може бути
зрозуміла, і ви її розумієте.
Третій етап бесіди. Цей етап є спільним плануванням діяльності з
подолання кризової ситуації. Слід мати на увазі, що ймовірність
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реалізації планованих дій буде вище в тих випадках, коли ваш
співрозмовник відіграє провідну роль у плануванні. Ґрунтуючись на
знанні особистості суїцидента, його стосунках з оточуючими,
необхідно запропонувати певний варіант поведінки, можливі способи
вирішення ситуації, які можуть привести до виходу з психологічної
кризи.
Подолання психотравмуючої ситуації розбивається на більш
дрібні, принципово розв'язні завдання, для вирішення найближчих завдань
передбачається кілька попередніх рішень. Поради необхідно давати
надзвичайно обережно і ні в якому разі не наполягати на їх
“істинності в останній інстанції”, апелюючи до власного досвіду.
Який би не був ваш власний життєвий і професійний досвід, дати 100відсотково хорошу пораду просто неможливо, оскільки життєві
ситуації кожної людини є індивідуальні й унікальні. Найбільш
прийнятними будуть ті рекомендації, які спираються на систему
цінностей самого суїцидента, в іншому випадку він буде механічно
відкидати нав'язуванні йому погляди, недовірливо і без необхідної
уваги ставитися до ваших слів.
У деяких випадках в ході планування дій суїциденти займають
пасивну позицію, намагаються повернутися до обговорення проявів
свого емоційного стану. У цьому випадку необхідно повернути
співрозмовника до обговорення конкретних планів. У результаті
аналізу попередніх рішень виробляється конструктивний план поведінки,
спрямованої на подолання несприятливих обставин. Спільний пошук
способів вирішення проблеми додасть індивіду впевненість у власних
силах, підвищить його самооцінку.
Четвертий (завершальний) етап бесіди. Це етап остаточного
формування рішення, активної психологічної підтримки і додання
індивіду впевненості у своїх силах і можливостях. Необхідно
закликати його проявити максимум волі і цілеспрямованості для
досягнення бажаного результату. План дій має бути виражений
гранично ясно, послідовно і коротко. У тих випадках, коли індивід
висловлює сумніви щодо будь-яких моментів наміченого плану, на
них слід зупинитися окремо, при цьому проявити рішучість,
наполегливість, підібрати вагомі аргументи і докази.
Якщо в ході бесіди індивід активно висловлював суїцидальні
думки, то його необхідно негайно направити до найближчої
лікувальної установи. Однак може скластися ситуація, колив силу
різних обставин термінова госпіталізація для надання спеціалізованої
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допомоги є неможливою. У цьому випадку бесіда повинна бути
спрямована на корекцію суїцидогеннихособистіснихустановок.
У такому випадку необхідно переконати суїцидента в наступному:
- важкий емоційний стан, що він зараз переживає, є тимчасовим,
інші особи в аналогічних ситуаціях почувалися так само важко, а з
часом їх стан повністю нормалізувався;
- він потрібен рідним, близьким, друзям, і його відхід з життя станедля
них важкою травмою (актуалізація антисуїцидальних факторів);
- він, безумовно, має право розпоряджатися своїм життям, але
вирішення питання про відхід з життя в силу його крайньої
важливості краще відкласти на деякий час, спокійно його обміркувати
(підкреслення права індивіда розпоряджатися власним життям підвищує
його самооцінку, збільшує відповідальність за свою поведінку, зменшує
актуальність суїцидальних переживань).
Найважливішою умовою профілактичної та психокорекційної
бесіди є її анонімність. Це означає, що будь-яка інформація,
повідомлена індивідом, не може бути передана без його згоди будькому, а тим більше стати предметом обговорення в його оточенні.
Порушення цього принципу підриває основу довіри, що в підсумку
робить подальшу профілактичну та психокорегувальну роботу
надзвичайно важкою, а часом і просто неможливою. Після бесіди
необхідно ретельно осмислити її результат, зробити необхідні записи і
продумати основні напрями подальшої роботи.
Подальша робота буде складатися виходячи з аналізу бесіди з
урахуванням особистісних особливостей індивіда і ситуації, що
склалася. Тому будь-які деталізовані рекомендації з цього приводу дуже
скрутні. Однак основні поради можуть полягати в наступному:
- враховуючи підвищену ймовірність неадекватних реакцій,
необхідно створити для підлеглого на якийсь період більш спокійні
умови діяльності аж до звільнення його на деякий час від виконання
основних обов'язків;
- не слід залишати підлеглого на цей період без контролю та уваги.
Це завдання доцільніше доручити його товаришам по службі;
- при необхідності необхідно забезпечити госпіталізацію
військовослужбовця.
Таким чином, для проведення профілактичної бесіди з підлеглим,
який перебуває у стані психологічної кризи, можна запропонувати
певну структуру її побудова з виділенням основних етапів. Однак
можливо, що бесіда піде в іншому напрямку, етапи можуть мінятися
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місцями, поєднуватися і т.п., так як будь-яка схема несе в собі елемент
умовності. Творче застосування методики, щире бажання допомогти
людині в біді, утримати його від фатального кроку має бути головним
орієнтиром у роботі командирів та офіцерів структур МПЗ.
Армія – безперечний зріз суспільства. Немає держави, як немає і
армії, в яких не відбувалися б самогубства. Проте суспільство
зобов'язане протистояти такому, по суті, протиприродному явищу.
Для цього необхідно не дати відчаю або відчуттю провини оволодіти
душею людини, що опинилася у важкій життєвій ситуації. Знаменитий
полководець Наполеон I, який і сам в своєму бурхливому житті не раз
був близький до самогубства, все-таки цей крок не зробив. Він якось
сказав: «Позбавити себе життю із-за любові є божевілля, із-за втрати
статку – низькість, із-за ображеної честі – слабкість. Воїн, що
самовільно позбавляє себе життя, нітрохи не краще за дезертира, що
тікає перед битвою з поля бою».
Адже і дійсно солдат, що позбавляє життя себе, а не своїх ворогів,
виявляється на стороні супротивника. Принаймні своїй армії він нічим
не допомагає. Інакше як дезертиром його не назвеш. А відношення до
дезертирів у всіх арміях відповідне.

2.3.

Прояви
залежної
військовослужбовців

поведінки

у

Залежна поведінка – різновид девіантної поведінки, порушення
поведінки, що виникають у результаті зловживання речовинами, які
змінюють психічний стан людини (алкоголь, наркотики, токсичні
речовини), також до неї відноситься ігрова залежність.
Залежна поведінка виражається у прагненні військовослужбовця
до втечі від дійсності шляхом свідомої зміни свого психічного стану
за допомогою прийому певних речовин чи зосередженості на певних
видах діяльності, що супроводжується сильними, суб’єктивно
приємними емоційними переживаннями.
У всіх своїх різноманітних проявах залежна поведінка в
основному є викривленою формою адаптації, подолання тривожності,
невпевненості,
соціальної
невизначеності,
намаганням
до
самоствердження, може вважатися реакцією на несприятливі умови
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життя та несення служби.
Визначальну роль серед чинників, які сприяють формуванню
залежної поведінки, займають соціально-психологічні фактори, що
впливають на формування особистості військовослужбовця та його
поведінку, а саме:
тривалі несприятливі життєві умови, ситуації (негаразди в
соціальному аспекті, незадоволеність найближчим оточенням,
непорозуміння і невдачі на службі тощо);
емоційно-вольові порушення (імпульсивність, дратівливість,
конфліктність тощо);
порушення ціннісно-нормативної сфери (спотворене бачення мети
і смислу життя);
прагнення до подолання тривожності, відгородитися від
травматичної, внутрішньо неприйнятної дійсності, зменшити
напруженість соціального контролю (особливо в умовах виконання
завдань військової служби);
виховання в неповній сім'ї;
алкоголізм батьків;
аморальний спосіб життя батьків;
систематичні конфлікти в сім'ї;
систематичне застосування насильства у дитинстві з боку батьків,
родичів, знайомих;
судимість батьків;
незадовільні матеріально-побутові умови сім’ї;
вплив неформальної групи з антисоціальною спрямованістю.
Ситуація ускладнюється тим, що мотиви залежної поведінки
значною мірою мають несвідомий характер, вони не стають
предметом інтелектуальної діяльності, особистісний зміст конкретних
вчинків свідомістю не охоплюється.
Найбільш поширеною формою залежної поведінки у середовищі
військовослужбовців є зловживання алкогольними напоями.
Зловживання алкогольними напоями – антисуспільна форма
поведінки, яка зі збільшенням частоти та кількості вживаного
алкоголю переростає в пияцтво, а з формуванням патологічної
залежності від алкоголю, характерних психічних, соматичних та
неврологічних розладів, порушенням соціальних функцій набуває
ознак важкої хвороби – алкоголізму. Пияцтво та алкоголізм серед
причин смертності займають в світі третє місце.
Наприклад, у першому півріччі 2016 року злочини скоєні у стані
сп’яніння складали 17,4% (255) від загальної кількості скоєних
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злочинів у ЗС України. В той час, як в зоні проведенні АТО, їх
відсоток складав вже 34% (132) від загальної кількості.
Військова служба не завжди супроводжується позитивними
емоціями. Бажання швидше перемкнутися з негативу на позитив –
природна захисна реакція людини. Добре, коли попереду тебе чекає
довгоочікувана відпустка або хоча б повноцінні вихідні. А якщо в
перспективі
тільки
ніч
тривожних
очікувань?
Коли
військовослужбовець в кінці робочого дня починає регулярно
пропускати рюмку-другу перед сном, не знаходячи іншого способу
для зняття напруги, самий час піднімати тривогу: мова йде про
початкову стадію одного з самих підступних і розповсюджених
захворювань – алкоголізму.
Бажання вживати спиртне легко і швидко закріплюється в
свідомості як позитивна звичка – після вживання спиртного людина
відчуває себе на емоційному підйомі. Так виникає звикання. Навіть
пішовши в довгождану відпустку, людина все одно не може
обходитися без спиртного.
У поле зору медиків хворий на алкоголізм військовослужбовець
потрапляє, як правило, лише на другій стадії захворювання, коли
п’янство носить вже систематичний характер і кожна випивка
закінчується важким сп'янінням. Виникають так звані псевдозапої: на
ранок людині, щоб відновитися, необхідно похмелитися. Проте після
невеликої дози алкоголю з'являється непереборне бажання
продовжити пити. І військовослужбовець або йде на службу в стані
сп'яніння, або прогулює. На цій стадії алкоголізації виявляються
ознаки клінічного захворювання, коли вже марно займатися
домовленостями, переконаннями. Цей етап профілактичних заходів
безповоротно упущений. Допомогти можуть тільки психіатри і
наркологи. Хворого необхідно помістити в стаціонар, де до нього
застосують серйозні медикаментозні способи лікування.
Поступово алкоголь відвойовує в серці людини всі більше місця,
витісняючи любов до рідних, турботу про сім'ю, якісь захоплення,
хобі, заняття спортом, рибалку. Алкоголік перестає жити інтересами
дружини, дітей. Та і служба, яка раніше займала велику частину часу,
давала відчуття причетності до загальної справі, тепер стає
перешкодою для реалізації алкогольних прагнень, обтяжує.
Під впливом алкоголю змінюється і характер людини. У всіх
хворих на алкоголізм можна відзначити загальні риси: завищена
самооцінка, думка, що до них упереджено відносяться, швидка
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дратівливість, необдумані вчинки, зокрема суїциїдального характеру.
Змінюються і ціннісні установки. В центрі життя тепер – реалізація
безперестанної потреби до випивки. Все, що заважає цьому,
нівелюється, усувається. «Якщо сім'я і робота заважають п'янці –
зміни їх!» – гасло хворого на алкоголізм другої стадії. В результаті
такі люди звільняються зі служби за станом здоров’я або
дискредитацією, втрачають сім'ю, друзів і часто гинуть, не доживши
до пенсійного віку.
Роль здорового способу життя у запобіганні хвороб і віддаленні
старості, якщо і не вирішальна, то достатньо велика. Намагаючись
вести здоровий спосіб життя, ми говоримо: "Пияцтву, наркотикам –
бій!". Пияцтву дійсно треба сказати ні, а ось алкоголю – в принципі,
не стоїть. По–перше, ми не проповідуємо аскетичний спосіб життя, а
по–друге, його невеликі дози надають лікувальну дію при деяких
станах організму, і лікарі, іноді, рекомендують пацієнтам той або
інший алкогольний напій. Відразу обмовимося, що питання вживання
алкоголю дуже непросте.
Науково доведено: більше 80% чоловіків різного віку страждають
захворюваннями сечостатевої системи. Серед них основне місце
займає патологія передміхурової залози (простатит, аденома і ін.).
Саме передміхурову залозу лікарі називають "другим серцем
чоловіка". І це не дивно: її основна функція – забезпечення
життєдіяльності сперматозоїдів. Вона – генератор чоловічого
сексуального здоров'я, його потенції (наявність сил і можливостей,
необхідних для здійснення статевого акту).
Імпотенція (нездатність чоловіка зробити повноцінний статевий
акт), звичайно, не є смертельним захворюванням таким, як рак, але
життя чоловіка вона перетворює на пекло: психологічний
дискомфорт, зруйноване особисте життя, відчуття власної
неповноцінності. Адже наш емоційний світ, успіхи на службі, сімейне
благополуччя у великій мірі залежать від задоволеності в статевому
житті. Щонайменший збій в цій важливій сфері відносин веде
чоловіка до перепадів настрою, відсутності упевненості в собі, утиску
чоловічої самолюбності.
Основна маса чоловіків упевнена, що сексуальні здібності є
обов'язковою складовою і одними з основних проявів чоловічої сили.
Будь-яка невдача розглядається як синонім чоловічої неспроможності.
Симптоми сексуальної слабкості, що з'явилися, чоловік ретельно
приховує не тільки від тих, що оточують, але і від самого себе,
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пояснюючи це втомою, небажанням близькості, поганим
самопочуттям і настроєм. Якщо сексуальна слабкість наростає, то
вона часто стає для чоловіка його страшною таємницею.
Народна мудрість свідчить, що більше гине людей у горілці, ніж
у воді На прикладі пияцтва, як найбільш поширеної шкідливої
звички, розглянемо цю проблему. Багато чоловіків вважають, що
алкоголь стимулює статеву потенцію, укріплює їх статеву силу.
Дійсно, іноді прийом невеликих доз спиртного може підсилювати
статевий потяг, прагнення людини до статевої близькості, а також
подовжувати статевий акт за рахунок затримки сім'явипорскування
(еяколяція) при статевому акті. Це характерно для чоловіків з
підвищеною недовірливістю, невпевнених в собі, особливо якщо вони
вже мали у минулому невдалий сексуальний досвід.
У таких випадках виробляється звичка перед кожним статевим
актом вживати спиртне, щоб затримати настання еякуляції.
Нормальний перебіг статевого акту без вживання спиртних напоїв вже
не представляється можливим, що рано чи пізно неминуче приводить
до алкоголізму.
Чоловіки повинні знати, що прийом алкоголю здійснює
стимулюючий вплив дуже недовго і з часом, навпаки, приводить до
порушення і згасання статевої функції. Розлад діяльності статевих
залоз виражається в зниженні статевого потягу, відсутності ерекцій
(випрямляння і затвердіння чоловічого статевого члена при статевому
збудженні, що дозволяє зробити статевий акт), передчасних
еякуляціях, розвитку простатиту.
Відомо, що до 90% заражень венеричними захворюваннями
відбувається в стані сп'яніння, оскільки на тлі тимчасового статевого
потягу, що посилився, загальмовуються рефлекси, вироблені в процесі
виховання, – притупляється сором, відчуття обережності, гидливості.
П'яний чоловік легше вступає в інтимні зв'язки з малознайомими
жінками, забуваючи, що серед повій дуже висока захворюваність
венеричними хворобами.
Порушення статевих функцій розвивається поступово. Спочатку
зникають полюції (мимовільне сім'явипорскування у чоловіків, не
пов'язане із статевим актом, наприклад при еротичних сновидіннях і
ін.), які бувають у здорових чоловіків, що не живуть статевим життям,
зазвичай не рідше за 1–2 рази на місяць. Потім слабшають і зникають
ерекції. Людина, що вживає алкоголь, як правило, пов'язує таке
зниження потенції з перевтомою, поганим настроєм тощо. Іноді він
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зовсім не може зробити статевий акт, зрідка це вдається, але з
передчасною еякуляцією. Якщо ж він знаходиться в стані
алкогольного сп'яніння, еякуляція відсутня або довго не наступає.
Одночасно змінюється характер відчуттів – від появи болю у момент
оргазму до його притуплення і повної відсутності. Замість
розслаблення і задоволення виникає сильна слабкість і неприязнь до
жінки. З часом розвивається стійка імпотенція. Іноді ще може
з'являтися сильне емоційне збудження і навіть прагнення до статевого
акту, але, оскільки ерекція буває недостатньою, воно незабаром
зникає. Навіть знаходячись в сприятливій ситуації, при явному
прагненні з боку жінки до близькості, такі чоловіки шукають всякі
приводи, щоб уникнути статевого акту, оскільки бояться невдачі.
Вони часто приховують свою статеву неповноцінність розповідями
про уявні перемоги над жінками, хвастають неіснуючою половою
силою.
Є ще одна сторона негативного впливу алкоголю. При
дослідженні сперми чоловіків, що страждають на алкоголізм, в ній
виявляється велика кількість нерухомих, структурно змінених і
незрілих сперматозоїдів. Якщо людина продовжує вживати спиртне,
ці зміни зростають, приводячи до стійкого безпліддя.
Всім відомо, як змінюється характер людини, для якої прийом
алкоголю стає звичною справою. Звуження круга інтересів, моральна
деградація, грубість, переоцінка значущості власної особи не можуть
не позначитися на інтимному житті чоловіка, що забув, що любовне
відчуття – природний наркотик, дарований нам природою. Крім того,
у нього з'являються емоційні зрушення, зокрема відчуття тривоги, яке
приводить до постійно виникаючого очікування невдачі, а через це –
боязнь статевого акту.
Вживання алкоголю одним з членів сім'ї неминуче веде до
виникнення сімейних конфліктів. Навіть одиничні випадки сп'яніння
можуть наносити психологічні травми, які не проходять безслідно для
подальшого сімейного життя. П'яний чоловік викликає у дружини
негативні емоції. У момент близькості з ним вона навряд чи
переживає почуття задоволеності і, отже, іншим разом постарається
уникнути близьких відносин.
Виникає порочне коло: вживання алкоголю викликає порушення
статевої функції, служить причиною сімейних конфліктів; сімейні
конфлікти породжують психотравмуючу ситуацію, яка, з одного боку,
підсилює статеву слабкість, а з іншого боку, є одним із стимулів
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пияцтва. Єдиний засіб, який може розірвати це порочне коло, – повна
відмова від алкоголю.
Алкоголізм часто вражає самих кращих, найбільш чуйних, добрих,
сумлінних людей. На підставі результатів численних досліджень
проблеми серед людей, що опустилися, дійшли до стадії деградації,
багато бувших медалістів, червонодипломників, новаторів, учених,
кращих в своїй професії тощо. Алкоголізм, як вірус, викошує
найбільш сприйнятливих до його дії, а таких багато серед гідних,
талановитих, неординарних.
Нерідко сама армія сприяє перетворенню військовослужбовця в
алкоголіка. Багато армійських традицій пов'язано із застіллями. Є
немало сумних прикладів, коли непитущий військовослужбовець із
слабкою волею і схильністю до спиртного, потрапивши в хворий
колектив, через декілька років стає алкозалежним. Його браві
товариші по службі цього, на жаль, не помічали. Тим більше, що в
деяких військових колективах вважається хорошим тоном бравувати
умінням багато випити.
Приводів спожити спиртне в чоловічий компанії дуже багато:
«вливання» в колектив, «обмивання» військових звань і нагород,
«накриття полян» з нагоди убування у відпуск або підвищення на
посаді. «Але, – заперечать мені опоненти, – ще в Другу Світову війну
з'явилася традиція видавати солдатам, що знаходяться на передньому
краю, щодня 100 наркомівських грам». Ця традиція закінчилася разом
з війною. Алкоголь, що уживався в певний період часу в таких дозах,
грав свою позитивну роль – зігрівав, сприяв зняттю стресу. Але хто
підрахував, скільки солдатів, повернувшись з війни, загинули від
алкоголізму, що з'явився на фронті?
Проблема застіль з приводу і без, вечірніх посиденьок в
канцеляріях і кафе, армійських буфетах з випивкою тощо – міна
сповільненої дії. Відразу, коли наступаєш на неї, не вибухає, але
неодмінно рвоне пізніше, коли ногу прибереш.
При прийомі алкоголю виявляються насамперед негативні
психофізіологічні та психічні реакції:
- знижується здатність людини вирішувати завдання, в тому
числі бойові, з’являються помилки в елементарних лічильних
операціях;
- порушується координація рухів, знижується їхня точність,
виконання більшості операцій стає неможливим;
- збільшується час реакцій на різні подразники;
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- підвищується поріг збудливості центральної нервової системи,
має місце явище оглушення;
- розмови людей ведуться більш гучним голосом;
- найбільш страждають при сп’янінні процеси активного
гальмування, через що різко знижується інтелектуальний контроль
людини за своїми вчинками;
- стан ейфорії з бурхливими проявами радощів, веселощів може
змінюватись спалахами гніву з агресивними діями чи слізливістю;
- характерна сексуальна розкутість;
- притупляється інстинкт самозбереження.
Реакція на алкоголь буває різна не тільки в різних людей, але й в
однієї людини в різний час: Залежно від того, що, коли, з ким пили і чим
закусили. Окрім дози випитого, має значення й те, які напої та в якій
послідовності були вжиті (від пива до спирту або навпаки), яка була
закуска та якої консистенції. Навіть настрій, в якому починається
вживання спиртного, треба брати до уваги, оскільки від нього
залежить формування тимчасових зв’язків у корі головного мозку і
рівень багатьох гормонів і ферментів у крові, що впливають на
швидкість розкладання алкоголю.
Що ж відбувається з організмом після того, як людина перехилила
чарку (окрім порушення розумових процесів, про які вже йшлося)?
Якщо концентрація алкоголю в крові сягає 1 грама на літр
(позначається 1% і називається «проміле», тобто 1/10 відсотка), то
тривалість реакції на слуховий подразник зростає в чотири рази і
становить замість 0,19 секунди майже 0,8 секунди. Слабне слух,
зокрема через галасливість захмелілих чи гучну музику у святковій
компанії.
Навіть невелика концентрація алкоголю в крові спричиняє
порушення окоміру й відчуття простору через погіршення
бінокулярного зору. Людині треба більше часу, щоб з’ясувати місце
розташування окремих предметів, що перебувають на одному рівні з
оптичною віссю ока, але на різній відстані. Що більше алкоголю
випито, то більше порушень зору, в очах починає двоїтися. Про
влучне стріляння в такому стані, звичайно, і мови нема.
Поширена також думка, що спиртне посилює апетит. Після чарки
горілки з’їсти можна значно більше: і за кількістю, і за асортиментом,
часом навіть таке, чого без горілки не з’їси. Насправді йдеться в
такому разі не про апетит. Алкоголь просто знижує смакову і нюхову
чутливість, гальмує відчуття ситості через спазм розтягнутого шлунку,
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що не раз призводить до дуже неприємних наслідків, наприклад
блювоти.
Більшість перелічених змін відбуваються в організмі здорових,
помірно звичних до алкоголю чоловіків після вживання близько
100 мл спирту, що відповідає 250 г горілки або еквівалентній кількості
іншого спиртного напою. Суміш напоїв різних класів (наприклад,
горілки з пивом, портвейну з коньяком) позначається ще згубніше,
оскільки, як наслідок, блокується відразу декілька зон кори головного
мозку, кожна з яких вибірково чутлива до певного напою.
Найпростіший спосіб знизити вплив алкоголю на організм —
спожити більше цукру (хоч би в якому вигляді, годиться навіть торт і
цукерки) і більше води (але негазованої). Фанти, тоніки, спрайти, що
містять вуглекислий газ, тільки пришвидшують усмоктування
алкоголю і зводять нанівець «витверезну» здатність і води, і цукру.
Саме через наявність вуглекислоти від шампанського так швидко
хмеліють.
Подібно до цукру діє кухонна сіль. Саме тому обов’язковою
прикрасою столу стають солоні огірочки, квашена капуста, кілька,
оселедець, червона риба, ікра (залежно від смаків і статків).
Помилкою є думка, нібито запобігти сп’янінню можна, з’ївши ще
на початку застілля або незадовго до нього шматок масла або випити
декілька ковтків олії. Є люди, які охоче вдаються до таких
профілактичних процедур і навіть можуть похвалитися позитивним
ефектом. А тим часом більшість людей не знає, що найбільш дієвою
речовиною, що зв’язує алкоголь, є крохмаль, а простіше кажучи,
звичайна варена або смажена картопля. На другому місці — м’ясо
(тобто білки), а жири, зокрема масло та сало, — аж на третьому.
Всі ці продукти, якщо їх спожити до спиртного, зв’язують
алкоголь, утворюючи так звані «алкоголяти», внаслідок чого виникає
дефіцит алкоголю, що складається з тимчасового й остаточного.
Хороша ситна закуска може зв’язати до 40% спиртного. Посилює
остаточний дефіцит, слабка кислота, наприклад лимонна або яблучна
(і навіть столовий оцет), утворюючи зі спиртом зовсім нешкідливі харчові
ефіри. Тобто випивши коньяку чи горілки, можна з’їсти шматочок
лимона, маринований огірочок або шматочок оселедця під оцтом.
Майже кожен чув про миттєве протверезіння в разі несподіваної
небезпеки або ж навіть переживав таке. Пояснити це просто. Виділення у
стресовій ситуації великої дози гормонів (зокрема адреналіну)
призводить до раптового руйнування алкоголю в судинах, а отже, до
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протверезіння. Проте воно, як правило, короткочасне, і як тільки
минає конфліктна (екстремальна) ситуація, починається новий виток
сп’яніння, і то не слабшого за попереднє.
Тож насправді боєць не матиме жодної користі з того, що вип’є
«100 грамів» перед атакою. Бо малу дозу ще до атаки зруйнує
норадреналін (гормон «тривожного очікування») або ж адреналін
(гормоном «активної дії») — на самому початку бою. А велика доза
(250-300 мл) призведе до звичайного сп’яніння.
Пити в передбойових умовах доводиться натщесерце. Адже їсти
перед атакою не можна, оскільки поранення в живіт з повним
шлунком — гарантована смерть або відразу від шоку, або через кілька
днів від перитоніту (запалення очеревини). Горілка натщесерце
засвоюється швидко, перші ознаки сп’яніння (від нестійкості настрою до
порушень зору, слуху і координації рухів) з’являться вже за хвилин 10–
15, максимум через годину-півтори.
Вважається, що сп’яніння може стати піти на користь як
профілактика шоку, оскільки спирт як наркотик дійсно входить до
складу протишокової рідини. Але треба пам’ятати, що в такому разі
«профілактика» може більше зашкодити, ніж допомогти.
Зовсім інша річ — вживання алкоголю опісля стресової ситуації,
зокрема після бою. Людині небажано довго перебувати у стані
внутрішнього напруження без можливості вилити емоції і спалити
енергію дією. Хто емоційний, може покричати й заспокоїтися і так
зберегти собі здоров’я коштом інших. А от стримуваний гнів,
невисловлені керівникові емоції завдають шкоди передусім серцю,
залишаючи на ньому кожного разу маленький, але цілком реальний
рубець. І саме в таких ситуаціях нас, так би мовити, захищає
властивість алкоголю змінювати настрій, позбавляти логічного мислення,
викликати безпричинну смішливість. Алкоголь допомагає розслабитися.
Саме тому після бою воякам перепадало «бойових 100 грамів».
У невеликих дозах спиртне помагає організму боротися з
інфекцією, але не тому, що вбиває мікроби, як на руках хірурга під час
передопераційного миття. Алкоголь — це неспецифічний адаптоген,
тобто речовина, що допомагає пристосуватися до несприятливих умов
середовища, впливаючи на центральну нервову систему і
гормональний обмін.
Поширені також багато хибних думок щодо зігрівальної
властивості спиртного. Насправді ж знову йдеться про обман
організму. Через розширення периферичних судин людині тільки
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здається, що їй жарко. Збільшення тепловіддачі без потрібного
енергетичного підживлення призводить до швидкого спалювання «на
спирту» глюкози крові, виведення її з тканин і органів, зокрема з
серцевого м’яза, до поступового зниження обміну речовин, засипання й
загибелі.
Звісно, висновки та рішення кожен робить сам. Але слід
пам’ятати, що навіть ліки можуть стати отрутою — все залежить від
дози.
Найбільш негативним явищем при вживанні алкоголю є те, що
розвивається хвороба, назва якій – хронічний алкоголізм.
Хронічний алкоголізм – це прогресуюче захворювання, що має
свої стадії.
Синдром психічної залежності – це постійні думки про прийом
алкоголю.
Цей симптом визначає настрій: за умов реалізації думок
виникають позитивні емоції, при наявності перешкод на шляху до
реалізації цих думок – негативні. Цей симптом виявляється у бесіді з
родичами та обмовками хворого.
На початку захворювання цей симптом ситуаційно зумовлений, а
потім ситуації створює сам індивід, при цьому з’являється симптом
психічної залежності з боротьбою мотивів. Спочатку він
замислюється над своєю поведінкою, потім, на другій стадії,
внутрішня боротьба припиняється і пацієнт діє за принципом “раз є
нагода, треба випити”, а привід завжди можна знайти.
Психічну залежність поділяють на первинну - до прийому
алкоголю, і вторинну, коли на фоні незначного сп’яніння людина
поспішає довести себе до стану сильнішого сп’яніння, форсуючи
тости, випиваючи всі наявні спиртні напої.
Потім втрачається кількісний контроль – людина не відчуває
сп’яніння; а далі втрачається і ситуаційний контроль – втрачається
здатність правильно оцінювати ситуації, в яких можна чи не можна
вживати алкоголь.
Синдром фізичної залежності визначає поведінку людини –
вона спрямована на пошуки алкоголю (краде домашні речі, гроші,
вживає сурогати алкоголю).
Абстинентний синдром має такі синоніми: похмільний синдром,
синдром позбавлення алкоголю, дефіцитарний синдром. Він
характеризується вегетативними, неврологічними і психічними
розладами, які з’являються через 8–12 годин після прийому алкоголю
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і зникають відразу, як тільки людина знову вип’є. Абстинентний
синдром має три стадії:
– стадія вегетативних проявів – порушення сну (раннє
пробудження), тахікардія, підвищення артеріального тиску;
– стадія вегетативних, соматичних і неврологічних розладів –
розлади сну поглиблюються, одутловатість обличчя, почервоніння
очей, анорексія, біль у серці і животі, тремор (тремтіння) рук, язика,
гіпергідроз, підвищення рефлексів;
– стадія повного формування абстинентного синдрому, коли до
перелічених розладів приєднуються психічні порушення: відчуття
хворого, що має статися щось страшне, непередбачене;
непереносимість (підвищеність) дії навіть незначних фізичних
подразників; можуть бути рудиментарні галюцинації.
Синдром зміненої реактивності – зникає захисний блювотний
рефлекс, змінюється толерантність до алкоголю (сп’яніння настає від
малих доз), ейфорія зникає, і людина починає пити для подолання
абстинентного синдрому. Форми сп’яніння також змінюються –
з’являється постійне пияцтво, запої. Один із симптомів – алкогольна
амнезія, коли з пам’яті хворого випадають ті чи інші події, що
відбувалися в стані сп’яніння, або з пам’яті випадає фінал
алкогольного ексцесу, або повна амнезія всього періоду сп’яніння.
У перебігу алкоголізму умовно виділяють три стадії:
Початкова (перша, невротична) стадія – представлена
симптомами психічної залежності від алкоголю і зміненою реакцією
на нього (п’є з усіма і за будь-яких обставин). Відсутність симптомів
фізичної залежності дозволяє пацієнту тимчасово утримуватись від
прийому алкоголю, але бажання випити постійне і реалізація при
першій же нагоді. Формується своєрідний симптомокомплекс астенії
– підвищеної стомлюваності, нетривкість уваги, дратівливість,
безсоння з раннім ранковим пробудженням. Тривалість цієї фази різна
і залежить від частоти прийому алкоголю, його дози, а також
індивідуальних властивостей організму.
Середня (друга, наркоманічна) стадія – поява фізичної
залежності від алкоголю, який стає звичним для організму і
припинення алкоголізації призводить до значних хворобливих
розладів – а саме абстинентного синдрому, який розвивається
безпосередньо після сп’яніння. На висоті тривоги з’являються
галюцинації і маячноподібні ідеї ставлення, переслідування, ревнощів.
З’являється неподоланний потяг до спиртного. Хворий ігнорує
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все: сімейні, громадські, службові обов’язки. Продовжує зростати
толерантність до алкоголю. На цій стадії стають виразними зміни
особистості, характерні для алкоголізму:
– зниження інтелекту;
– втрачається здатність критично оцінювати свої дії і дії інших
людей;
– категорії моралі, етики, порядності замінюються цинізмом та
алкогольним гумором;
– коло інтересів звужується;
– нестійкість настрою;
– нехтування інтересами сім’ї;
– втрата здатності до тривалого вольового зусилля (не може
перестати пити);
– настає психопатизація особистості: зміна настрою, істеричні
розлади, значні афективні реакції зі збудженням, гнівом, агресивними
діями;
– характерні пошуки співчуття, хвалькуватість;
– сомато-неврологічні розлади: гастрит, гепатит, алкогольний
поліневрит.
Кінцева (третя, енцефалопатична) стадія – це етап зміни
реактивності організму – виникає непереносимість великих доз
алкоголю. При спробі ліквідувати абстинентний синдром з’являється
наркоманічна стадія (сопор, кома). Запої стають істинними, які
перериваються тільки важкими соматичними розладами, порушенням
діяльності серця, дихання. Далі йде алкогольна деградація
особистості – втрата всіх морально-етичних норм поведінки.
Пияцтво – це нехворобливий стан вживання алкоголю, який не
має перелічених стадій хронічного алкоголізму, як хвороби.
Психотичні розлади при хронічному алкоголізмі (психози):
– Біла гарячка– алкогольний делірій – починається з розладів
настрою, туга, страх, галюцинації (зоологічні) – зорові та тактильні,
частіше в нічні години, збудження, психомоторна розгальмованість;
розлади свідомості – делірій – людина усвідомлює себе як особистість,
але не орієнтується в часі та навколишньому просторі. Після
закінчення такого стану може бути амнезія.
– Гострий і хронічний алкогольний галюциноз – постійні
галюцинації у вигляді голосів – виникає при наявності абстинентного
синдрому. Зміст галюцинацій – осуд поведінки хворого, брутальна
лайка на його адресу тощо.
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– Алкогольний параноїд – теж з’являється на фоні абстинентного
синдрому, це афективно насичені маячні ідеї переслідування,
ставлення. Окремо – хронічний алкогольний параноїд ревнощів.
В умовах ведення бойових дій алкоголь вкрай негативно впливає
на їх успішність. Навіть одноразовий прийом алкоголю призводить до
отруєння, навіть невеликі дози алкоголю викликають зниження
продуктивної діяльності: погіршення уваги; пам’яті, процесів
узагальнення, в той же час змінюється настрій та афективно-вольова
сфера.
На війні людина не усвідомлює своєї залежності від алкоголю і
тривалий час впевнена, що може сама при бажанні припинити
зловживати спиртними напоями, що абсолютно не відповідає дійсності.
Вступаючи в бій після чарки спиртного, військовослужбовець
тверезіє дуже швидко. Після швидкого отверезіння розвивається
фізична слабкість в усьому тілі. А будучи ослабленим, військовослужбовець погано володіє собою, швидше втомлюється,
підпорядковується рухам і вчинкам інших. П’яний дивиться вперед
скляними очима, в нього не працює кутовий зір, він не може провести
точний розрахунок, він взагалі не володіє собою.
Алкоголь знижує витривалість і боєздатність. Ті, хто випив перед
боєм й у подальшому отримав поранення, переносять їх значно гірше,
аніж тверезі військовослужбовці, які також отримали поранення. При
подальшому лікуванні заживання ран відбувається значно повільніше і
болючіше, аніж у тверезих військовослужбовців.
Другою за розповсюдженням залежністю є наркотична. Велика
група речовин, до яких при їх систематичному прийомі розвивається
звичка і пристрасть, зазначаються у списку МОЗ України як
наркотики; а стан – наркоманією. Всі наркотики характеризуються
такими основними властивостями:
– викликають стан задурманювання, ейфорії;
– змінюють толерантність до наркотику – для досягнення
ейфоричного ефекту дози наркотиків треба збільшувати;
– у процесі звикання до наркотиків розвивається психічна і
фізична залежність, абстинентний синдром;
– мають психотоксичну дію – спричиняють гострі і хронічні
психічні розлади і зміни особистості;
– виявляють загальнотоксичну дію – змінюють внутрішні органи
і нервову систему (спочатку на функціональному рівні, а потім – на
органічному).
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Основні наркотичні та токсичні речовини:
– Опіати – натуральні (опій), синтетичні (промедол),
напівсинтетичні – героїн.
– Препарати конопель – індійських, американських тощо
(анаша, маріхуана).
– Препарати кокаїну – кока-листя, “крек” тощо.
– Амфетаміни – фенамін, ефедрон.
– Галюціногени – ЛСД-25, мескалін тощо.
– Седативно-гіпнотичні засоби – барбітурати (люмінал),
бензодіазепіни (снотворні).
– Препарати різних груп – циклодол, димедрол, астматол,
теофедрін тощо.
– Легкі органічні розчинники – бензин, толуол, ацетон, бензол,
клей БФ.
– Екстазі, еве та ін.
Клінічні прояви наркоманій при вживанні різних наркотичних
речовин:
Опіати – опійні наркотики. Клініка і динаміка розвитку
абстинентногонаркоманійного синдрому при вживанні різних
препаратів групи опію значною мірою подібні, тому використовують
термін опіоманії. Особливо поширене в наш час вживання препаратів,
що добувають з макової соломки. Розлади при прийомі опійних
речовин: швидко настає абстинентний синдром, дуже тяжкий –
вегетативні розлади, біль в кістках – “ламає”, судомні прояви в
окремих групах м’язів, біль у щелепних суглобах, зведення щелеп під
час їжі. Приблизно на 3-тю добу з’являється жахливий біль у кишках,
пронос, тахікардія, колапс. Психічний стан – напруження, тривога,
агресивність або депресія з суїцидальними тенденціями. Прагнення до
полегшення свого стану веде до деліктів і злочинів.
При вживанні опіатов наголошується спочатку почервоніння,
потім збліднення шкіри; різке звуження зіниць до розмірів шпилькової
головки (найбільш типова ознака); сухість шкіри і слизистих
оболонок; свербіння шкіри обличчя, особливо кінчика носа;
зменшення частоти пульсу; зниження артеріального тиску;
благодушний настрій; млявість, сонливість.
Каннабіс у вигляді гашишу та маріхуани викликає ейфорію,
благодушність, розкутість. При передозуванні – спостерігаються
зміни в сприйманні кольорів, простору і часу (психосенсорні розлади,
дереалізація, деперсоналізація). Спостерігаються приступи веселощів
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або страху. Абстинентні явища у вигляді переважно психічної
залежності. Соматичні розлади виражені при вживанні маріхуани –
рак легенів, хронічні бронхіти, гепатит.
Зовнішні ознаки вживання препаратів конопель: почервоніння
обличчя і склер очей; розширення зіниць; сухість язика і слизистої
оболонки рота; почастішання частоти пульсу, підвищення
артеріального тиску; хиткість ходи, тремтіння рук і всього тіла,
невиразність мови; посилене відчуття голоду, спраги; настрій украй
мінливий – веселість, смішливість без приводу змінюється млявістю,
тривогою, напругою, підозрілістю, злісністю, агресією.
Кокаїнова наркоманія. Розлади психіки і абстинентний синдром
такі ж, як при опіатах. При вживанні кокаїну – розширення зіниць,
блиск очей, почервоніння обличчя, блідість крил і кінчика носа,
нежить – при вдиханні порошку. Метушливість і балакучість.
Наркоманія амфетамінна. Ці препарати застосовують як
стимулятори, але вони викликають психічну залежність. При отруєнні
виявляються такі психічні порушення, як делірій, галюцінації. При
відміні – депресія, суїцидні розлади.
При вживанні психостимуляторів (ефедрон, "гвинт", екстазі і тому
подібне) наголошується розширення зіниць, блиск очей, пітливість
долонь і обличчя, сухість губ, озноб, тремтіння, іноді – судорожні
сіпання м'язів. Підвищений фон настрою, відсутність апетиту,
гіперсексуальність
наголошуються
при
вживанні
всіх
психостимуляторів. Зрідка можливі тривожність, гнів, підозрілість,
агресивність, зорові галюцинації, страхи.
ЛСД – це галюциноген і сильний стимулятор, його вживання
спричиняє безсоння і тривале психічне збудження. Психопатологічні
симптоми:
порушення яскравості
освітлення, ілюзорні
і
галюцинаторні зорові розлади – сяйво, веселка перед очима, що має
калейдоскопічний характер. Після його вживання виникають слухові
галюцинації, порушенняя схеми тіла, парестезії, деперсоналізація,
дереалізація, відчуття скорочення часу. Зовні спостерігаються
чергування ейфорії з дисфоріями, виразний сміх із тривогою.
Виражені соматоневрологічні порушення – мідріаз, світлобоязнь, “гра
зіниць” у такт дихання, відчуття жару, голоду, сльозоточивість, зіниці
розширені, наголошуються тремтіння і підвищення тонусу м'язів,
пітливість, серцебиття, підвищення артеріального тиску, порушення
координації рухів; свідомість порушена, з'являються зорові
галюцинації.
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Токсикоманії – ці розлади спричиняються при вживанні
препаратів, які не занесені до списку наркотиків, але фізична і
психічна залежність від них теж спостерігається.
Барбітурова токсикоманія (барбаміл, амітал натрію тощо). Ці
препарати діють подібно до алкоголю – дають снотворний ефект і
тимчасову ейфорію. В подальшому може дійти до судом та коми.
Токсикоманії бенздіазепінами – це заспокійливі засоби,
релаксанти. Виникає психічна залежність і фізична, синдром “відміни
препарату”. Абстинентний синдром – безсоння, м’язова слабкість,
анорексія, дисфорії, судоми.
Вживання заспокійливих і снодійних препаратів (транквілізатори,
барбітурати) виявляється в блідості і синюшності шкіри, млявій
реакції зіниць на світло, двоїнні в очах, зниженні артеріального тиску і
тонусу м'язів, почастішанні пульсу, зниженні температури тіла,
порушенні ходи, мові. Увага при цьому розсіяна, мислення
сповільнене, настрій нестійкий (коливається від веселого до
пригніченого).
Екстазі і еве – за хімічною структурою та фармакологічною дією
вони об’єднують галюциногенний та стимулюючий ефекти. Вперше
запатентований в 1914 році і використовувався як препарат, який
пригнічує апетит. Психотропний ефект – м’яка ейфорія і підвищена
емпатична готовність до спілкування. З 90-х років широко
використовується серед молоді як “танцювальний наркотик”. Високий
ризик виникнення залежності – наркоманічний синдром. Психічні
розлади при хронічному використанні: розлади уваги, пам’яті,
мислення, явища дереалізації, деперсоналізації до психозів, агресія,
напад.
Прийом лікарських препаратів (димедрол та інші) викликає різке
розширення зіниць, блідість і сухість шкіри, порушення координації,
почастішання частоти пульсу, коливання артеріального тиску, розлад
свідомості, що супроводжується ілюзіями, галюцинаціями.
Інтоксикація летючими речовинами виявляється різким хімічним
запахом від одягу і в повітрі, що видихається; почервонінням обличчя,
очей, розширенням зіниць, сльозотечею, прискореним серцебиттям,
утрудненим диханням. Наголошується невиразна мова, тремтіння рук,
порушення координації, запаморочення, порушення свідомості з
яскравими зоровими галюцинаціями, якими можна "управляти"
("дивитися мультики").
Таким чином, для своєчасного виявлення проблем, пов’язаних із
93

хімічною залежністю підлеглих, командир (начальник) повинен
орієнтуватися в особливостях впливу зазначених вище хімічних
речовин на організм та механізмах виникнення залежності.
Використання наркотичних речовин для підняття бойового духу
воїнів перед битвою і придушення відчуття страху має більш ніж
4000-річну історію. Компоненти психотропних речовин виявлені в
останках воїнів часів єгипетських фараонів і воїнів-інків. Під час
наполеонівського нашестя до Єгипту (1798-1799) французькі солдати
вперше зіткнулися з марихуаною, яку палило місцеве населення.
Завдяки ним вона і була завезена до Європи. Болезаспокійливі засоби
опій і виділений з його складу алкалоїд морфін з'явилися в США під
час війни за незалежність (1861-1865), а їх надмірне застосування
називалося «Солдатською хворобою». У Іспанії в період
громадянської війни 1936-1939 років вперше були використані
амфетамины, щоб позбавити солдатів від втоми і млявості. На
фронтах Другої світової війни вживання наркотичних речовин
військовослужбовцями відмічене практично у всіх арміях країнучасниць.
Починаючи з 70-х років XX сторіччя наркотики набули значну
популярність в багатьох державах, і перш за все в США. Не останню
роль в цьому зіграла в'єтнамська війна. Американські учені визнають,
що близько половини військовослужбовців, що спробували героїн у
В'єтнамі, надалі сталі залежні від нього. Війни на Балканах, в
Афганістані і Іраку тільки загострили проблему застосування
наркотичних речовин в армійському середовищі.
У тих, хто вживає наркотики, потяг має надзвичайно сильний
характер. Подібно до ракової пухлини, він швидко руйнує особистість
і життя хворого. Одним із наслідків зловживання наркотиками є
соціальна деградація, що виявляється, перш за все, в швидко
наростаючій соціальній дезадаптації. При цьому спостерігається
зниження корисної активності, відмова від навчання або професійної
діяльності, конфлікти з соціальним оточенням, проблеми із законом,
відхід від сім'ї і друзів, звуження спілкування до наркоманичного
кола, ізоляція.
Паралельно з соціальною деградацією відбувається виражена
зміна характеру. На фоні захоплення наркотиком наростає загальна
необов'язковість, втрачається інтерес до життя та оточуючих.
Заперечення стає стилем поведінки. Наркозалежний заперечує
буквально все: факти вживання, правила, свої вчинки, свою
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відповідальність, наявність проблем, нарешті, залежність і
необхідність її лікування. Спроби оточуючих допомогти залежному
або знецінюються, або викликають агресію. Реальність повністю
замінюється фантазіями у формі безплідних мрій, не виконуваних
обіцянок, брехні, ілюзій. Світ наркозалежних – це світ міфів: “я можу
уколотися тільки один раз», “я вживаю, коли хочу”, “можна
контролювати дозу”, “я можу без наркотику”, “ломку не можна
пережити”, “інші не вживають, тому що не знають, що це таке”,
“лікарі нічого не розуміють у цьому”, “наркоманія невиліковна”.
Наркотики також можна розглядати як певний захист проти люті,
сорому і депресії. Замість того, щоб усвідомити, висловити і виразити
свої відчуття, звільнитися від них, залежні люди застосовують хімічні
речовини для управління ними, “відключаючи” свої відчуття і
створюючи ілюзію контролю.
Наркотики, з одного боку, створюють ілюзію подолання
безпорадності і підвищення самоконтролю, а з іншого – призводять до
втрати контролю над собою і життям. Врешті-решт, залежність не
залишає людині жодного вибору. Повна втрата контролю і відчуття
безсилля є логічним результатом вживання наркотиків.
Перераховані види залежності не вичерпують усього їх
різноманіття, але дають можливість зрозуміти суть проблеми.
Наявність у військовослужбовця будь-якого з видів залежності
унеможливлює адекватну його адаптацію до військової служби, в
переважній більшості у таких військовослужбовців відсутня
мотивація до служби. Вони перебувають ніби в паралельному світі, де
задоволення їхньої пристрасті є домінуючим мотивом свідомого
життя.
Крім того, наявність в підрозділі військовослужбовців, які мають
залежності, є вкрай негативним з погляду на життєво важливу в
умовах бойових дій згуртованість колективу. Також узалежнені люди
здійснюють негативний вплив на співслужбовців, особливо це
стосується
схильних
до
вживання
алкогольних
напоїв.
Військовослужбовці зі слабкими вольовими якостями підпадають під
негативний вплив, починають також вживати алкогольні напої. І така
тенденція без адекватного реагування стає загрозливою та в результаті
призводить до втрати керованості підрозділом, а сам підрозділ стає
нездатним виконувати завдання в бойових умовах.
Які
ж
є
шляхи
подолання
залежної
поведінки
військовослужбовців?
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2.4.

Профілактика
залежної
військовослужбовців

поведінки

Подолання пияцтва та алкоголізму у військах є складною
проблемою, вирішення якої можливе лише з урахуванням всіх
аспектів – соціальних, юридичних, просвітницьких та медичних. Тому
при вирішенні проблеми пияцтва серед військовослужбовців потрібні
заходи, які спрямовані на профілактику, соціальну та психологічну
реабілітацію, також необхідно підходити до його причин як до
комплексу впливу взаємопов'язаних факторів (додаток Є).
Починати боротьбу з п’янством треба паралельно – в армії і
суспільстві. Грамотно і поступально, з урахуванням помилок минулих
антиалкогольних кампаній. Тільки заборонами і підвищенням цін на
спиртне проблему не вирішити. Найголовніше завдання держави,
армійського керівництва – широка робота по антиалкогольній освіті.
Величезна роль тут відводиться профілактиці. У Стародавньому
Римі, наприклад, хлопчикам-патриціям спеціально показували п'яних
рабів, яких накачували дешевим вином до скотинячого стану, щоб вид
п'яних людей викликав у молоді огиду. Образ п'яного
військовослужбовця повинен зафіксуватися в свідомості воїнів як
ганебний і безглуздий. Вживання алкоголю на службі повинно бути
категорично заборонене.
На наш погляд, прийняті заходи про тимчасове і вікове
обмеження продажу алкоголю правильні з профілактичної точки зору.
Прийшов воїн зі служби, захотів розслабитися, а спиртне вже не
купиш. У людини, для якої горілка ще не стала єдиним способом
вироблення ендорфіну (гормону задоволення), з'явився реальний шанс
знайти інший спосіб відновити сили.
Особливо важливо починати профілактичну роботу з молодими
військовослужбовцями. Яку альтернативу можна запропонувати
хибним традиціям? Наприклад, регулярні заняття спортом. Спорт
допомагає зняти втому, дозволяє перемкнути мозок на отримання
задоволення від гри, а не від алкоголю, реалізувати себе через
прагнення добитися якихось результатів. У армії культ сили, культ
здорового тіла затребуваний, як ніде, і завжди актуальний.
Одна з причин захворювання на алкоголізм – втрата контролю
над собою. Алкоголік – це людина з слабкою волею, що шукає привід
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випити, одурює інших і реабілітуючий себе. Охочому видужати треба
визнати наявність в себе невидимих душевних сил, серед яких воля
займає провідне місце. Поки вона не пригнічена остаточно, є шанс
самому видертися. Гарт сили волі – необхідний крок до зцілення, а
виховання вольових якостей – одне з пріоритетних завдань
командування в профілактиці алкоголізму.
Якщо воля людини надломлена, то треба мужньо це визнати і
віддати її залишки в руки близької, небайдужої до тебе людини.
Краще всього на цю роль підходить дружина.
Взагалі в благополучній, гармонійній сім'ї стати алкоголіком
практично неможливе. У зв'язку з цим порада дружинам
військовослужбовців. Якщо ваш чоловік п'є, поставте собі питання:
«Що я роблю не так?».
Страждаючому на алкоголізм треба уникати провокуючих
чинників – не ходити на заходи, де передбачається випивка,
виключити зі своїй компанії п'ючих людей, спробувати розширити
свій звужений алкоголем світогляд: пригадати минулі захоплення,
забуті інтереси. Задуматися, чим же привертає алкоголь? Чим можна
його замінити, щоб отримувати повноцінну радість, як раніше?
Враховуючи різноманіття причин і передумов вживання спиртних
напоїв, усталену традицію необхідності алкоголю при будь-яких
важливих подіях життя, що має місце в суспільстві, єдиного
алгоритму попередження випадків вживання спиртних напоїв не існує
(додаток Е). Особливої гостроти ця проблема набула після призову до
лав Збройних Сил військовослужбовців, що призвані за мобілізацією.
Страх, паніка, попередній негативний досвід зловживання спиртними
напоями значною частиною зазначених військовослужбовців є
першопричиною вживання, а не інші супутні військовій службі
фактори.
Профілактика зловживання військовослужбовцями спиртними
напоями у військових частинах полягає у своєчасному виявленні та
оцінці фактів зловживання, створенні соціальних та організаційних
бар'єрів на шляху розвитку цього негативного явища, кваліфікованому
роз'ясненні військовослужбовцям фізіологічних, психологічних і
соціальних наслідків пияцтва.
Організаційні форми роботи з профілактики пияцтва полягають у
здійсненні суворого контролю за військовослужбовцями, схильними до
вживання спиртних напоїв, з боку командирів, обмеження їх доступу
до спиртних напоїв, застосуванню різного роду санкцій до осіб, які
зловживають спиртними напоями та ін.
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При роботі з особами, схильними до зловживання спиртними
напоями, слід дотримуватися ряду правил:
не проводити консультацій і будь-яких заходів з особами, які
перебувають у стані алкогольного сп'яніння;
пам'ятати, що більшість людей не визнають себе залежними від
алкоголю;
створити навколо військовослужбовців таке мікросередовище,
яке б не сприяло вживанню спиртних напоїв;
розуміти і роз'яснювати те, що зловживання спиртними напоями
може бути пов'язано із захворюванням всього організму, нервової
системи, психіки людини;
здійснювати психокорекційні дії тільки з військовослужбовцями,
які виявляють бажання змінитися. В іншому випадку більш ефективними
виявляться організаційні, дисциплінарні та виховні заходи.
З метою профілактики зловживання спиртними напоями офіцерам
органів МПЗ військової частини (підрозділу) доцільно:
збирати
та
аналізувати
об'єктивну
інформацію
про
військовослужбовців, які прибули до військової частини, підрозділу і
можуть зловживати алкоголь;
систематично проводити з військовослужбовцями, схильними до
зловживання спиртними напоями, індивідуально-виховну роботу;
проявляти високу вимогливість та здійснювати систематичний
контроль;
обов'язково проводити заняття в системі національно-патріотичної
підготовки, включати до тематики занять додаткові теми, присвячені
боротьбі з пияцтвом у військовому середовищі;
проводити спеціальні виховні та культурно-масові заходи,
наприклад, бесіди на теми: "Алкоголь і боєготовність підрозділу",
"Алкоголь і здоров'я військовослужбовця";
використовувати наочну агітацію (плакати);
доводити накази про засудження осіб, які вчинили злочини у
стані алкогольного сп'яніння;
проводити зустрічі з працівниками військової прокуратури;
вживати адекватні заходи реагування після кожного зловживання
алкоголем;
навчати офіцерів, сержантів роботі щодо недопущення пияцтва.
Психолог частини:
бере участь у виявленні військовослужбовців, схильних до пияцтва і
хворих на алкоголізм;
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виробляє
рекомендації
для
індивідуальної
роботи
з
військовослужбовцями з питань попередження пияцтва;
бере участь у методичному забезпеченні роботи з профілактики
пияцтва;
формує в особового складу мотивацію до здорового способу життя.
Винятково важливим заходом для своєчасного виявлення осіб, які
мають досвід зловживання алкоголю, є медичний огляд.
Хронічна стадія зловживання спиртними напоями передбачає
наявність наступних ознак: тремтіння рук; неприємний запах з ротової
порожнини та від тіла; почервоніле, "пом'яте", припухле обличчя;
почервонілі білки очей; почервонілі кисті рук; агресивність,
замкненість. У цьому разі, таких осіб направляють на медичний огляд
до військового госпіталю.
Після проведення медичного огляду заповнюється протокол
медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної
речовини та стану сп'яніння. Медична допомога надається лікарем
загальної практики. Середня тривалість лікування - до 12 годин.
В разі необхідності за індивідуальною схемою призначається:
промивання шлунка, сифонна клізма; ентеросорбенти; вітаміни;
периферичні вазоділятатори; антидотна терапія; аналептики; інші
кардіологічні препарати; засоби, що впливають на тканинний обмін.
Направлення на стаціонарне
обстеження здійснюється у
встановленому порядку.
Якщо психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання
алкоголю пов'язані з умисною шкодою для здоров'я то медикопсихологічна допомога передбачає направлення такого хворого для
лікування в стаціонарних умовах. У разі необхідності надається перша
психологічна допомога з метою профілактики суїциду.
У переважній більшості частин і підрозділів є частина
військовослужбовців, які зловживають спиртними напоями. Але в
окремих частинах - це поодинокі випадки, а у інших – чи не одна із
головних проблем. В чому різниця між цими підрозділами і які форми
та методи роботи використовуються для недопущення та профілактики
вживання спиртних напоїв?
Перша і головна рекомендація: там, де вживають алкоголь
офіцери, будуть це роботи і їх підлеглі. Особистий приклад є чи не
найдієвішим у роботі з підлеглими, і без його реалізації успіху не
досягти.
Друга передумова до недопущення випадків вживання –
систематичне залучення 100% особового складу до заходів бойової
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підготовки, стрільб, облаштування позицій, виконання заходів
підвищення бойової майстерності. Особливої ваги також набуває
організація та проведення регулярних спортивних заходів: від
ранкової фізичної зарядки до організації спортивних ігор (звичайно,
не під обстрілами противника).
Запам’ятайте, спиртне найчастіше доставляють водії. Слід
детально працювати з цією категорією, перекрити всі канали
проникнення спиртного до військовослужбовців. Систематично також
необхідно перевіряти місця, де може зберігатися спиртне.
Слід пам’ятати, що військовослужбовці досить часто, особливо
під час виконання завдань у відриві від підрозділу, відчувають
почуття голоду. Причинами цього є високі енергозатрати, тривале
перебування на свіжому повітрі, високі психічні навантаження,
нехватка калорійної їжі. Спиртне в цьому відношенні може частково
компенсувати потребу в їжі.
Крім того, необхідно мати персональний облік тих, хто схильний
до зловживання спиртними напоями або здатний спровокувати на
негативні вчинки нестійких військовослужбовців. Ініціаторами є не
усі з тих військовослужбовців, які беруть участь у вживанні
алкогольних напоїв, тому необхідно виявити заколотників. Багато хто
просто не може відмовитися, але сам першим випити не запропонує.
Залучення до проведення профілактичної та упереджувальної
роботи авторитетних військовослужбовців з числа учасників бойових
дій, тих, хто нагороджений орденами та медалями, є дієвим методом
впливу на свідомість військовослужбовців.
Також необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед
схильних до вживання алкогольних напоїв. Серед них є багато
військовослужбовців, які продемонстрували сміливість, стали немов
би безстрашними. Це нормальні люди, але схильні до переоцінки своїх
можливостей. Алкоголь багатьох із них зробив фаталістами.
Необхідно пам'ятати, що не слід проводити виховну роботу з
військовослужбовцями у стані сп'яніння. Стан алкогольного сп’яніння
з веселощів може без особливого приводу змінитись спалахами гніву
з прагненням до агресії. Після сильного сп’яніння у
військовослужбовців протягом декількох днів відмічається похмільний
синдром. Адміністративні дії, проведені в цей період, можуть
призвести до суїциду. З цієї причини військовослужбовці в цьому
стані потребують, перш за все, ізоляції і контролю.
Профілактичні дії щодо попередження наркоманії серед
військовослужбовців мають свої особливості.
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Вислів, що хворобу легше попередити, ніж лікувати, повною
мірою стосується наркоманії, профілактика якої значно полегшує
боротьбу з нею. Наркоманія і токсикоманія у військовослужбовців
виявляється, як правило, в початковий період служби. В подальшому
у окремих осіб інколи відмічається епізодичне вживання наркотичних
засобів. Висока вірогідність розвитку наркоманії в осіб, що
виховуються в неблагополучних сім’ях, опозиційно налаштованих
стосовно основних соціальних вимог і норм, схильних до депресій,
тих, які мали в минулому черепно-мозкові травми і нейроінфекції.
Вже на етапі комплектування військ виникає проблема раннього
виявлення осіб, схильних до вживання наркотичних засобів,
лікарських препаратів, токсичних речовин, оскільки їхня присутність
у лавах Збройних Сил, особливо в період участі в бойових діях
становить потенційну загрозу боєздатності підрозділів, є джерелом
провокацій для решти військовослужбовців. Окрім власне соціальних
і медичних аспектів, наркоманія у військах створює серйозні
передумови для надзвичайних подій та аварійних ситуацій із
непередбаченими наслідками. Наприклад, водій, що накурився анаші,
тільки через порушення зорово-просторового сприйняття становить
більшу загрозу, ніж сумнозвісний «п’яний за кермом».
До причин зловживання належать такі: легкість отримання
наркотиків, приклад товаришів по службі, напружена бойова
обстановка.
Підтверджують це результати дослідження адиктивної поведінки
російських військовослужбовців під час бойових дій у Чечні, де
траплялися випадки ситуативного зловживання алкоголем і гашишем,
вживання промедолу з індивідуальних аптечок, а також наявних у них
антидотів. Вживання останніх іноді призводило до розвитку психозів
інтоксикацій. Практично всі воїни мотивували вживання дурманних
засобів прагненням зняти внутрішню напругу, «на якийсь час
забутися», наголошуючи власне на симптомах приглушеності на тлі
наркотичної інтоксикації, а не ейфорії. У районі інтенсивних бойових
дій до алкоголю як «стрес-протектора» вдавалися 92–98%
військовослужбовців, а от у частинах, виведених на відпочинок або
тих, що чекали на участь у бою, цей показник становив 12–24%.
Отже, адиктивні розлади в умовах бойових дій мають переважно
виразну стресогенну природу. Інтенсивний стресогенний вплив бойової
обстановки призводить в осіб з підвищеною стресовразливістю до
розвитку афективних (передусім, тривожно-депресивних) порушень,
щодо яких адиктивна поведінка є вторинною і виконує до певної міри
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захисно-пристосовну функцію, блокуючи на якийсь час стресову
симптоматику і запобігаючи запуску важчих регістрів.
Проте стратегія захисту від стресу в цих умовах спочатку є
неконструктивною, такою, що знижує боєздатність, збільшує ризик
кримінальних дій, швидко спричиняє дезадаптацію в мікросоціальному
середовищі, призводить до духовного і фізичного саморуйнування.
Не менш актуально постає проблема адиктивних розладів серед
військовослужбовців у час їхнього повернення до умов мирного часу.
Труднощі адаптації до мирного життя, тим паче одразу після
повернення з зони воєнного конфлікту, глибока розбіжність між
уявленнями про мирне життя і реальністю, перед якою постає особа,
стають причиною масштабної алкоголізації, яка, своєю чергою, часто
передує зловживанню наркотиками. За таких обставин колишні учасники
бойових дій прогресивно втрачають соціальний статус.
Під час огляду хворі повідомляють про байдужість до
навколишнього світу, відчуття «порожнечі», «вакууму», власної
«непотрібності», «нудного життя», про те, що інші його «не розуміють».
Настрій, як правило, пригнічений, тужливий. Посилення «тяги»
супроводжується дратівливістю, тривогою, імпульсивними діями.
Наркомани цей стан найчастіше характеризують як «депресію».
Профілактика наркоманії повинна бути цілісною системою
організаційних заходів, спрямованих на запобігання проникнення
наркотиків у військову частину, розповсюдження і вживання їх
особовим складом, на активне виявлення осіб, схильних до вживання
наркотиків і вжиття до даних осіб заходів адміністративного,
правового, виховного і медичного характеру. Профілактична робота з
попередження наркоманії починається з вивчення особового складу, що
прибув на поповнення, а саме з аналізу особистих показників
військовослужбовців:
соціальних,
психологічних,
медичних.
Особливу увагу слід приділяти місцевості, з якої був призваний
військовослужбовець, у відповідності з даними про аналітикорегіональний облік проблем наркоманії. Так, останні показники за
декілька років вказують на найбільш наркотично небезпечні регіони
(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області) та промислові
центри (Кривий Ріг, Львів, Одеса, Київ).
Слід пам'ятати, що основними шляхами проникнення дурманних
речовин в підрозділи є отримання їх від місцевого населення, поштою,
розкрадання наркотиків з медичних установ. Найбільш вірогідний
канал їх надходження через осіб, що проживають поблизу військових
частин, які збувають наркотики і токсичні речовини з метою
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збагачення. Для виявлення таких каналів командуванню необхідно
підтримувати тісні контакти з правоохоронними органами за місцем
дислокації частин і підрозділів. Попередження розкрадань
наркотичних і токсичних речовин з медичних установ забезпечується
строгим дотриманням вимог щодо організації обліку і зберігання
сильнодіючих, отруйних і наркотичних лікарських речовин.
Реально сприяють попередженню розповсюдження одурманення
військовослужбовців планомірна виховна робота щодо роз'яснення
шкоди, що наноситься застосуванням наркотиків, токсичних речовин,
алкоголю; правова пропаганда відповідальності за не законне
виготовлення, придбання, розкрадання, розповсюдження, зберігання
наркотиків і залучення до їх вживання інших осіб, пияцтво. Виховні
заходи при цьому доцільно проводити в обмежених за чисельністю і
однорідних за складом групах (офіцери, молодші командири, солдати)
з урахуванням вікових, соціально-психологічних і професійних
особливостей, з акцентом на науково-практичні дані, що показують
руйнівний вплив токсичних речовин на організм людини, з
роз'ясненням необхідності і можливості своєчасного лікування. При
цьому треба враховувати, що неправильно побудована бесіда може
викликати хворобливий інтерес і прагнення до "експерименту" для
отримання власного досвіду у вживанні наркотиків, а також стати
"довідником" з їх придбання і виготовлення.
На жаль, через складні економічні умови в нашій країні неможливо
зробити масові лабораторні обстеження військовослужбовців, як то
роблять в арміях інших країн, тому основними методами виявлення
адиктів залишаються: оцінка психофізіологічного стану, бесіда, огляд і
спостереження, вивчення анамнезу і документів.
Медико-психологічне обстеження військовослужбовців з метою
виявити контингент з адиктивною поведінкою відрізняється від
традиційного медичного. Його доцільно робити в час загального
медичного обстеження, в тісному контакті представників медичної
служби з лікарями-психофізіологами, психіатрами і психологами. Адже
останні не завжди мають змогу зробити повний тілесний огляд, теж
важливий для встановлення діагнозу, натомість медична служба
частин, поліклінік і госпіталів, виконуючи своє завдання — виявляти
хворих, — може ігнорувати ознаки, важливі для медико-психологічної
діагностики.
Загальний фізичний стан, різні шкірні дефекти, шрами, особливо
рубці на передпліччях, стан вен, сліди ін’єкцій, хронічний нежить та
ін., а також пояснення обстежуваного з приводу їх появи можуть
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надати вичерпну інформацію про соціально-побутовий добробут,
деякі звички, специфічне коло спілкування, неадекватні типи
реагування, суїцидні спроби в минулому або демонстративні реакції,
вживання токсичних або наркотичних засобів (наприклад, сліди опіків
між пальцями на руках можуть свідчити про куріння анаші;
характерні яскраво-червоні губи на блідому обличчі — «маска
клоуна» — бувають в опіоманів; коричневий наліт на язиці буває після
поїдання сухого меленого маку або зловживання димедролом).
Особливий інтерес становлять татуювання і, звичайно, пояснення,
як правило, нещирі, щодо обставин їх появи та значення. З татуювань
можна скласти уявлення про пристрасті: «наркологічні» — стрілки,
що вказують у вену, квіти маку, півмісяці і зірочки, павуки і шприци;
«персні» з білим «каменем» і розділеним на три сектори білим
лапчастим хрестом на чорному тлі; абревіатури «Л.О.Н.», «шахти» —
кружечки зі стрілками у верхній третині згинальної поверхні
передпліччя, «траси» — крапки по лінії вен; татуювання з малюнками
або написами біля ліктьового згину можуть мати функціональну
спрямованість — приховувати сліди ін’єкцій.
Слід також звертати увагу на характерні мовні звороти і специфічні
жаргонні вирази (анаша — «план», «дичка», «драп», «плекс»,
«травичка», «дурь», «грудочка», «сторчок», «кізяк», «сіно»,
«афганка», «індичка»; технічно чистий опій — «бляшка»; молочний сік
опійного маку — «апіїн»; макова соломка — «опера», «ханка»; кокаїн —
«зоряний пил», «біла леді» тощо; шприц — «машина», «баян»; різні
стадії і стани наркотичного сп’яніння — «хвиля», «прихід»,
«волокуша», «кайф», «прочухан» тощо.
Під час індивідуальних бесід офіцер повинен визначити діапазон
емоційних станів військовослужбовця: від задоволеності, психічної
рівноваги до психічного дискомфорту, напруги, відчаю.
Із збору відомостей про поведінку, настрої і захоплення
військовослужбовців до військової служби командири, офіцери МПЗ
повинні прагнути виявити осіб, які мають досвід вживання наркотиків
або тих, що зловживають алкоголем, особливо тих, які мали приводи в
міліцію, стояли на обліку в органах охорони здоров’я, внутрішніх
справ за місцем проживання. Цих військовослужбовців необхідно
одразу брати на особливий облік і будувати роботу з ними на
індивідуальній основі з урахуванням особливостей їх можливої
поведінки. Безумовно, після прибуття у військову частину лише
одиниці з наркоманів можуть зізнатися у вживанні наркотиків. Більша
частина цих людей таку інформацію буде приховувати, через що їх
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виявлення – велика і багатопланова робота.
Основними шляхами проникнення наркотиків у війська є:
отримання від місцевого населення, пересилка поштою, крадіжки. Факти
переконують, що через велику вартість наркотиків наркомани часто
йдуть на крадіжки наркотиків у медичних закладах військових частин,
аптеках. Щоб придбати наркотики або кошти на їх придбання,
наркомани йдуть на розкрадання військового майна, спорядження,
продуктів харчування, боєприпасів і зброї. Через це жоден факт і
випадок крадіжки не повинен залишатись без уваги. Там, де наркотичні
засоби проникають у частину від місцевого населення, слід по можливості
максимально обмежити неорганізований контакт військовослужбовців з
місцевими жителями, встановити найсуворіший контроль за військовослужбовцями, що повертаються з відпусток, звільнень, відряджень.
Особливу увагу слід звертати на тих військовослужбовців, які за
родом своєї служби часто бувають за межами військових містечок
(водії транспортних машин, зв'язківці та ін.). З ними необхідно
проводити індивідуальну виховну роботу, частіше і ретельніше
контролювати можливість провезення в частину наркотиків, алкогольних напоїв.
Велике значення у виявленні осіб, що вживають наркотики.
можуть мати раптові вечірні перевірки в підрозділах, особливо після
відбою, вибіркові перевірки в місцях роботи і несення служби поза
межами частини, підрозділу.
Знаючи про відповідальність за зберігання наркотичних речовин,
особи, які мають до них пристрасть, шукають зручні місця для їх
зберігання, як правило, при собі. Важливо знати, що найбільш
розповсюдженими місцями зберігання наркотичних засобів можуть
бути: додаткові потаємні кишені, які пришиваються до обмундирування,
в підкладці штанів і мундирів, шапок, футляри для кулькових ручок,
матраци, подушки, постільна білизна, брючні паски.
Під час огляду треба звертати увагу на зовнішній вигляд
військовослужбовців, особливо тих, стан яких нагадує алкогольне
сп'яніння, але без специфічного алкогольного запаху, що може бути
вказівкою на наявність наркотичного сп'яніння, а також сліди від
ін'єкцій від введення наркотиків (частіше на внутрішній поверхні
передпліч, на ступнях, гомілках, по ходу вен).
Непрямою ознакою вживання наркотиків можуть бути такі прояви,
як немотивована роздратованість, озлобленість, прагнення до
усамітнення, відокремлення від оточуючих, відсутність апетиту,
помітне схуднення, розлад сну. Особливу увагу потрібно звернути на осіб,
що проявляють недисциплінованість, емоційну нестійкість та інші,
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раніше не властиві особливості поведінки, серед яких заслуговують на
увагу:
необґрунтоване збудження, спалах гніву або веселощів, сміх,
голосна мова, жестикулювання, надмірна рухливість, благодушність;
невмотивованість поведінки, раптові вчинки, безглузді втечі,
напади, спроби сховатись, ненажерливість і спрага;
своєрідний спосіб куріння (недопалок тримається в закритих
долонях).
Командири й офіцери МПЗ повинні також звернути увагу на появу
в мові деяких військовослужбовців жаргонних слів з лексикону
наркоманів:
“хвиля” і “прихід” – стан наркосп’яніння;
“удар” – відчуття поштовху в голові після внутрішньовенного
введення;
“кайф” – вища точка відчуття від прийому наркотика;
“колеса” – таблетки наркотичних засобів;
“широко”– препарати, які вводяться внутрішньовенно;
“чеки” – рецепти;
“заковтнути” – прийняти наркотик всередину;
“ломка” – стан наркотичного голоду;
“волокуша” – самопочуття після перших проявів наркотичного
голоду;
“посадити на голку” – привчити кого-небудь до наркотиків;
“машина”– шприц;
“марфуша”– морфій;
“посилення дурі” – посилення сп’яніння, смішливість на початку
куріння наркотика та інше.
Ранніми ознаками вживання наркотичних речовин, незалежно від
виду наркотичної речовини, можуть бути такі зміни у поведінці,
характері та фізіології військовослужбовців:
різкі зміни у поведінці (необґрунтована агресивність, злобність,
замкнутість, зміна кола друзів, неохайність), що не були властивими
раніше;
поява брехливості, відчуженості;
крадіжки;
втрата зацікавленості до навчання, праці, захоплень, перегляду
телепередач;
поява у військовослужбовців таких хімічних речовин, як оцет,
питна сода, перманганат калію, йод, ацетон та інші розчинники,
флакони з невідомими рідинами;
поява у військовослужбовців шприців, голок, гумових джгутів,
таблеток, наркотичних речовин;
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наявність у військовослужбовців слідів від ін'єкцій у будь-яких
частинах тіла, особливо на передпліччі;
розлади апетиту (різке підвищення апетиту або його відсутність,
прийом значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги);
коливання розміру зіниць (зіниці різко розширені або звужені до
розміру булавкової голівки) та кольору шкіри (різко бліда, сірувата).
Своєчасному розпізнанню наркоманів сприяє ретельний медичний
огляд прибулого в частину поповнення, проведення всебічного, а не
формального диспансерного нагляду та обстеження. Всі особи, помічені
у вживанні наркотиків, повинні бути взяті командуванням на облік і
включатися в “групу посиленої психологічної уваги”. За ними
необхідно встановити посилений нагляд.
Основними заходами в роботі щодо упередження випадків
вживання спиртних напоїв, наркотичних речових, інших видів
залежної поведінки у роботі з військовослужбовцями повинні бути:
попередження розповсюдження алкогольних напоїв, наркотичних
і токсичних речовин поблизу території військової частини цивільними
особами, військовослужбовцями військової частини та підрозділу;
проведення інформаційної роботи, особливо у середовищі
військовослужбовців сержантського (старшинського) складу щодо
негативних наслідків вживання алкогольних напоїв та наркотичних
речовин;
активне виявлення осіб, які вживають (постійно, періодично, систематично) алкогольні напої, наркотичні засоби, застосування до них заходів
виховного, правового, дисциплінарного, медичного характеру;
створення колективної думки у середовищі молодших командирів
щодо неприпустимості випадків пияцтва та вживання наркотиків,
формування здорового морально-психологічного клімату, схильності
до здорового способу життя;
забезпечення системності організаційних, виховних, санітарнопросвітницьких, спортивних, культурно-масових заходів;
створення умов для задоволення духовних потреб і запитів
військовослужбовців,
організація
культурологічного
забезпечення
особового складу;
жодного випадку зловживання спиртними напоями (вживання
наркотичних, токсичних речовин), особливо у службовий час, не
залишати поза увагою, розглядати порушників на зборах сержантів,
діяльність яких спрямувати на утвердження в колективах атмосфери
засудження пияцтва, вживання наркотичних речовин;
відображати у службових характеристиках ставлення до вживання
спиртних напоїв, враховувати це під час прийняття організаційних,
кадрових, дисциплінарних рішень;
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оптимізація факторів середовища та життєдіяльності (контроль за
умовами проживання, оптимальна організація робочих місць,
дотримання основних ергономічних вимог тощо);
індивідуально-виховна
робота
з
військовослужбовцями,
схильними до вживання алкогольних напоїв, які потребують
посиленої психологічної уваги та корекції особистої поведінки;
доведення наказів та інших документів щодо зміцнення військової
дисципліни та профілактики правопорушень, положень Кримінального
кодексу України та вимог антикорупційного законодавства України,
вироків судів про засудження військовослужбовців;
постійне вивчення потреб особового складу, вжиття заходів щодо
їх задоволення;
систематичне заслуховування сержантського складу з питань
зміцнення військової дисципліни та правопорядку серед підлеглих;
підбиття підсумків стану військової дисципліни та правопорядку,
ефективності роботи керівного складу з наданням персональної
оцінки відповідним посадовим особам;
проведення інструкторсько-методичних занять із посадовими
особами з питань удосконалення форм і методів роботи;
навчання та обмін досвідом щодо практики зміцнення військової
дисципліни, надання допомоги сержантському (старшинському)
складу у забезпеченні виконання розпорядку дня, виконанні вимог
статутів Збройних Сил України та функціональних обов’язків;
проведення роботи щодо впровадження здорового способу життя,
організація дозвілля та культурного відпочинку військовослужбовців
та членів їхніх сімей;
організація роботи з батьками та членами сімей військовослужбовців стосовно підтримання їх здорового моральнопсихологічного стану, недопущення алкоголізації, інших проявів
залежної поведінки внаслідок сімейних негараздів.
Питання для самоконтролю
1.
Назвіть причини суїцидальної поведінки військовослужбовців.
2.
Охарактеризуйте чинники, котрі можуть впливати на
самогубство у військових та їх особливості.
3.
Розкрийте зміст профілактики суїцидальної поведінки серед
військовослужбовців.
4.
Яким чином проводиться бесіда з військовослужбовцем, який
перебуває у стані психологічної кризи?
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Післямова
Ефективність діяльності військовослужбовців у бойових умовах
багато в чому залежить від психічної готовності військовослужбовців
активно діяти на полі бою та від вміння командирів успішно керувати
особовим складом в екстремальних умовах і підтримувати їх
оптимальний морально-психологічний стан.
Накопичений досвід проблем психології сучасного бою та
успішного їх вирішення окремими командирами дає можливість
визначити основні напрями та надати методичні рекомендації щодо
дій з психологічного забезпечення військовослужбовців у бойових
умовах.
Автори навчально-методичного посібника сподіваються, що
застосування зазначених у посібнику рекомендацій дозволить більш
ефективно керувати особовим складом і досягати кращих результатів
бойовій діяльності та просять ставитися до них й до посібника толерантно. Вони із вдячністю приймуть будь-які пропозиції та критичні
зауваження. Усе це буде враховано при роботі над наступними його
виданнями.
Свої думки, зауваження та побажання щодо можливостей
використання навчально-методичного посібника, а також удосконалення його змісту, прохання надсилати за адресою:
м. Львів вул. Героїв Майдану, 32, Національна академія
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кафедра
Морально-психологічного забезпечення діяльності військ або на нашу
електрону пошту: kafedra_mpz@ukr.net
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Додатки
Додаток А
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ СКОЄННЯ СУЇЦИДУ
1.Розпізнавання ознак суїцидальної поведінки
Знання соціальних і психологічних провісників суїциду може
допомогти нам зрозуміти і запобігти йому. "Чому він спрямував свою
силу і розум на руйнування цієї сили і цього розуму?” – це питання
задають майже всі, хто був знайомий із жертвою самогубства.
Самогубство виникає, якщо у людини з'являється почуття
відсутності прийнятного шляху до гідного існування. Разом з тим
далеко не кожний, у кого порушені зв'язки з суспільством чи виникли
невдачі на роботі, стає жертвою самогубства. Не існує будь-якої однієї
причини, через яку людина може позбавити себе життя. Фактори, що
спонукають до такого кроку, також відрізняються у різних людей, і не
виявлено якогось єдиного причинного фактора суїциду.
"Якби я тільки знав, що він запланував самогубство”, "Я не міг
навіть подумати, що відбудеться таке нещастя" – кажуть оточуючі. І
все-таки майже кожний, хто серйозно думає про самогубство, так чи
інакше дає зрозуміти навколишнім про свій намір. Самогубства не
виникають раптово, імпульсивно, непередбачено чи неминуче. Вони є
останньою краплею в чаші адаптації, що поступово погіршується.
Серед тих, хто має намір здійснити суїцид, від 70 до 75% тим чи
іншим способом розкривають свої прагнення. Іноді це ледь вловимі
натяки, часто ж погрози є легко пізнаваними. Дуже важливо, що 3/4
тих, хто здійснює самогубства, відвідують до цього лікарів з якогось
приводу протягом найближчих місяців. Вони шукають можливості
висловитися і бути вислуханими. Однак дуже часто лікарі і оточуючі
не слухають їх.
Суїцидальними людьми загалом керують амбівалентні
(протилежно
спрямовані)
почуття.
Вони
переживають
безнадійність, і одночасно сподіваються на порятунок. Часто думки
за і проти самогубства настільки врівноважуються, що якщо близькі в
ці хвилини виявлять теплоту, турботу і проникливість, то ваги можуть
нахилитися в бік вибору життя. Тому дуже важливо знати під час
бесіди ізсуїцидальною людиною про особливі ключі і застережливі
ознаки самогубства.
Деякі суїциденти досить ясно говорять про свої наміри. Існують
прямі твердження: " Я не можу цього витримати. Я не хочу більше
жити. Я хочу покінчити із собою". Часто висловлювання є
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завуальованими і замаскованими: "Ви не повинні турбуватися про
мене. Я не хочу створювати для вас проблем", "Я хочу заснути і
ніколи не прокинутися", "Вони будуть дуже шкодувати, коли я їх
залишу". Чи приймають ці дуже небезпечні висловлення форму
відкритих заяв чи натяків, у будь-якому випадку вони не повинні
ігноруватися.
Іноді індикатори суїциду можуть бути невербальними.
Підготовка до самогубства залежить від особливостей особистості
людини і зовнішніх обставин. Вона найчастіше полягає в тому, що
зазвичай називається "приведенням своїх справ до ладу". Для одного
це може означати оформлення заповіту і перегляду страхових паперів.
Для іншого — написання довгих спізнілих листів чи улагоджування
суперечок і конфліктів з рідними та колегами. Завершальні
приготування можуть бути зроблені дуже швидко, і потім миттєво
здійсниться суїцид.
Стресова ситуація робить людей більш сприйнятливими до
самогубства. У цей час щось відбувається як усередині, так і навколо
них. У кризових обставинах вони втрачають усі перспективи й
орієнтири, і під загрозою виявляється їхнє виживання як такого.
Прогнози на майбутнє здаються похмурими і безнадійними. Як
приклад, можна навести той факт, що в умовах ведення бойових дій
кількість самогубств збільшується.
Більшість потенційних самогубців страждають від депресії.
Депресія часто починається поступово, з’являються тривога і
пригнічення. Майбутнє виглядає сірим і здається, що його не можна
змінити. Їм буває важко виконувати навіть найпростіші обов’язки.
Ознаками емоційних порушень є:
– втрата апетиту чи імпульсивна обжерливість, безсоння чи
підвищена сонливість протягом, принаймні, останніх днів;
– часті скарги на соматичні нездужання (на болі в животі,
головні болі, постійну втому, часту сонливість);
– незвичайно зневажливе ставлення до свого зовнішнього
вигляду;
– постійне почуття самітності, непотрібності, провини чи суму;
– відчуття нудьги при проведенні часу в звичному оточенні чи
при виконанні роботи, що раніше приносила задоволення;
– відхід від контактів, ізоляція від друзів і колективу,
перетворення в людину-одинака;
– порушення уваги зі зниженням якості роботи;
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– заглибленість у міркування про смерть;
– відсутність планів на майбутнє ("Чому це повинно мене
турбувати? Адже завтра я можу вмерти");
– раптові приступи гніву, що найчастіше виникають через
дрібниці.
Суттєвим суїцидогенним фактором є невлаштованість у сімейнопобутовій сфері. Адже відомо, що саме сімейні негаразди нерідко
призводять до жахливої події.
Великого значення для юнаків, що перебувають на військовій
службі, у відриві від звичних умов середовища та життєдіяльності,
набуває родинний фактор. Фахівці виокремлюють 5 типів
суїцидонебезпечних сімей:
– зруйнована сім’я (після розлучення);
– асоціальна (з асоціальними моделями поведінки);
– в якій був суїцид чи спроба;
– з патологічною взаємозалежністю батьків і дітей;
– з психопатологічними порушеннями у її членів.
Отже, вплив родини на потенційного суїцидента в деяких
випадках є джерелом суїцидальних настроїв, а в деяких – фактором
протидії потенційним суїцидальним тенденціям.
Виокремлення основних факторів суїцидальної поведінки дає
змогу перейти до визначення засобів діагностики суїциду. Важливим
моментом такої діагностики (як і профілактики) є виявлення групи
суїцидального ризику, до такої групи в умовах строкової військової
служби відносимо наступні:
– 50% самовбивць виховувались у неповних сім’ях, де розпад
відбувався, коли дитині (майбутньому самовбивці) було до 8 років;
– смерть матері, коли дитині було до 8-10 років;
– особи, які раніше здійснювали спроби самовбивства (у 100
разів збільшується можливість повторити спробу протягом року);
– сім’ї, де були випадки самогубств;
– схильні до алкоголізму, наркоманії;
– ті, що мають різні вади, почуття неповноцінності через це;
– втрата “значущого товариша”;
– ті, що здійснювали кримінальні злочини;
– психічно хворі.
До 50% мотивів належать до сфери родинного життя: втрата
батьків, емоційна відчуженість членів родини, тривалі конфлікти між
батьками, гіперопіка, фізичне чи сексуальне насильство. Вивчення
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родинних факторів дає змогу говоритипродві лінії впливу: девіантний
поведінковий зразок та наявність біологічної патології.
До найзагальніших особливостей військовослужбовців із високим
рівнем потенційної суїцидальної кризовості відносимо наступні:
– проблеми
у
спілкуванні
з
батьками,
близькими
(амбівалентність почуттів – дивляться у майбутнє з впевненістю та
оптимізмом і у той же час оцінюють майбутнє з безнадією);
– вищий інтелектуальний та духовний рівень розвитку
особистості;
– потреби у спілкуванні;
– батьки не є прикладом у професійному, соціальному плані;
– ставлення до майбутнього з застереженням та острахом,
байдужістю, безнадією.
Діагностика суїцидальної поведінки військовослужбовців
спрямована на збір, узагальнення та аналіз інформації про схильність
до різних видів суїцидальної поведінки, визначення серед них
найбільш небезпечних з точки зору можливості самогубства
категорій.
Первинна діагностика суїцидальної поведінки проводиться із
військовослужбовцями шляхом:
– документального вивчення особистості;
– проведення бесід;
– анкетування;
– психодіагностичного тестування;
– медичного обстеження.
Діагностиці схильності до суїцидальної поведінки сприяє також
знання офіцерами особистісних стилів поведінки суїцидентів. Серед
таких стилів можна виділити:
Імпульсивний – раптове прийняття драматичних рішень при
виникненні проблем у стресових ситуаціях, ускладення у вербальному
вираженні емоційних переживань.
Компульсивний – прагнення у всьому досягати досконалості і
успіху, виникнення труднощів при співвідношенні мети і бажання з
реальною ситуацією в житті, ригідність: зміна життя в гірший бік
може призвести до суїциду.
Ризикуючий – балансування на межі небезпеки є привабливим і
викликає приємну збудливість, вони грають зі смертю.
Регресивний – зниження механізмів, за різних причин,
психологічної
адаптації,
емоційна
сфера
характеризується
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недостатньою зрілістю і визначеною примітивністю.
Залежний
–
безпомічність,
безнадійність, пасивність,
необхідність і постійний пошук сторонньої підтримки.
Амбівалентний – наявність одночасного впливу двох прагнень
до життя та смерті.
Заперечний – переважання логічного мислення, яке спонукає до
заперечення кінця самогубства та його невідворотних наслідків,
заперечення призводить до зниження контролю над вольовими
спонуканнями, що збільшує ризик суїциду.
Гнівний – відчувають важкість у вираженні гніву по відношенню
до значущих людей, а також незадоволення собою за те, що
відчувають цей гнів.
Обвинувачувальний – упевненість у тому, що проблеми
виникають обов’язково через вину когось іншого.
Втікаючий – втеча від тяжкої ситуації за допомогою
самогубства, прагнення уникнути травмуючих обставин.
Покинутий – переживання порожнечі навколо, туги.
Творчий – сприйняття суїциду як нового та дуже вдалого
способу вийти зі скрутної ситуації.
Важливо, з точки зору діагностики, також знати особливості
суїцидальних проявів у військовослужбовців із різними типами
темпераменту. Отже, поведінка у гострій психотравмуючій ситуації
характеризується наступними особливостями:
У суїцидентів-сангвініків:
– невпевненістю, нерішучістю, пошуком засобів вирішення
проблеми, гострою потребою у новій надії;
– виснаженням. Людина всіляко захищає свій організм від проблем і
хвилювань, щоб із часом прийти в норму, відпочити;
– загостреною потребою в абсолютному спокої, відмовою від будьякої форми активності.
У суїцидентів-флегматиків:
– потребою у фізичному полегшенні. Саме збереження індивіда
можливе лише в тому випадку, якщо будуть усунені умови, які
фізично його ущімляють;
– невпевненістю. Головною потребою у будь-якому виході. Суб’єкт
готовий взяти на себе обов’язки, але не може вирішити це питання
із повною впевненістю;
– виснаженням. Первинну роль відіграє фізичний спокій і
незалежність від усього, щоб могло б спричинити фізичне або
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–
–
–
–
–
–
–

психічне стомлення. Гостро відчуває потребу в увазі і турботі з
боку оточуючих.
У суїцидентів-холериків:
потребою у фізичному полегшенні. Сила волі скерована на
переборювання труднощів. Унаслідок цього у суб’єкта є значна
внутрішня напруга;
самоприниженням. Людина відчуває безцільність, відмовляється
від всього, крім фізичного задоволення;
людина повстає проти всієї ситуації загалом і бажає лише одного –
щоб його залишили у спокої;
драматизацією подій через нестримні бажання. Індивід бунтує,
веде себе запально і екстримістично. Мета бунту – задоволення
надмірних бажань;
раптовою кризою. Можливі крайні кризи і рішення, суб’єкт може
наважитися на відчайдушний вчинок.
У суїцидентів-меланхоліків:
самоприниженням. Людина відчуває безцільність, відмовляється
від всього, крім фізичного задоволення, але більший акцент
робить на заколоті проти ходу подій;
невпевненістю. Головною потребою у будь-якому виході. Суб’єкт
готовий взяти на себе обов’язки, але не може вирішити це питання
із повною впевненістю.
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Додаток Б
ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩОДО
ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНИХ ПРОЯВІВ
І. Виявлення осіб суїцидального ризику
З цією метою доцільно використовувати:
1. Командиру військової частини (підрозділу), офіцерам штабів,
служб:
– вивчення соціально-демографічних даних підлеглих;
– аналіз документів, що характеризують особу;
– спостереження за поведінкою підлеглих у повсякденному
житті;
– індивідуальні бесіди;
– спілкування з рідними.
2. Заступнику командира з МПЗ:
– психологічне вивчення документів;
– анкетування військовослужбовців за методиками “Прогноз”,
“Акцентуація характеру”, “Соціометрія”, Г. Айзенка, “Визначення
ризику суїциду”, “Адаптація”; застосування проективних методик.
3. Начальнику медичної служби військової частини:
– вивчення медичних даних підлеглих;
– спостереження за поведінкою підлеглих у повсякденному
житті;
– індивідуальні бесіди.
При виявленні групи суїцидального ризику звернути увагу на
військовослужбовців, які:
– виросли в сім’ях, де мали місце суїцидальні прояви членів
сім’ї або родичів;
– не мали або втратили батька (матір) у ранньому дитинстві;
– виховувались у родичів;
– мають хронічні захворювання (наприклад, енурез, заїкання,
вроджені деформації грудної клітини, дефект мови), косметичні
дефекти обличчя.
З етичної точки зору неприпустиме розголошення отриманих
даних. Інформація, отримана офіцерами-вихователями і медичними
працівниками, необхідна для корекції дій офіцерів підрозділів,
молодших командирів стосовно підлеглих, повинна їм повідомлятись
індивідуально і стосуватися конкретних аспектів і дій офіцера,
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сержанта. Облік групи суїцидального ризику ведуть заступники
командирів з МПЗ усіх рівнів.
II. Орієнтація командування підрозділу в проблемі
профілактики суїциду
Інформування командира з питань попередження та профілактики
самогубств проводити зрозумілою мовою; професійну лексику
використовувати у мінімальному обсязі. Офіцерам доводити зміст
мотивів та конфліктів, які спричиняють самогубства.
У відповідності до функціональних обов’язків, індивідуальних
якостей та досвіду роботи з людьми, офіцерам та сержантам доводити
інформацію стосовно їх участі в профілактиці самогубств, визначити
внесок усіх категорій військовослужбовців у таку роботу.
IІІ. Оптимізація спрямованості особи, чинників середовища
та життєдіяльності
Командирам, офіцерам органів МПЗ оптимізацію спрямованості
особистості здійснювати через копітку індивідуально-виховну роботу,
морально-психологічну
підготовку
з
метою
надання
військовослужбовцям допомоги з питань визначення та деталізації
життєвих цілей, у відповідності до їх індивідуально-психологічних
особливостей, організувати роботу з нейтралізації умов, які
збільшують ймовірність та продовжують суїцидальні рішення та дії.
З цією метою суворо дотримуватися вимог керівних документів
із питань:
– зміцнення військової дисципліни та правопорядку;
– морально-психологічного забезпечення повсякденної та
бойової діяльності підрозділів;
– порядку зберігання зброї та боєприпасів;
– розпорядку дня;
– розподілу службового навантаження;
– організації індивідуально-виховної роботи.
Проведення психологічних та психопрофілактичних заходів у
підрозділі здійснюється за трьома напрямками:
– формування у військовослужбовців переконаності у найвищій
цінності людського життя і подоланні перешкод, які виникають перед
ними (в ході проведення заходів МПЗ);
– навчання особового складу навичкам психологічної
саморегуляції (в процесі бойової підготовки, інформування тощо);
– здійснення організаторського та психологічного впливу,
спрямованого на зняття емоційної напруженості та керування
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конфліктами.
ІV. Визначення та подолання суїцидальних ситуацій
Можливе виключно за умов глибокого і ретельного вивчення
індивідуально-психологічних
якостей
військовослужбовців,
спостереження за їх поведінкою у повсякденному житті, їх звичайного
стану, настрою, думок, володіння відповідною інформацією, що надає
реальну можливість виявити ситуації особливої напруги, причини
особистих та службових проблем підлеглих.
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Додаток В
Шкала оцінки ризику суїциду
(The SAD PERSONS Scale. Patterson et al., 1983)
Фактор

Значення

Sex

Стать

Age

Вік

Depression

Депресія

1 - чоловічий; 0 жіночий
1 – <19 років або
>45
1 – якщо є

Previous
Парасуїциди в анамнезі
attempt
Ethanol abuse
Зловживання алкоголем
Rational
Порушення раціонального
thinking loss
мислення (марення, галюцинації,
фіксація на втраті, депресивне
звуження сприйняття)
Social
Дефіцит соціальної підтримки
support
(проживання в самоті, важкі
lacking
порушені відносини, не
сприймаюче соціальне оточення)
Organized plan
Організований план суїциду

No spouse

Відсутність дружини (чоловіка)

Sickness

Хвороба

1 – якщо є
1 – якщо є
1 – шизофренія,
розлад
настрою,
когнітивні
порушення
1 – якщо присутній,
особливо
при
недавній
втраті
"значущого іншого"
1 – якщо є, а
обраний
метод
потенційно
летальний
1 – розлучений,
овдовілий,
відділений,
проживає в самоті
1 – якщо є, особливо
хронічна, тяжка, яка
може призвести до
інвалідності

Загальний бал варіює від 0 (дуже низький ризик) до 10 (дуже
високий ризик)
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Продовження додатку В
Рекомендовані дії за результатами оцінки ризику суїциду
Загальний бал

Передбачувана дія

0–2, низький ризик

Амбулаторне спостереження

3–4, середній ризик

Амбулаторне спостереження з частими візитами до
лікаря (1-3 рази на тиждень); денний стаціонар;
розглянути можливість госпіталізації

5–6, високий ризик

Рекомендувати госпіталізацію, якщо немає
впевненості в якісному амбулаторному
спостереженні
Госпіталізація

7–10, дуже високий ризик
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Додаток Д
З метою підвищення ефективності профілактичної роботи щодо недопущення випадків скоєння самогубств
військовослужбовцями Сухопутних військ ЗС України, а у випадку скоєння самогубства, детального вивчення причин
та обставин події для подальшого аналізу та проведення відповідних профілактичних заходів, Командування
Сухопутних військ ЗС України вимагає заступникам командирів (начальників) з морально-психологічного
забезпечення військових частин (установ) безпосереднього підпорядкування у разі скоєння самогубств
військовослужбовцями підпорядкованих військових частин, у 10-ти денний термін надавати інформацію про подію в
електронному вигляді до Управління морально-психологічного забезпечення Командування Сухопутних військ Збройних
Сил України, відповідно до бланк-карти соціально-психологічного висновку щодо суїцидальної події через АСУ ПД
"Дніпро" (uvr@ksv.dod.ua).

№
з/п

БЛАНК-КАРТА
соціально-психологічного висновку щодо суїцидальної події
Загальний зміст
Деталізація

А.1.1.

Демографічні дані

А.1.2.
А.1.З.

Віросповідання
Військовопрофесійні дані

Блок А. Опис ситуації (констатуюча частина).
А.1. Об'єктивна інформація щодо суїцидента
Прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце
народження суїцидента (повний вік).
Ставлення до релігії, конфесії.
Військова професія, звання, посада у військовому
підрозділі,
проходить
військову
службу
за
контрактом/строкова військова служба. Терміни
виконання
службових
обов'язків
в
районі
антитерористичної операції. Обов'язково вказати
наявність нагород, подання на нагородження (якщо не
реалізовано, то чому)

Опис

Примітки

№
з/п
А.1.4.

А1.5.

Загальний зміст
Родинні дані

Друзі,
співслужбовці

А.1.6.

Соціальна ситуація
розвитку

A.2.1

Хронологія подій

Деталізація
Сімейний стан (батьки, дружина, діти, найближчі
родичі). Наявність вітчиму, мачухи, зведених братів
та сестер. Якщо в родині тільки один з батьків - з ким
він проживає.
Найближче оточення у військовому підрозділі
(прізвища, ім'я, по-батькові, вік, історія стосунків друзі, побратими та тощо).
Особливості
життя
у батьківській родині:
повна/неповна, брати/сестри (багатодітна родина),
наявність хронічних хвороб, психічних захворювань у
родині,
батьки
або
брати/сестри-інваліди,
матеріальне/соціальне
благополуччя
(неблагополуччя), наявність у родині випадків
завершеного/незавершеного суїциду, наявність фактів
зміни місця проживання, тривалий час проживання за
кордоном родини або одного з батьків (виїзд на
працевлаштування (заробітки); освіта: середня/вища,
фах, професія; попередня професійна діяльність:
місце роботи, посада, стаж роботи, як часто змінював
місце роботи; особливості життя у власній родині:
стосунки із дружиною, дітьми, родичами дружини,
наявність матеріальних, соціальних негараздів,
розлучень, хвороби та інше).
А.2. Опис обставин сущидальної події.
Місце, час, дата суїцидальної події, погодні умови.
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Опис

Примітки

№
з/п
A.2.2.

Загальний зміст
Обставини
виявлення
суїцидальної події:
Оточення
Спосіб вчинення
самогубства

A.2.3.

Наявність
передсмертного
повідомлення
Опис фізичного
стану тіла
суїцидента

Деталізація

Опис

За даними безпосередніх свідків (прізвища, ім'я,
по-батькові, військове звання) хто виявив суїцидента,
що відбувалось на місці події безпосередньо перед та
після виявлення.
3 ким суїцидент бачився або спілкувався останнім.
Наявність між ними відносин "начальник-підлеглий",
рівень міжособистих відносин.
Повішання, отруєння, використання вогнепальної
зброї, падіння з висоти, нанесення порізів, ножових
поранень, утоплення (фізичне розміщення тіла
суїцидента).
Лист,
записка,
телефонне
повідомлення,
повідомлення через мережу інтернет та інше її зміст.

Результати первинного огляду - хто проводив, що
виявив, документ, яким зафіксовано; висновок судовомедичної експертизи - хто проводив, попередній
висновок щодо причин смерті, реквізити документа:
дата, номер, прізвище експерта/-ів).
Якщо спроба суїциду не закінчилася фатально - хто,
коли і як супроводжував потерпілого до медичного
закладу, навіть при умові, що не були нанесені тілесні
ушкодження.
A.3. Опис ситуації) що передувала суїцидальній події у військовому підрозділі
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Примітки

№
з/п
A.3.1.

A.3.2.

A.4.1.

Загальний зміст

Деталізація

Характеристики
поведінки
суїцидента

Опис

Протягом останніх п'яти діб та за 3-5 годин до
суїцидальної події (зміни настрою, висловлювання
щодо ставлення до життя/смерті, зміни у поведінці,
події у родині та у військовому підрозділі: за
результатами спостереження найближчого оточення
(прізвище, ім'я, по-батькові, не менше двох-трьох
осіб); за результатами спостереження керівництва
підрозділу (безпосередній командир та його
заступник).
Інші обставини та
Наявність хвороби перед суїцидом. Фінансове
факти
становище. Наявність та результати телефонних
переговорів (листування, бесіди). 3 ким, у який час
доби, настрій після цього.
А.4. Інформація щодо психологічного обстеження суїцидента.
Дані про
Дата проведення обстеження, мета/методика/форма
проходження
проведення обстеження, висновки щодо результатів
обстеження
обстеження,
рекомендації
щодо
подальшого
психологічного
проходження служби та організації індивідуальної
стану суїцидента
роботи, прізвище, військове звання експерта.
Професійна освіта того, хто проводив обстеження,
його
досвід,
відсутність
взаємозв’язків
підпорядкованості у військовому підрозділі, рівень
допуску до інформації про суїцидента.
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Примітки

№
з/п
А.4.2.

Загальний зміст
Інформація про
проведення заходів
психологічної
підтримки за участі
суїцидента

Деталізація

Опис

Примітки

Дата проведення, характер/мета/форма проведення,
прізвище, військове звання організатора заходів, їх
зміст.

А.5. Інформація щодо дій безпосереднього керівництва військового підрозділу щодо підтримки сприятливого
морально-психологічного клімату у підрозділі та профілактики суїцидів
А.5.1 Управлінські
Рішення, які приймались керівництвом підрозділу
рішення
щодо профілактики самогубств та заходи, що
командування
проведено з особовим складом, володіння інформацією
про реальний стан справ у підрозділі, наявність
комунікації у вертикалі між командирами відділень,
командирами взводів, заступниками командира роти,
командира роти та вище, інформація про проведені
заходи (дата проведення, учасники заходу, хто
проводив прізвище, військове звання).
Наявність рішення керівництва щодо вилучення
(переведення) виявлених осіб із військового підрозділу
Блок Б. Попередній висновок (підтвердження закінченої суїцидальної спроби).
Б.1. Підтвердження факту суїцидальної події.
Б.1.1 Суїцидальна подія
Є підтвердженим/ не підтвердженим фактом
самогубства.
Б.2. Попередні причини/характера скоєного суїцидального випадку.
Б.2.1. Суїцидальна дія
Реакція на несприятливі, загрозливі, стресові
вчинена у стані
обставини життєдіяльності, які мали ситуативний
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№
з/п
Б.2.2.

Б.2.3.

Б.2.4.

Б.2.5.

В.1.1.

Загальний зміст

Деталізація

афекту
Суїцидальна дія має
спланований
характер

Опис

характер.
Події передували: вчинки, які свідчили про
підготовку
до
здійснення
суїцидної
спроби
(роздавання речей, підведення підсумків життя,
усамітнення, або, навпаки, надмірне бажання бути
корисним, нав'язлива присутність, пошук нового
сенсу буття), висловлювання, що характеризували
готовність до припинення життя, песимістичні
настрої щодо неможливості продовжувати життєвий
шлях та бажання його припинити тощо.
Спосіб вчинення
Повішання, отруєння, використання вогнепальної
самогубства
зброї, падіння з висоти, нанесення порізів, ножових
поранень, утоплення тощо.
Виявлені та
Відсутність/втрата поняття сім'ї; відсутність/втрата
фактично
поняття дім/житло; відсутність/втрата поняття
підтверджені
улюблена
справа;
відсутність/втрата
звичних
індивідуальноцінностей, звичок, хобі). Причини втрат - поранення,
психологічні
хвороба, розлучення, наявність травм, зовнішнє
причини суїциду.
каліцтво
(щелепно-лицеві
поранення,
опіки,
ампутації, шрами тощо).
Документи
Підтвердження факту суїциду (реквізити документу)
Блок В. Висновки та рекомендації.
В. 1. Інформація щодо проведення у військовому підрозділі заходів профілактики суїцидів
Документи
Документальні данні про проведені заходи
психологічного забезпечення, індивідуально-виховної
роботи.
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Примітки

№
з/п
В.1.2.

Загальний зміст

Деталізація

Опис

Примітки

Документально підтверджені управлінські заходи.
В.2. Висновки щодо причин, що призвели до завершеної суїцидальної події
В.З. Рекомендації керівництву військового підрозділу щодо профілактики суїциду
В.4. Рекомендації керівництву військової частини для прийняття ними управлінських рішень.
Дата складання висновку. Прізвище, ім'я, no-батькові, військове звання того, хто склав висновок
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Додаток Є
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, СХИЛЬНИМИ ДО
ЗЛОВЖИВАННЯ СПИРТНИМИ НАПОЯМИ. ОСОБЛИВОСТІ
ПРОЯВІВ, ПРОФІЛАКТИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Важливим напрямком зміцнення військової дисципліни та
підтримання високої бойової готовності Збройних. Сил України є
цілеспрямована діяльність командирів (начальників), їх заступників з
МПЗ, інших посадових осіб щодо викорінення пияцтва серед
особового складу. Зловживання спиртними напоями є причиною
значного числа подій, злочинів, випадків травматизму, виведення з
ладу озброєння і військової техніки, грубих порушень військової
дисципліни. Пристрасть до алкоголю, як правило, тягне за собою
вкрай негативні наслідки не лише для самих військовослужбовців, але
й їх сімей, товаришів по службі, веде до погіршення моральнопсихологічного клімату у військових колективах. Тому профілактика
та викорінення цього негативного явища є вкрай важливим та
актуальним завданням Збройних Сил України, особливо в умовах
ведення бойових дій. Виконання обов'язків по службі в стані
алкогольного сп'яніння є грубим дисциплінарним проступком і
реагування на такі факти має бути негайним, суворим і принциповим.
Вживання алкогольних напоїв має як безпосередній негативний вплив
на організм, людини, так і опосередкований – на службову діяльність,
відпочинок, харчування, спілкування, заважаючи повноцінному
виконанню військовослужбовцем своїх обов'язків. Пияцтво - це
систематичне вживання спиртних напоїв протягом тривалого часу або
епізодичне вживання алкоголю, що супроводжується у всіх випадках
вираженим сп'янінням. При цьому одурманення себе є найчастіше
головним мотивом вживання спиртного. Крім того, алкоголь виступає
своєрідним засобом компенсації людиною її проблем. Алкоголь
приймається "для хоробрості", "для зняття втоми", "від хвороби", "для
міцного сну", "з горя", для "обмивання" певних речей, при зміні
соціального стану товаришів по службі і членів їх сімей, а також у
зв'язку з численними датами, ювілеями тощо. Крім того, серед причин
вживання спиртних напоїв під час служби слід назвати:
- залежність від алкоголю, що проявлялася ще до служби;
- негативний приклад командирів (начальників);
- несприятливі умови життя, служби, при яких "виникає потреба"

в знятті психологічної напруженості, щоб відійти від реальної
дійсності, побутових проблем, неприємностей, негараздів;
- бажання випробувати відчуття ейфорії, розслабитися;
- широко розвинені алкогольні традиції, примирливе ставлення
оточуючих і в тому числі командирів до споживання спиртного;
- незагруженість під час занять;
- незайнятість у вільний час, відсутність культури проведення
дозвілля;
- доступність спиртних напоїв;
- виконання службово-бойових завдань в умовах підвищеної
психічної напруженості, часто пов'язаних з ризиком для життя;
- безконтрольність з боку командирів, безкарність тих, хто
зловживає алкоголем, падіння рівня дисципліни;
- погана організація виховної роботи, антиалкогольної
пропаганди.
Особливо слід звернути увагу на негативному прикладі
командирів (начальників) різних рівнів. Лише той командир, який сам
не зловживає спиртними напоями, може вимагати цього від підлеглих.
Тільки так він може ефективно боротися з пияцтвом у частині,
підрозділі.
Виділяються три ступені алкоголізації людини:
- епізодичне вживання спиртних напоїв, характерне для осіб, які
не п'ють в силу біологічної непереносимості або негативної
психологічної установки до алкоголю і споживають спиртне
випадково (під впливом оточуючих) і не зазнають задоволення від
випитого;
- зловживання алкоголем прийняття спиртного один і більше
разів на тиждень або рідше, але в значних дозах (більше 200 грам)
- алкоголізм – хронічне захворювання, що характеризується
непереборним патологічним потягом до спиртного.
Тобто, зловживання спиртними напоями можна віднести до числа
найбільш гострих негативних явищ у Збройних Силах, а його
профілактика виступає як важливе завдання командирів, органів з
МПЗ та інших посадових осіб. Пияцтво особового складу представляє
серйозну небезпеку через можливий зрив виконання бойового
завдання.
При роботі з профілактики зловживання алкоголю слід пам'ятати,
що у військовослужбовців, які вживають спиртні напої, складається
міцна система самовиправдання з безліччю алібі, формується потужна
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система психологічного захисту, відбувається алкоголізація
свідомості, спиртне перетворюється на мету, вищу цінність і сенс
життя. Одночасно зміцнюється віра в те, що він у будь-який момент
здатний відмовитися від вживання спиртних напоїв.
Профілактика пияцтва являє собою комплекс взаємопов'язаних
соціальних, виховних, психологічних, медичних та організаційних
заходів, спрямованих на превентивне виявлення схильності
військовослужбовців до надмірного вживання спиртних напоїв.
Основним напрямком роботи офіцерського складу щодо
попередження
правопорушень
на
ґрунті
вживання
військовослужбовцями спиртних напоїв є діагностика цього
негативного явища. Вона розглядається як здатність офіцерів
розпізнавати передумови до вживання спиртних напоїв, виявляти
причини їх виникнення та живучості, прогнозувати тенденції в
поведінці підлеглих (додаток Є1).
Профілактика зловживання військовослужбовцями спиртних
напоїв у військових частинах включає комплекс організаційних,
соціальних, психолого-педагогічних, медичних та інших заходів. Вона
полягає у своєчасному виявленні та оцінці фактів зловживання
військовослужбовцями спиртними напоями, створенні соціальних та
організаційних бар'єрів на шляху розвитку цього негативного явища,
кваліфікованому роз'ясненні військовослужбовцям фізіологічних,
психологічних і соціальних наслідків пияцтва.
Організаційні форми роботи з профілактики пияцтва полягають у
здійсненні суворого контролю за військовослужбовцями, схильними
до вживання спиртних напоїв, з боку командирів, обмеження їх
доступу до спиртних напоїв, застосуванню різного роду санкцій до
осіб, які зловживають спиртними напоями та ін.
При роботі з особами, схильними до вживання спиртних напоїв,
слід дотримуватися ряду правил:
не проводити консультацій і будь-яких заходів з особами,
які перебувають у стані алкогольного сп'яніння ;
пам'ятати, що більшість людей не визнають себе залежними
від алкоголю ;
створити
навколо
військовослужбовців
таке
мікросередовище, яке б не сприяло вживанню спиртних напоїв;
розуміти і роз'яснювати посадовим особам, що зловживання
спиртними напоями може бути пов'язано із захворюванням всього
організму, нервової системи, психіки людини;
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здійснювати
психокорекційні
дії
тільки
з
військовослужбовцями, які виявляють бажання змінитися. В іншому
випадку більш ефективними виявляться організаційні, дисциплінарні
та виховні заходи.
З метою профілактики зловживання спиртними напоями
офіцерам з МПЗ військової частини (підрозділу) доцільно:
збирати та аналізувати об'єктивну інформацію про
військовослужбовців; які прибули до частини, підрозділу і можуть
зловживати алкоголь;
активно залучати військовослужбовців, схильних до
вживання спиртних напоїв до службової діяльності, систематично
проводити з ними індивідуально-виховну роботу;
проявляти
високу
вимогливість
та
здійснювати
систематичний контроль;
обов'язково проводити заняття в системі воєнно-ідеологічної
підготовки (оперативних форм інформування особового складу),
включати до тематики занять додаткові теми, присвячені боротьбі з
пияцтвом у військовому середовищі;
проводити спеціальні виховні та культурно-масові заходи,
наприклад, бесіди на теми: "Алкоголь і боєготовність підрозділу",
"Алкоголь і здоров'я військовослужбовця";
використовувати наочну агітацію та стінну печать (за
можливістю). Так, наприклад, у сатиричній газеті можна відобразити
у гумористичній формі тих, хто зловживає спиртними напоями, а у
бойовому листку по-товариські їх засудити;
доводити накази про засудження військовими судами осіб,
які вчинили злочини у стані алкогольного сп'яніння;
проводити зустрічі з працівниками військової прокуратури;
приймати адекватні заходи реагування після кожного
зловживання алкоголем;
навчати офіцерів, сержантів роботі по недопущенню
пияцтва.
Профілактичну роботу щодо зловживання алкоголю серед
військовослужбовців доцільно проводити починаючи з прибуття
поповнення до військової частини (підрозділу) ;
в період адаптації військовослужбовців до служби і в ході
подальшого проходження служби.
З моменту прибуття поповнення до військової частини,
підрозділу, у першу чергу, необхідно вивчити: характеристики з місця
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роботи, навчання, картку професійно-психологічного відбору,
медичну картку, автобіографію та інші документи з метою виявлення
ознак, що вказують на необхідність включення військовослужбовця
до групи ризику.
Найбільш доступним методом роботи з виявлення осіб, які мають
досвід споживання алкоголю, є спостереження, яке доцільно
використовувати на всіх етапах профілактики.
Військовослужбовця, схильного до зловживання спиртними
напоями, можна виявити за такими ознаками:
- деформація пружності структур шкіри. М'язи обличчя з часом
втрачають свій "тонус", через це обличчя виглядає обвислим (тонус
м'язів відновлюється після прийому чергової дози спиртного);
- шкіра обличчя може мати жовтуватий відтінок;
- пожовтіння склер очей, що свідчить про порушення роботи
печінки та жовчного міхура;
- посиніння губ, що свідчить про небезпеку виникнення тромбів;
- деформуються та грубіють голосові зв'язки, голос стає хриплим
та грубим;
- своєрідний стан кінцівок рук: скручені пальці, які не
розгинаються через спазм та скорочення сухожилля;
- неврологічні розлади, що призводять до того, що людина не
може доторкнутися пальцем до кінчика носа, у неї сильно тремтять
руки, вона не може втримати рівновагу, її рухи хаотичні та
невпевнені;
- більшість людей, що мають хворобливу тягу до спиртних
напоїв, швидко та позитивно реагують на будь-яку можливість
випити. Очікуючи випивку, людина помітно збуджується, радіє, в
своїй поведінці не бачить нічого поганого і різко негативно реагує на
зауваження з цього приводу;
- пригадування про спиртне викликає невимушений мімічний
рефлекс: облизування губ, прицмокування, ковтання слини;
- життєві цінності змінюються: все, що сприяє випивці,
сприймається позитивно, а все, що заважає (сім'я, діти, робота) – часто
негативно.
Хронічна стадія зловживання спиртними напоями передбачає
наявність наступних ознак:
- тремтіння рук;
- неприємний запах з ротової порожнини та від тіла;
- почервоніле, "пом'яте", припухле обличчя;
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- почервонілі білки очей;
- почервонілі кисті рук;
- агресивність, замкненість.
Винятково важливим заходом для своєчасного виявлення осіб, які
мають досвід споживання алкоголю, є медичний огляд. До факторів,
що збільшують ризик алкогольної поведінки, слід віднести:
наявність вроджених захворювань, органічних уражень головного
мозку, затримки та відхилення розвитку неврози та інші психічні
захворювання;
низьку стійкість до психічних перевантажень і стресів;
досвід вживання снодійних або інших речовин у медичних цілях
та інші.
Обов'язково слід проводити ознайомчу бесіду з метою виявлення
у військовослужбовця обставин (чинників) життя, що сприяють
ризику зловживання спиртними напоями.
У ході служби робота з профілактики вживання алкоголю
концентрується на протидії поширенню алкоголю у військовій
частині, підрозділі. Першочергова увага повинна бути звернена на
військовослужбовців, які перебувають під спостереженням:
мають досвід споживання алкоголю;
зазнають почуття дискомфорту;
виявляють інші форми відхилень.
Практичний досвід показує, що для своєчасного виявлення осіб,
які вживають алкоголь, велике значення мають
шикування особового складу, передбачені розпорядком дня;
позапланові, раптові медичні тілесні огляди особового складу;
перевірка наявності особового складу у вечірній і вільний від
служби час, у вихідні та святкові дні, у нічний час;
вибіркові перевірки в місцях роботи і несення служби, у коморах
та інших підсобних приміщеннях;
в лазні під час миття особового складу та інші заходи.
У разі неприйняття військовослужбовцем виховних заходів до
нього слід застосовувати заходи дисциплінарного впливу. При цьому
обов'язково потрібно враховувати як індивідуальні особливості
військовослужбовця, так і можливість досягнення позитивного
результату, реальний стан справ у частині (підрозділі). Командири
можуть оголосити догану, сувору догану, понизити у посаді,
військовому званні, достроково звільнити з військової служби у
зв'язку з невиконанням умов контракту (у мирний час).
6

У сучасних умовах кожен командир частини підрозділу має
матеріальні важелі впливу на військовослужбовців, які зловживають
спиртними напоями. Якщо дисциплінарні та виховні заходи не
досягли бажаного результату можна знизити преміювання винних
осіб, або взагалі не виплачувати його.
Профілактика пияцтва і алкоголізму повинна бути підкріплена
непохитною
волею
командування
щодо
притягнення
до
відповідальності осіб, котрі дозволяли випадки пияцтва.
Ефективно вплинути на осіб, які зловживають спиртними
напоями, можуть заходи громадського впливу. Військовослужбовців,
які допустили виконання обов'язків по службі в стані алкогольного
сп'яніння, в обов'язковому порядку, слід виносити на суд
громадськості (загальні збори військовослужбовців, офіцерські збори,
товариські суди честі, наради сержантів і т.п.). Це необхідно для того,
щоб позбавити п'яницю підтримки, протиставити його колективу.
Як в офіцерському середовищі, так і серед інших категорій
військовослужбовців завжди є особи, які виступають організаторами
п'яних застіль. Вони намагаються втягнути в пияцтво якомога більшу
кількість своїх друзів і знайомих, вишукуючи для цієї мети надумані
приводи. Виявивши таких організаторів командир і офіцер з МПЗ
отримують можливість проводити індивідуально виховну роботу
безпосередньо з носіями алкогольних традицій, не розпорошуючись
на решті особового складу. Для даної роботи доцільно залучати
найбільш досвідчених та шанованих військовослужбовців військової
частини, підрозділу (актив). Результат буде кращим, якщо до цього
залучити лікарів, військових психологів, а при перебуванні у місці
постійної дислокації і членів сімей, представників жіночого активу.
Обов'язково слід проводити роботу з формування або корекції
громадської думки щодо неприпустимості виконання обов'язків по
службі
в
стані
алкогольного
сп'яніння,
залученню
військовослужбовців до здорового способу життя.
Командиру частини, його заступнику з МПЗ слід спрямовувати
роботу командирів підрозділів щодо попередження пияцтва підлеглих,
виявляти необхідну вимогливість до тих командирів (начальників), у
підрозділах яких мали місце злочини, події або грубі проступки на
ґрунті пияцтва (додаток Є2).
Найчастіше,
військовослужбовці
починають
зловживати
спиртним при відсутності можливості зайняти іншим способом свій
вільний час. Алкогольне дозвілля порівняно легко організувати. Але ж
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завжди є альтернатива, можна, наприклад, провести обговорення
українських народних традицій, історичних подій. У місцях постійної
дислокації доцільно провести футбольний чи волейбольний матч, інші
змагання. Якщо дозвілля не організовувати, то відпочинок
військовослужбовців всіх категорій може звестися лише до вживання
спиртними напоями.
Важливу роль у профілактиці пияцтва серед військовослужбовців
можуть зіграти релігійні організації. Релігії, зокрема християнство і
буддизм, проповідують помірність і стриманість у всьому. Іслам
взагалі забороняє вживання алкоголю. Доцільно запрошувати
священиків, які опікуються військовими частинами для проведення
індивідуальних та колективних бесід, занять тощо.
Доцільно використовувати і нові форми роботи з підлеглими
щодо профілактики та недопущення пияцтва. У зоні АТО добре себе
зарекомендували бесіди волонтерів з особами, які зловживають
спиртними напоями. При цьому саме жінки - волонтерки більш
ефективно можуть вплинути на чоловіків, які зловживають спиртними
напоями.
При роботі з військовослужбовцями, схильним до зловживання
спиртними напоями, заступник командира бригади з МПЗ:
організовує і особисто проводить виховну роботу, спрямовану на
утвердження у військовому колективі здорового способу життя,
попередження подій, злочинів і грубих проступків, пов'язаних-з
пияцтвом. Для цього застосовує форми і методи індивідуального і
групового педагогічного впливу;
вивчає громадську думку і настрої військовослужбовців, вживає
заходів до їх формування і корекції, організовує і проводить
роз'яснювальну роботу, антиалкогольну агітацію і пропаганду;
веде аналіз подій, злочинів, грубих проступків, пов'язаних з
пияцтвом, виробляє і доповідає командирові пропозиції щодо їх
попередження;
постійно
піклується
про
соціальну
захищеність
військовослужбовців та членів їх сімей, задоволенні потреб і запитів,
відновленні порушених прав;
піклується про створення в частині сприятливих матеріальнопобутових умов життя військовослужбовців та членів їх сімей,
культурного і духовного розвитку, організації дозвілля;
бере участь у роботі офіцерських зборів, загальних зборів
військовослужбовців, інших громадських організацій, направляє їх
роботу
на
створення
нетерпимого
ставлення
до
пияцтва
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військовослужбовців;
організовує методичне навчання командних кадрів та офіцерів з
МПЗ практиці роботи з попередження пияцтва;
проводить інструктажі щодо недопущення випадків вживання
спиртних напоїв в частині.
Психолог військової частини:
бере участь у виявленні військовослужбовців, схильних до пияцтва і
хворих на алкоголізм;
виробляє
рекомендації
для
індивідуальної
роботи
з
військовослужбовцями з питань попередження пияцтва;
бере участь у методичному забезпеченні роботи з профілактики
пияцтва;
формує в особового складу мотивацію до здорового способу життя.
Заступник командира підрозділу з МПЗ:
особисто проводить виховну роботу, спрямовану на утвердження у
військовому колективі здорового способу життя, попередження подій,
злочинів і грубих проступків, пов'язаних з пияцтвом. Для цього
застосовує форми і методи індивідуального і групового педагогічного
впливу;
постійно піклується про соціальну захищеність військовослужбовців
та членів їх сімей, задоволенні потреб і запитів, відновленні порушених
прав;
здійснює антиалкогольну агітацію і пропаганду;
попереджає передумови до грубих порушень на ґрунті вживання
спиртних напоїв.
Лише постійна, цілеспрямована, ретельно спланована робота,
скоординовані зусилля командирів (начальників) підрозділів і частин,
офіцерів з МПЗ, військових медиків, молодших командирів, активу
підрозділу принесуть успіх у попередженні зловживань спиртними
напоями.
Статутний порядок в підрозділі і військової частини, бойова і
фізична підготовка, повноцінне і якісне забезпечення всіма видами
постачання, цікава виховна робота, правильна організація дозвілля та
культурно-масових заходів, увага до сімейно-побутових проблем
сприяють
формуванню
правильних
установок
особистості
військовослужбовця і не залишають місця для спроб відходу від
реальності через алкогольне одурманення.
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Додаток Є1
Пропонуємо вашій увазі тест на алкоголізм. Призначення тесту:
діагностика ймовірності наявності алкоголізму
Інструкція: Дайте, будь ласка, відповіді на питання тесту.
Варіанти відповідей: “так” або “ні”.
Питання тесту
1. Чи вважаєте ви, що вживаєте спиртні напої не більше, ніж інші
(тобто не більше, ніж основна маса людей)?
2. Чи траплялося з вами таке, що, прокинувшись зранку після того,
як випивали, ви не могли загадати частину того, що було ввечері?
3. Чи виражають стурбованість або невдоволення з приводу
вашого пияцтва дружина (чоловік), батьки або інші близькі родичі?
4. Чи можете ви без великого зусилля над собою перестати
вживати алкоголь після того, як випили 1-2 чарки?
5. Ви відчували коли-небудь відчуття вини через пияцтво?
6. Чи вважають ваші родичі або друзі, що ви п’єте не більше, ніж
інші?
7. Ви завжди можете припинити вживання алкогольних напоїв,
коли захочете?
8. Ви коли-небудь відвідували зібрання спілки анонімних
алкоголіків (чи подібні групи)?
9. Чи потрапляли ви у бійку в стані алкогольного сп’яніння?
10. Чи виникали у вас проблеми з дружиною (чоловіком),
батьками або іншими близькими родичами через ваше пияцтво?
11. Ваша дружина (ваш чоловік), батьки або інші близькі родичі
звертались до кого-небудь з проханням допомогти вирішити проблему
вашого пияцтва?
12. Чи втрачали ви коли-небудь друзів чи подруг через пияцтво?
13. Чи виникали у вас неприємності на роботі (навчанні) через
ваше пияцтво?
14. Чи втрачали ви коли-небудь роботу через пияцтво?
15. Чи траплялося так, що ви нехтували своїми службовими і
сімейними обов’язками або не ходили на роботу дві й більше доби
поспіль через те, що знаходились у стані алкогольного сп’яніння?
16. Чи часто ви вживаєте алкоголь у першій половині дня?
17. Вам коли-небудь казали, що у вас хвора печінка (цироз)?
18. Чи траплялося так, що після пияцтва ви бачили предмети, яких
не було, чули голоси, які не існували в дійсності?
19. Ви звертались до кого-небудь з проханням допомогти вам
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вирішити проблему пияцтва?
20. Ви коли-небудь лежали у лікарні через пияцтво?
21. Ви коли-небудь були пацієнтом психіатричного/наркологічного відділення через зловживання алкоголем?
22. Ви звертались коли-небудь в психіатричне/наркологічне
відділення (диспансер), до якого-небудь лікаря, соціального
працівника, психолога, священика за допомогою у вирішенні
емоційної проблеми, частиною якої було пияцтво?
23. Вас коли-небудь затримували за керування автомобілем у
нетверезому стані?
24. Вас коли-небудь затримувала міліція за вчинки, здійснені у
нетверезому стані?
“так”,“ні” або “не знаю”
Обробка та інтерпретація результатів тесту
Бали нараховуються за наступною схемою:
відповідь “так” на питання 5, 9, 16 – 1 бал;
відповідь “так” на питання 2, 3, 10-15, 17, 18, 21-24 – 2 бали;
відповідь “так” на питання 8, 19, 20 – 5 балів;
відповідь “ні” на питання 1, 4, 6, 7 – 2 бали.
Підраховується загальна сума балів, максимальна кількість балів
– 54.
Інтерпретація результатів тесту:
0-4 бали – алкоголізм відсутній;
5-7 балів – підозра на алкоголізм;
більше 7 балів – ймовірна наявність алкоголізму.
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Додаток Є2

Про заходи щодо попередження
пияцтва у Збройних Силах України
Відповідно до статей 13, 59, 241 Статуту внутрішньої служби
Збройних Сил України, з метою проведення заходів щодо попередження
пияцтва у Збройних Силах України, випадків травматизму та загибелі
військовослужбовців і цивільного населення внаслідок зловживання
алкогольними напоями, недопущення падіння авторитету українських
військовослужбовців, сприяння зміцненню довіри до них цивільного
населення, а також профілактики можливих правопорушень та
підтримання належного стану здоров'я військовослужбовців та
працівників Збройних Сил України
НАКАЗУЮ:
1. Командувачам видів Збройних Сил України, керівникам
структурних підрозділів Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів
військового управління, командувачу Високомобільних десантних військ
Збройних Сил України, командувачу Сил спеціальних операцій Збройних
Сил України та командувачам оперативних командувань, начальнику
Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України,
начальнику Озброєння Збройних Сил України, начальнику Тилу
Збройних Сил України, начальнику Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової
служби правопорядку Збройних Сил України, начальнику
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського, командирам військових частин:
вважати профілактику пияцтва одним із основних напрямів
роботи щодо профілактики правопорушень, яка забезпечується
проведенням
комплексу
заходів
організаційного,
виховного,
психологічного, правового характеру;
організовувати роз'яснювальну роботу серед особового складу
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підпорядкованих органів військового управління, військових частин,
спрямовану на недопущення вживання алкогольних напоїв у службовий
час, появи на службі в нетверезому стані, проведення на території
військових частин будь-яких заходів, пов'язаних із вживанням
алкогольних напоїв, а так само появи у громадських місцях у п'яному
вигляді;
не допускати до виконання службових обов'язків (роботи) за
посадами і негайно відсторонювати від виконання будь-яких
обов'язків військової служби (трудової діяльності), виконання бойових
завдань, несення бойового чергування, внутрішньої та вартової служби,
експлуатації зброї та техніки військовослужбовців та працівників
Збройних Сил України, які мають ознаки алкогольного сп'яніння;
активізувати діяльність військових (трудових) колективів щодо
усунення причин та умов, які сприяють виникненню пияцтва та
алкоголізму. Випадки порушень військової (трудової) дисципліни або
громадського
порядку,
вчинених
унаслідок
зловживання
алкогольними напоями, обов'язково розглядати на зборах військового
(трудового) колективу військовослужбовців (працівників);
залучати до заходів морально-психологічного забезпечення відносно
військовослужбовців (працівників), схильних до зловживання
алкогольних напоїв, їх близьких родичів (за їх згодою);
приймати рішення щодо накладення дисциплінарних стягнень за
неналежне виконання службових обов'язків та позбавлення премії
повністю за вживання алкогольних напоїв на території військових
частин як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на
службу (роботу) в нетверезому стані, порушення громадського порядку
в стані алкогольного сп'яніння;
у
разі
виявлення
розпивання
алкогольних
напоїв
військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час
проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів
або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані,
складати відносно них протоколи про вчинення військового
адміністративного правопорушення та направляти їх (протоколи) до
відповідного суду;
враховувати ставлення військовослужбовців (працівників
Збройних Сил України) до зловживання алкогольними напоями під
час прийняття рішень щодо призначення їх на вищі посади, направлення
на навчання;
відображати у службових характеристиках факти зловживання
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алкогольними напоями, перебування на військовій службі у
нетверезому стані;
проводити попереджувальну роботу з виявлення осіб, непридатних за
станом здоров'я до військової служби та таких, що знаходяться на обліку
у нарколога під час відбору кандидатів на військову службу;
створити у підпорядкованих підрозділах атмосферу нетерпимого
ставлення до будь-яких фактів пияцтва. Командирів (начальників), що
особисто вживають алкогольні напої у службовий час і приховують
такі факти у підпорядкованих їм військових частинах, розглядати на
засіданнях постійно діючих атестаційних комісій щодо їх відповідності
займаній посаді.
В роботі щодо профілактики пияцтва передбачати:
динамічне медичне та психологічне спостереження за особами, які
в побуті зловживають алкогольними напоями;
щомісячний аналіз стану профілактики зловживання алкогольними
напоями серед підлеглого особового складу, військової дисципліни та
правопорядку, упровадження здорового способу життя у військових
колективах;
у поточному плануванні комплекс системних заходів зі становлення
молодих офіцерів та військовослужбовців військової служби за
контрактом, виховання в них стійкого інтересу до здорового способу
життя та неприйняття негативних традицій, пов'язаних із зловживанням
алкоголем;
розкриття соціальних аспектів небезпеки алкоголізму;
організацію та проведення бесід і кінолекторіїв за тематикою
антиалкогольної спрямованості із залученням до їх проведення
спеціалістів-наркологів, психіатрів, представників правоохоронних
органів;
використання наочної агітації;
доведення до особового складу наказів (розпоряджень) щодо
покарання осіб, які вчинили правопорушення у стані алкогольного
сп'яніння;
роботу щодо покращення побутових умов особового складу.
Для своєчасного виявлення осіб, що вживають алкогольні напої у
службовий час, застосовувати такі форми:
систематична індивідуально-виховна робота з особовим складом;
вибіркові перевірки наявності особового складу в приміщеннях
(місцях) для несення служби та на робочих місцях;
систематичні перевірки таких об'єктів, як службові кабінети, місця
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відпочинку особового складу, сушарні, котельні, лазні, підвальні
приміщення, горища тощо;
проведення спортивно-масових заходів з метою профілактики
зловживання алкогольними напоями, мотивації до здорового способу
життя,
пропагування
сімейних
цінностей
та
зміцнення
внутрішньосімейних відносин, активізувавши роботу Рад сімей
військовослужбовців.
2. Директору Військово-медичного департаменту Міністерства
оборони України спільно з начальником Центрального військовомедичного управління Збройних Сил України:
забезпечити наявність у медичних закладах (установах) наочної
агітації про шкідливі для здоров'я людини наслідки зловживання
алкогольних напоїв;
організовувати у розрізі санітарно-просвітницької роботи
проведення занять з метою роз'яснення особовому складу шкідливих
наслідків зловживання алкогольними напоями та пропаганди здорового
способу життя.
3. Директору Департаменту військової освіти та науки, соціальної та
гуманітарної політики Міністерства оборони України спільно з
начальником
Головного
управління
морально-психологічного
забезпечення Збройних Сил України:
організовувати інформаційну, роз'яснювальну та культурнопросвітницьку роботу з військовослужбовцями та членами їхніх сімей,
працівниками Збройних Сил України щодо недопущення пияцтва;
передбачити щорічне включення до тематичних планів
національно-патріотичної і психологічної підготовки питань
профілактики зловживання алкогольними напоями, пропаганди
здорового способу життя та організовувати методичне забезпечення
проведення занять методом кінолекторію з переглядом відеофільмів та
короткометражних відео роликів, спрямованих на профілактику
зловживання алкогольними напоями.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал армії України С.Т. ПОЛТОРАК
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Додаток Е
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
АЛГОРИТМ ДІЇ КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ПРИ
ВИЯВЛЕННІ ТА НАПРАВЛЕННІ НА ЛІКУВАННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
Розділ 1. Нормативно-правові аспекти щодо направлення
військовослужбовців на медичний огляд та військово-лікарську
комісію в лікувальні заклади Міністерства оборони України
Медичний огляд, направлення на військово-лікарську комісію
військовослужбовців здійснюється відповідно до Наказу Міністра
оборони України №402 від 14 серпня 2008 року (зі змінами).
1. Направлення на медичний огляд проводиться:
а) військовослужбовців строкової служби: командирами
військових
частин,
начальниками
гарнізонів,
військовими
комісаріатами та іншими установами.
б) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
служби) прямими начальниками від командира окремої частини, йому
рівних та вище, органами управління та підрозділів ВСП ЗС України,
прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК,
військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.
2. На військовослужбовців, які направляються на медичний
огляд ВЛК у мирний час, подаються:
- направлення на медичний огляд військово-лікарською
комісією з метою (вказати мету медичного огляду).
- службова характеристика.
- медична характеристика.
- посвідчення особи офіцера або військовий квиток.
- довідка про участь в АТО
- посвідчення учасника бойових дій.
- медична книжка з виписками з попередніх закладів лікування.
- продовольчий атестат (якщо є).
- акти свідків ( про вживання психоактивних речовин та ін.).
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Вказані вище документи обов’язково повинні мати: гербову
печатку військової частини, реєстраційний №, дату видачі та
засвідчені підписом командира військової частини з зазначенням
посади, військового звання, прізвища та ініціалів.
1.1. Направлення на медичний огляд військово-лікарською
комісією
Направлення – основний документ від командира військової
частини, який є підставою для військового лікувального закладу, щодо
юридичного
вирішення
питання
про
стан
здоров΄я
військовослужбовця, який направляється до лікувального закладу,
надати офіційну консультацію чи провести госпіталізацію.
В направленні зазначається: військове звання, прізвище, ім΄я, по
батькові, дата народження, місце та рік призову на військову службу,
військовий комісаріат, яким призваний в Збройні Сили України,
попередній діагноз та мета огляду (направлення на медичний огляд
може бути підписане начальником штабу (від начальнику штабу
полку та вище) із посиланням на рішення відповідного командира
(начальника). Направлення на медичний огляд ВЛК, видане
військовослужбовцю, обов’язкове до виконання.
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Додаток 14
до Положення про військоволікарську експертизу в Збройних
Силах України
Кутовий штамп
Військової частини
(закладу)

Начальнику (командиру)_____________________
(вказати військовий лікувальний заклад, військову частину)
НАПРАВЛЕННЯ
на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою
(вказати мету медичного огляду)
№ Військове Прізвище,ім΄я,
Дата
Місяць і
з/п звання
по батькові народження
рік
прийняття
(призову)
на
військову
службу
1
2
3
4
5
1
Солдат
Петров
10.04.1985 Серпень
к/сл.
Петро
2015
Петрович

М. П.
Командир військової частини______________
_____________________
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Яким
Попередній
військовим
діагноз
комісаріатом
прийнятий
(призваний)
на військову
службу
6
7
Обухівським Алкогольне
РВК,
сп’яніння
Київської
легкого
обл.
ступеню

1.2. Службова характеристика
Службова характеристика – один із основних документів, яких
дозволяє лікарям уповноваженим проводити медичний огляд ВЛК,
об’єктивніше оцінити військовослужбовця.
У тексті характеристики наводиться інформація щодо освіти
військовослужбовця, який ВВНЗ і коли закінчив, навчався в інших
навчальних закладах, особливостей проходження військової служби,
у складі миротворчого контингенту, військових місіях, участі у
бойових діях тощо.
Обов’язково зазначається об’єктивна думка командира військової
частини щодо фізичного та морально-психологічного стану
військовослужбовця, детально вказуються факти та обставини
вживання алкоголю в службовий час, взаємовідносини в військовому
колективі з командирами та спів службовцями, якість виконання ним
своїх військових обов’язків за станом здоров’я та можливості
подальшого проходження ним військової служби на займаній посаді,
призначення на посаду з меншим обсягом обов’язків, на нижчу посаду
тощо.
Додаток 15
до Положення про
військово-лікарську
експертизу в
Збройних Силах
України
СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
для проведення медичного огляду вiйськово-лiкарською комiсiєю
Вiйськове звання солдат контрактної служби
Прiзвище ПЕТРОВ____Ім’я__ПЕТРО__ По батьковi _ПЕТРОВИЧ___
Займана посада механік-водій 3 гаубичної самохідно-артилерійської
батареї 1 гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону військової
частини польова пошта В0000
Яким вiйськовим комiсарiатом i коли прийнятий (призваний) на
вiйськову службу:
Печерським районним у м. Києвi вiйськовим комiсарiатом, серпень 20
15 року.
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Текст характеристики
За час проходження служби у військовій частині польова пошта
В0000 на посаді солдат Петров Петро Петрович зарекомендував себе,
як недисциплінований військовослужбовець. У військовому
відношенні підготовлений задовільно.
Статути Збройних Сил України знає погано, не враховує їх в
повсякденній діяльності та не користується ними під час виконання
своїх функціональних обов’язків. Не працює над удосконаленням
військово-професійного рівня. Не вміє виділити головне при вирішені
завдань та не завжди проявляє наполегливість у досягненні намічених
цілей. Може самостійно приймати необдумані рішення. Не завжди
дотримується правил військової ввічливості, поведінки й привітання.
Має слаборозвинуті вольові якості. Схильний до вживання
спиртних напоїв. Неодноразово дозволяв собі прибути на службу в
нетверезому стані. Був помічений за розпиванням спиртних напоїв на
місці служби. Мали й місце моменти не виходу на військову службу
після вихідних або святкових днів. З цього приводу неодноразово
проводилась роз’яснювальна бесіда офіцером з МПЗ частини. Двічі
застосовувалися дисциплінарні стягнення з занесенням в особову
справу, які й досіє є не знятими. Належних висновків щодо
вдосконалення своєї дисципліни не робить.
Авторитетом у колективі не користується. За своїм зовнішнім
виглядом слідкує погано. Не організований в роботі, працювати
самостійно не вміє, потребує постійного контролю. За характером
нервовий, не врівноважений, на зауваження реагує надто емоційно.
Висновок: займаній посаді не відповідає. Доцільно провести
медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення
придатності до подальшого проходження військової служби.
Командир вiйськової частини п-п В0000
полковник
І. І. ІВАНОВ
(посада, вiйськове звання, прiзвище, iнiцiали та пiдпис)

М. П.
«___» ____________ 20__ року
З характеристикою ознайомлений, згоден,
солдат
П. П. ПЕТРОВ
згода або мотивована незгода з текстом службової характеристики,
пiдпис, прiзвище, iнiцiали вiйськовослужбовця)

«___» ____________ 20___ року.
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1.3. Медична характеристика
Медична характеристика – один із основних документів, який
дозволяє лікарям уповноваженим проводити медичний огляд ВЛК,
об’єктивніше оцінити стан здоров’я військовослужбовця, враховуючи
анамнез та обставини захворювання, з приводу якого й направляється
військовослужбовець, а також врахувати усі попередні випадки
госпіталізації
та
лікування,
підрахувати
кількість
днів
непрацездатності з приводу даного захворювання та ін..
У медичній характеристиці обов’язково зазначають інформацію
про захворюваність військовослужбовця, результати медичних оглядів
ВЛК, втрату працездатності за станом здоров’я за останні три роки та
думку начальника медичної служби військової частини щодо
можливості
подальшого
проходження
військовослужбовцем
військової служби на займаній посаді за станом здоров’я.
Про випадки виявлення у військовослужбовця стану сп’яніння в
медичній книжці фіксуються факти вживання алкоголю чи іншої
психоактивної речовини з послідуючим відображенням в медичній
характеристиці відповідного висновку про наявність стану
алкогольного сп’яніння з описанням виявлених клінічних симптомів.
Службова та медична характеристики обов’язково надаються у
мирний час у разі направлення військовослужбовця на медичний
огляд для проходження ВЛК. Під час введення воєнного стану
надання службової та медичної характеристик не обов’язкове.
Крім того: на осiб, якi направляються на медичний огляд ВЛК з
приводу вживання алкоголю чи будь-якої іншої психоактивної
речовини доцільно складати акти свідків щодо факту вживання
алкоголю чи будь-якої іншої психоактивної речовини.
МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
для проведення медичного огляду вiйськово-лiкарською комiсiєю
Вiйськове звання солдат
Прiзвище ПЕТРОВ____Ім’я__ПЕТРО__ По батьковi _ПЕТРОВИЧ 1980 року
народження.
Займана посада механік-водій 3 гаубичної самохідно-артилерійської батареї 1
гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону військової частини польва
пошта В0000
Яким вiйськовим комiсарiатом i коли прийнятий (призваний) на вiйськову
службу:
Печерським районним у м. Києвi вiйськовим комiсарiатом, серпень 2015 року
.
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Текст медичної характеристики
За час проходження військової служби у військовій частині В0000
солдат Петров Петро Петрович звертався за медичною допомогою з
приводу: гострого респіраторного захворювання 20.10.2015р. Була
проведена операція «Апендектомія» 26.12.2015р.
10.01.2016р. Скарги: головний біль, відчуття втоми, тягу до
вживання спиртних напоїв, зниження настрою, небажання
продовжувати військову службу.
Об’єктивно: загальний стан хворого задовільний. Свідомість ясна.
Шкірні покриви та видимі слизові чисті, звичайного кольору.
Периферичні лімфовузли не збільшені. Тони серця звучні, ритмічні.
АТ 120/70 мм. рт. ст. ЧСС 75 уд/хв. Дихання над легенями
везикулярне. Хрипи відсутні. Живіт при пальпації м'який,
безболісний. Симптоми подразнення очеревини негативні. Печінка та
селезінка не збільшені. Симптом Пастернацького негативний з обох
сторін. Фізіологічні відправлення в нормі. Кісткова-м'язева система
без особливостей. Нервова система: в позі Ромберга нестійкий,
пальценосову пробу виконує незадовільно. Відмічається тремор
пальців витягнутих рук. Психічний статус: всебічно орієнтований
вірно. Фон настрою знижений. Емоційні прояви нестійкі. Мислення в
сповільненому темпі. Пам'ять помірно знижена на поточні події.
Критична самооцінка недостатня. Суїцидальних тенденцій не
висловлює.
Перебуває в групі ризику в зв’язку з нервово-психічною
нестійкістю.
ФОГК від 15.05.2015р. № 132, заключення: - без патології.
Втрата працездатності за станом здоров'я за період служби (3
місяці) складає 15 діб.
Діагноз: Алкогольне сп’яніння легкого ступеню
Направляється на обстеження та проходження ВЛК для
придатності до подальшого проходження військової служби.
Начальник медичної служби в/ч п-п В0000
майор м/с
С. П. Петренко
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ЗРАЗОК
Акт свідка
Я, солдат строкової служби 1-го взводу, 1-ї роти в/ч п-п В0000
Іванов І. І. прибираючи територію частини 21.10.2015 року близько
17.00, став свідком того, як солдат з моєї роти Петров П. П.
повернувся в частину з відрядження. Я здалеку помітив його
невпевнену ходу, голова та плечі були опущені, ноги запліталися.
Зовнішній вигляд мав не охайний, бушлат був весь в багнюці, штани
мокрі. Дійшовши до клумби на куті біля їдальні він упав, головою
вдарився об бруківку, знепритомнів. Я підбіг до нього, щоб
допомогти. Петров прийшов в себе і попросив провести його в
казарму. Від Петра явно віяло запахом алкоголю. Я завів його в
медичну частину. По дорозі в нього двічі виникала блювота і раз
втрачав свідомість.
Солдат 1-го взводу, 1-ї роти
22.10.2015р

Іванов І. І.
(підпис)
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Розділ 2. Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання
психоактивних речовин
Під психоактивною речовиною (ПАР) розуміється будь-яка
хімічна речовина, при одноразовому вживанні якої може змінитися
настрій, фізичний стан, самовідчуття і сприйняття довкілля,
поведінка, а при систематичному вживанні цієї речовини з'являється
психічна і фізична залежність. Серед психоактивних речовин
розрізняють допінги, наркотики та токсичні речовини.
2.1. Гостра інтоксикація алкоголем
Всмоктування алкоголю відбувається переважно в тонкій та
товстій кишках. У тонкій кишці спирт абсорбується цілком незалежно
від наявності їжі. Максимальна концентрація алкоголю у крові
спостерігається через 30-90 хв після приймання. Абсорбований етанол
майже рівномірно розподіляється по всіх тканинах і рідинах організму.
Такі негативні ефекти, як збільшення часу реакції, знижений моторний
контроль і порушення критичних здібностей, з'являються тоді, коли
концентрація алкоголю у крові досягає 2-3 г/л. Вміст спирту у крові
можна розрахувати за його концентрацією в сечі (близько 130 %
концентрації спирту у крові) і у видихуваному повітрі (близько 0,05 %
концентрації у крові). Вимірювання концентрації алкоголю у
видихуваному повітрі покладено в основу відомого тесту на алкоголь
при наркологічних експертизах. Алкоголь, який метаболізується
здебільшого в печінці, на 90-98 % перетворюється на діоксид вуглецю і
воду. Решта виділяється з потом, сечею, слиною і сльозами. Спирт
метаболізується з відносно постійною швидкістю незалежною від його
концентрації у крові. Два основних ферменти каталізують процес
окислення алкоголю: алкогольдегідрогеназа (АДГ), що міститься
переважно в печінці і шлунку, і альдегіддегідрогеназа (АлДГ), відносно
рівномірно розподілена в організмі. Стан відміни є одним із проявів
синдрому залежності, для якого характерні такі ознаки: бажання вжити
алкоголь; пітливість; нудота чи блювота; тахікардія чи гіпертензія;
психомоторні порушення; головний біль; безсоння; почуття нездужання
або слабкості; транзиторні зорові, тактильні, слухові галюцинації чи
ілюзії; судомні напади; тремор язика, повік, витягнутих рук; депресивні
та дисфоричні порушення настрою.
Симптоми гострої інтоксикації алкоголем. Надмірне вживання
може призвести до дуже небезпечних наслідків. Включаючи і стан під
назвою алкогольна кома. Як відомо, коматозний стан досить часто
призводить до смертельного результату.
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Гостра алкогольна інтоксикація характеризується початковим
періодом збудження ЦНС, яка змінюється пригніченням аж до коми. В
початковій стадії можливі коливання афекту, агресивна поведінка,
судоми, аспірація блювотними масами, ларингоспазм, можлива й
зупинка дихання. Летальною вважають інтоксикацію – 5-6‰ етанолу в
крові. При алкогольній інтоксикації тяжкого ступеню відмічають різкий
запах алкоголю, пригнічення свідомості та вегетативних функцій,
блідість та ціаноз шкіри та слизових оболонок. Класифікація отруєнь
етанолом за ступенем тяжкості: легкого ступеню - концентрація
етанолу в крові від 1 до 1,5%, середнього ступеню - концентрація
етанолу в крові від 1,5 до 3%, тяжкого ступеню - концентрація етанолу
в крові від 3 до 5%, Алкогольна кома - концентрація етанолу в крові від
5% та більше.
Летальна доза 96% етанолу коливається в межах від 4 до 12 г \ кг
маси тіла. Концентрація етанолу в крові більш за 6% є смертельною.
“Алкогольне сп’яніння” Основою діагностики алкогольного
сп`яніння є уважне клінічне дослідження осіб що оглядаються, хімічні
реакції мають додаткове значення.
В залежності від характеру та визначення клінічних проявів
виділяють легку, середню й тяжку ступінь алкогольного сп`яніння, а
також алкогольну кому.
Легка ступінь алкогольного сп`яніння встановлюється на основі
виявлення наступного комплексу симптомів:
- запах алкоголю з рота;
- незначні зміни психічної діяльності (наприклад: замкнутість,
сповільнення реагування, запальність, демонстративні реакції, спроби
дисимуляції, ейфорія, емоційна нестійкість, утруднення при
концентрації уваги, відволікаємість та інше);
- вегетативно-судинні реакції (гіперемія шкіри й слизових,
ін`єкованість склер, підвищена пітливість, тахікардія і т.д.);
- окремі порушення в руховій сфері (зміни ходи, хитання при
ходьбі з швидкими поворотами, нестійкість в позі Ромберга,
неточність виконання дрібних дій і координаційних проб,
горизонтальний ністагм при погляді вбік);
- позитивні хімічні реакції на алкоголь у видихаємому повітрі.
Алкогольне сп`яніння середнього ступеня встановлюється при
виявленні наступних розладів:
- різкий запах алкоголю з рота;
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- виражені
зміни
психічної
діяльності
(поведінка
супроводжується порушенням суспільних норм, неправильна оцінка
ситуації, загальмованість чи збудження з агресивними тенденціями,
агресивні дії та неадекватні реакції, дисфорія, порушення
послідовності вираження думок, фрагментарність виразів, елементи
персеверації, затримання та збіднілість асоціацій і т.д.);
- вегетативно-судинні розлади (гіперемія або блідість шкіряних
покровів і слизових, прискорення пульсу, дихання, коливання
артеріального тиску, пітливість, слинотеча, розширення зіниць, млява
фотореакція);
- рухові й нервово-м`язові порушення (виражена дизартрія,
нестійкість при стоянні та ході, чіткі порушення координацій руху,
горизонтальн ий ністагм);
- позитивні хімічні реакції на алкоголь в видихуваному повітрі.
Тяжка ступінь алкогольного сп`яніння встановлюється на основі
виявлення наступних порушень:
- різкий запах алкоголю з роту;
- тяжкі розлади психічної діяльності (порушення орієнтування,
різка загальмованість, сонливість, мала доступність контакту з
оточуючими, нерозуміння суті запитань, переривчасті без смислу
вирази);
- виражені вегето-судинні порушення (тахікардія, артеріальна
гіпотонія, дихання хрипле із-за накопичення слизу в порожнині рота
та носоглотці, блідість шкіряних покровів і слизових оболонок,
пітливість, в ряді випадків неконтрольованого сечовипускання, слабка
реакція зіниць на світло);
- тяжкі рухові та нервово-м`язові порушення (нездібність
самостійно стояти чи виконувати цілеспрямовані дії, відсутність
сухожильних рефлексів, зниження кореальних рефлексів, інколи
спонтанний ністагм);
- позитивні
хімічні реакції на алкоголь в повітрі, що
видихається.
Алкогольна кома діагностується при:
- відсутності ознак психічної діяльності (непритомний стан,
відсутність реакцій на навколишнє);
- тяжкі порушення вегетативної регуляції й діяльності серцевосудинної системи (коматозний стан, неконтрольоване сечовипускання
та дефекація, розлади дихання);
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- різке зниження м`язового тонусу, відсутність больових,
роговинах, сухожильних рефлексів, в ряді випадків – патологічні
рефлекси та ін.;
- різкому запаху з рота.
Тяжка ступінь сп`яніння і тим паче алкогольна кома є
абсолютним показанням для надання медичної допомоги.
Алгоритм допомоги
Перший рівень
При появі перших ознаках отруєння, хворого
медичної
вкласти на спину повернувши голову на бік,
допомоги
промити шлунок хворого до чистих промивних
вод, для промивання шлунку використовують
Другий рівень
ізоосмолярний водний розчин (0,9% розчин NaCL).
медичної
Після промивання, в шлунок ввести обволікальні
допомоги
препарати (жирові емульсії або ін., в дозі 2-3 мл/кг
маси тіла). Ввести ентеросорбенти (ентеросгель,
атоксил, сорбекс). Промивання кишечнику
гіперосмолярним водним розчином (5% розчин
NaCL). Парентеральне водне навантаження 5-10%
розчинами глюкози, реополіглюкіну, фізіологічним
розчином (NaCL 0.9%), сольовими розчинами, з
швидкістю інфузії 10-15 мл/кг/год протягом
перших 6 годин лікування зі стимуляцією діурезу.
Стимуляція діурезу салуретиками (Лазикс,
Фуросемід 2-5 мг/кг). При виявленні ознак
алкогольної коми зазначені дії виконувати
паралельно з вирішенням питання про перевід
хворого на наступні рівні медичної допомоги або у
найближче відділення інтенсивної терапії. Додати
до дезінтоксикаційної терапії: пірацетам 20% 20мл в/в крапельно, В1 5% - 5-6 мл в/в повільно, В6
5% - 5-6 мл в/в повільно, аскорбінова кислота 5% 40 мл в/в крапельно, глюкоза 40% - 40-60мл в/в,
натрію тіосульфат – 30% -20-40мл в/в.
Парентеральне водне навантаження здійснюється
за умов наявності середнього або тяжкого ступенів
синдрому токсико-ексикозу (втрата маси тіла 510% або більше 10% відповідно). Підтримання
вітальних
функцій.
Застосування
гепатопротекторів (глутаргін, антраль, есенціале).
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2.2. Гостра інтоксикація канабіноїдами
Марихуана — висушені, подрібнені квіти і листя певних видів
коноплі. Її оп'яняючі властивості залежать від окремих природних
компонентів смоли коноплі. Найпоширенішими компонентами є
ізомери тетрагідроканабінолу (ТГК), канабінол і канабідіол.
Концентрація ТГК визначає ступінь наркотичної дії рослини. До
основних психоактивних компонентів маріхуани належать: Атетрагідроканабінол, ефективність якого знижується за рахунок
вмісту непсихоактивних канабіноїдів. У сигаретах, що містять
300-500 мг маріхуани, частка ТГК становить 0,5-11%.
Передозування
препаратами
коноплі
проявляється
як
інтоксикаційний психоз. Характерні відчуття втрати реальності,
відчуття
відчуження
власного
тіла
(дереалізаціядеперсоналізація), іноді зорові та слухові галюцинації. У важких
випадках спостерігають сопор або кому з послідуючим розвитком
енцефалопатії
і
полінейропатії,
відмічають
потьмарення
свідомості, дизартрію, анестезію, парези та інші розлади.
Специфічна ознака гашишної інтоксикації – різкий запах коноплі
від хворого та його одягу. Марихуана дає стимулюючий,
седативний і галюциногенний (у високих дозах) ефекти.
Найвиразніші реакції виявляють центральна нервова і серцево судинна системи.
Гострі ефекти включають дезорганізацію розумової діяльності,
зміну сприйняття і порушення складних рухових функцій. При палінні
маріхуани не виявлено ознак, що характеризують особистісні зміни,
зумовлені незворотними порушеннями в нервовій системі.
Дуже рідко при високих дозах вживання у наркомана виникає
гострий токсичний психоз. Галюцинації і фантазії, пов'язані з високою
дозою ТГК, можуть спричинити такі розлади: порушення відчуття
пропорцій власного тіла, втрата індивідуальності, сенсорні та психічні
ілюзії.
Гашиш — смола, яку отримують з тієї самої рослини (коноплі),
що й марихуану. Виготовляється у спресованій порошковій формі та
має такі самі фармакологічні властивості, що й марихуана. Вдихання
диму є найпоширенішим способом вживання гашишу. Крім того,
канабіс (коноплю) можна жувати, заварювати як чай, застосовувати як
добавку до випічки. У людини ступінь усмоктування ТГК не
однаковий і залежить від особливостей організму, шляху надходження
та інтенсивності застосування. Паління приводить до надходження
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приблизно 50 % ТГК у кровотік з досягненням піку в плазмі крові
через 70 хв. Потім концентрація знижується протягом години, а
суб'єктивні ефекти впливу зникають через 6 год. Максимальна
концентрація ТГК у плазмі при внутрішньовенному введенні така
сама, як і при інгаляційному надходженні. І навпаки, під час
застосування у їжу, у кров надходить приблизно на половину менше
ТГК, ніж під час паління, а ефекти з'являються через 30-120 хв після
приймання. При цьому ТГК або проникає у клітини, або залишається
зв'язаним з білками крові, або депонується в жировій клітковині, де
він може бути виявлений через два-три тижні. Поряд зі змінами
настрою і здатністю до забування вживання марихуани призводить до
порушення координації рухів і когнітивних здібностей. Компенсація
"вищих" порушень здійснюється за допомогою посилення
психомоторної активності, особливо під час виконання складних
моторних і пізнавальних функцій, таких як керування автомобілем,
зосередження уваги, одержання й обробка інформації. Порушення цих
функцій зберігається протягом 4-8 годин, тобто набагато довше, ніж
суб'єктивні ефекти препарату. Після інтоксикаційного періоду
поновлюються спокій, ясність розуму, апетит і спокійний сон.
Гостра інтоксикація канабіноїдами виявляється у вигляді розладів
сприйняття, ейфорії та розгальмування; тривоги або ажитації;
підозрілості (параноїдне налаштування); почуття уповільнення часу і
(або) переживання швидкого плину думок; порушення міркувань;
порушення уваги; розладу швидкості реакцій; слухових, зорових чи
тактильних ілюзій; галюцинацій зі збереженою орієнтацією;
деперсоналізації;
дереалізації;
порушення
особистісного
функціонування, посилення апетиту; сухості в роті; ін'єцування склер;
тахікардії,
загальний
вплив
канабіноїдів
на
організм:
релаксація/ейфорія, розширення зіниць, гіперемія кон'юнктиви,
сухість слизуватих оболонок, сухість у роті і горлі, підвищений
апетит, риніт/фарингіт. Нервова система: порушення складних
рухових функцій, невиразна мова.
Серцево-судинна система: синусова тахікардія, підвищений
систолічний тиск у стані лежання, знижений систолічний тиск у стані
стояння. Психічна сфера: рецидиви галюцинацій, деперсоналізація,
почуття тривоги, розгубленості, ілюзії, втрата інтуїції, порушення
когнітивних здібностей; змінене сприйняття.
Синдром відміни канабіноїдів — це погано описаний
клініцистами синдром, певні діагностичні критерії якого поки що
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неможливо встановити. Він виникає після припинення тривалого
вживання канабіса у високих дозах. До симптомів цього стану
належать астенія, апатія, гіпобулія, зниження настрою, тривога,
дратівливість, тремор і болі у м'язах.
Алгоритм допомоги
Перший рівень
При появі перших ознаках отруєння, хворого
медичної
вкласти на спину повернувши голову на бік,
допомоги
промити шлунок хворого до чистих промивних
вод, для промивання шлунку використовують
ізоосмолярний водний розчин (1% розчин NaCL).
Після промивання, в шлунок ввести обволікальні
препарати (жирові емульсії або ін., в дозі 2-3
мл\кг маси тіла). Вести ентеросорбенти
(ентеросгель, атоксил, сорбекс). Промивання
кишечнику гіперосмолярним водним розчином
(5% розчин NaCL). Парентеральне водне
навантаження
5-10%
розчинами
глюкози,
реополіглюкіну, фізіологічним розчином (NaCL
0.9%), В1 5% - 5-6 мл в/в повільно, В6 - 5-6 мл в/в
повільно, аскорбінова кислота 5% - 40 мл в/в
крапельно, сольовими розчинами, з швидкістю
інфузії 10-15 мл\кг\год протягом перших 6 годин
лікування зі стимуляцією діурезу. Стимуляція
діурезу салуретиками (Лазикс, Фуросемід 2-5
мг\кг). При ознаках гострого галюцинозу
застосування 2,5% (2-3 мл) розчину аміназину
в/м’язово;
якнайшвидше
переведення
на
наступний рівень медичної допомоги.
Другий рівень
Ізоляція хворого продовження лікування при
медичної
психомоторному збудженні –4 мл (10-20 мг) 0,5%
допомоги
р-ну сибазону, за необхідності фіксація та ведення
розчину аміназину 2,5% (2-3 мл) в/м’язово; при
поліпшенні стану – повернення у частину під
динамічний нагляд лікаря частини, при
погіршенні – підтримання вітальних функцій та
переведення на наступний рівень медичної
допомоги.
2.3. Гостра інтоксикація барбітуратами
В даний час зустрічається в людей з алкоголізмом в поєднанні з
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вживанням валокордином, корвалолом та іншими барбітуратами. В
таких випадках початкова стадія інтоксикації супроводжується
ейфорією і психомоторним збудженням потім наростає порушення
свідомості: оглушення, сопор, кома. Гемодинаміка нестабільна з
тенденцією до брадикардії і артеріальної гіпотензії, відмічається
патологічне дихання – брадипное.
Барбітурати – солі барбітурової кислоти. Мають кислу реакцію.
Надають виражену снодійну і седативну дію. В залежності від
механізму токсичної дії речовини можна умовно розділити на три
підгрупи: тривалої дії (8-12 год) - фенобарбітал, барбітал барбіталнатрій; середньої дії (4-6 год) - барбаміл, етамінал-натрій
циклобарбітал; короткої дії (1-2 год) - гексенал, тіопентал-натрій.
Барбітурати входять до складу комбінованих препаратів - корвалолу,
валокардина, беллатамінала, реладорма. Похідні барбітурової кислоти
розчиняються погано у воді і добре в жирах. Краще за інших у воді
розчиняються натрієві солі барбітурової кислоти. Багато років
барбітурати були основним способом суїциду. Барбітурати добре
всмоктуються в шлунку, прийом алкоголю прискорює цей процес.
Максимальна концентрація їх в плазмі досягається через 8-18 год.
Умовно-летальна доза барбітуратів становить 1-2 г препарату.
Патогенез
отруєння
барбітуратами:барбітурати
надають
пригнічуючий вплив на ЦНС. При високій концентрації вони блокують
дихальні ферменти мозку, сприяючи гіпоксію, яка викликає накопичення
молочної та піровиноградної кислот, що призводять до загибелі клітин
мозку. Метаболічні порушення викликають кому, протягом якої через
кілька годин ускладнюється набряком мозку. Барбітурати порушують
обмін речовин і знижують температуру тіла. Пригнічуючи центри
регуляції в гіпоталамусі, стовбурі і довгастому мозку, вони викликають
порушення дихання аж до його зупинки. Токсичні дози барбітуратів
знижують скоротливу здатність міокарду, викликаючи синдром
"малоговикиду", знижують тонус гладкої мускулатури судин.
Симптоми отруєння барбітуратами: у клінічній картині
отруєння барбітуратами за класифікацією розрізняють чотири стадії:
засипання, поверхневої коми, глибокої коми, посткоматозний період.
Стадія засипання характеризується сонливістю, слабкістю, апатією,
атаксією. У стадію поверхневої коми, яка настає слідом за стадією
засипання, спостерігається відсутність свідомості, зіниці звужені,
рогівковий і зіничний рефлекси збережені. М'язовий тонус при
отруєнні барбітуратами тривалої дії нормальний, короткої дії
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підвищений. Сухожильні рефлекси ослаблені. Збережено ковтальний
рефлекс і тонус м'язів м'якого піднебіння, а також реакція на больовий
подразник. У стадію поверхневої коми звичайно не спостерігаються
пригнічення дихання і розлад серцевої діяльності. При прогресуванні
отруєння виникає глибока кома. Відсутня реакція на біль. З боку
серцево-судинної системи спостерігається токсикогенних колапс або
екзотоксичний шок. Дихання стає рідкісним і поверхневим, можлива
зупинка дихання. Коматозний стан може тривати від 3 год до 1 доби.
Вихід з коми супроводжується руховим збудженням. Після коми
протягом кількох днів зберігається астенічний стан, депресія.
Алгоритм допомоги
Перший рівень
При появі перших ознаках отруєння, хворого
медичної допомоги вкласти на спину повернувши голову на бік,
промити шлунок хворого до чистих промивних
вод, для промивання шлунку використовують
ізоосмолярний водний розчин (1% розчин
NaCL). Після промивання, в шлунок ввести
обволікальні препарати (жирові емульсії або ін.,
в дозі 2-3 мл\кг маси тіла). Вести
ентеросорбенти (ентеросгель, атоксил, сорбекс).
Промивання
кишечнику
гіперосмолярним
водним розчином (5% розчин NaCL).
Парентеральне водне навантаження 5-10%
розчинами
глюкози,
реополіглюкіну,
фізіологічним розчином (NaCL 0.9%), 500 мл
4% розчину бікарбонату натрію (нейтралізує
барбітурати), В1 5% - 5-6 мл в/в повільно, В6 %
- 5-6 мл в/в повільно, аскорбінова кислота 5% 40 мл в/в крапельно, сольовими розчинами, з
швидкістю інфузії 10-15 мл/кг/год протягом
перших 6 годин лікування зі стимуляцією
діурезу. Стимуляція діурезу салуретиками
(Фуросемід 2-5 мг/кг), симптоматична терапія,
вирішення питання про переведення хворого у
найближче відділення інтенсивної терапії.
2.4. Інтоксикація психостимуляторами (кокаїн, амфітамін),
психосоматичні розлади при зловживанні стимуляторами
Ейфорія, підвищена зарозумілість, пихатість, підозрілість,
сторожкість, недовірливість, почуття тривоги, параноя, делірій,
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галюцинації, маячення, гіперактивність, епілептичні напади.
Гіпертермія, підвищена пітливість, сльозовиділення, шум у вухах,
диплопія, неприємний запах з рота, носові кровотечі. Тахікардія,
гіпертензія, аритмія, біль у животі, нудота, блювота, гепатит.
Амфетаміни.Амфетаміни повністю всмоктуються у шлунковокишковому тракті й розподіляються в усіх середовищах організму.
При внутрішньовенному введенні амфетаміни досягають головного
мозку за секунди; при вдихуванні пари речовини спочатку
конденсуються в легенях, а потім швидко всмоктуються у кров. У
печінці амфетаміни метаболізуються до активних похідних
ефедрину та неактивних форм. Періоди напіввиведення амфетаміну
і метамфетаміну — відповідно 8 і 12 год. Кількаразове введення
амфетамінів протягом кількох днів називається "швидкісними
бігами"; це підтримує підвищену концентрацію препарату і його
активних метаболітів у сироватці крові й пролонговує ефекти.
Врешті-решт метаболіти виводяться із сечею і можуть бути
виявлені за допомогою токсикологічних досліджень. Стан хворих
після відміни стимуляторів такий самий, як при зловживанні
кокаїну і кофеїну. Має місце порушений настрій, сум, ангедонія,
апатія і астенія; психомоторна загальмованість; сильне бажання
прийняти кокаїн; підвищений апетит; безсоння чи гіперсомнія;
незвичайні чи неприємні сновидіння.
2.5. Гостра інтоксикація кокаїном
Кокаїн існує у вигляді кокаїну гідрохлориду (кокаїн) і
одержуваної з нього методом лужної екстракції кокаїн-основи.
Кокаїн має злегка гіркий смак і краще, ніж кокаїн-основа
розчиняється у воді. Різні домішки зазвичай забруднюють порошок
кокаїну. Сахари (манітол, лактоза) підвищують кінцеву масу
продукту. Дешеві стимулятори (кофеїн, амфетамін) або місцеві
анестетики (лідокаїн, прокаїн) додають для одержання ефекту
"заморожування" або оніміння, що багато хто з покупців помилково
сприймає як дію "чистого" кокаїну. Кокаїн, що купується незаконно,
може містити менше 10 % чистого препарату, а інші 90% становити
речовини, здатні збільшувати токсичність субстанції. Кокаїн-основа
— це кристали без запаху та кольору або білий, гіркий на смак
кристалічний порошок. Кокаїн стійкий при температурі сублімації,
що уможливлює його паління. Кокаїн-основа може бути виготовлена
з кокаїну при змішуванні його з водою і бікарбонатом натрію
(харчова сода) з подальшим нагріванням суміші до випарювання
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води. При цьому утворюються кристали алкалоїду кокаїну. У
сучасних умовах удосконалення процедури екстракції, тобто без
використання летких хімікатів (ефіру), спричинилося до підвищення
популярності й досяжності креку. Крек — це сленгова назва кокаїнуоснови, що використовується для паління. Слово "крек" за звучанням
нагадує клацання, що з'являється у процесі нагрівання кристалів.
Хоча при екстракції кокаїн втрачає гідрохлорид, більшість
природних домішок і супутніх процесу екстракції речовин
залишаються. Іншими словами, крек не є "чистим" кокаїном. Кокаїн
гідрохлорид зазвичай вводиться внутрішньовенно або вдихається
носом. При вдиханні наркотику пік його концентрації у плазмі крові
досягається через 30 хв. Цей шлях призводить до вазоконстрикції
слизової оболонки носа, що знижує ефективність усмоктування
препарату на 40 %. При внутрішньовенному застосуванні дія кокаїну
починається швидко, не пізніше ніж через 2 хв після ін'єкції. Період
напіввиведення препарату — 40-60 хв. Кокаїн-основа переважно
викурюється в сигаретах з тютюном або з маріхуаною, у спеціальних
скляних трубках — "водяниках" (трубка з водяним затвором). Іноді
використовують підручні засоби — кулькові ручки, вставлені у
стінку пластмасової пляшки. Крек-кокаїн має швидку дію без
внутрішньовенного введення препарату. При палінні та
внутрішньовенному введенні спостерігаються фактично однакові
пікові ефекти і розподіл у плазмі крові. Максимальна концентрація
препарату у крові досягається швидко, але ефект відносно короткий.
Ейфорія при палінні кокаїну розвивається протягом 8-10 с, при
внутрішньовенному введенні — 30-45 с. Дія кокаїну звичайно триває
щонайбільше 20 хв. Тривалість ефекту при інтраназальному введенні
препарату — 1-1,5 год внаслідок збільшення періоду всмоктування
препарату. Споживачі кокаїну часто зловживають й іншими
наркотичними речовинами (алкоголем, бензодіазепінами та
опіатами), які використовують переважно для зниження збудження,
що може супроводжувати стан кокаїнового сп'яніння ("для
пом'якшення сп'яніння"), а також для подолання "кокаїнової
депресії", що виникає після споживання кокаїну.
Стан скасування кокаїну та інших стимуляторів, включаючи
кофеїн, характеризується порушеним настроєм, сумом, ангедонією,
апатією і астенією; психомоторною загальмованістю; нездоланним
бажанням вжити кокаїн; підвищеним апетитом; безсонням чи
гіперсомнією; незвичайними чи неприємними сновидіннями. Для
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стану скасування галюциногенів і летких розчинників нині не
встановлено певних діагностичні критеріїв. Психосоматичні розлади
при зловживанні кокаїном такі самі, як при зловживанні седативними і
снодійними речовинами: розгальмування, нестійкість настрою,
погіршення уваги, безсоння, почуття тривоги, амнезія. Пітливість,
пригнічення дихання, гіпотензія, тахікардія, нудота, гострий некроз
кістякових м'язів (рабдоміоліз). Дизартрія, атаксія, гіперрефлексія,
тремор. Прояви інтоксикації кокаїном: мідріаз, тахікардія, артеріальна
гіпертензія, гіпертермія, блідість шкірних покривів, судоми
центрального генезу, ейфорія, агресивність, розгальмованість,
логорея, «наплив» ідей, психомоторне збудження, деліріозний
синдром, зупинка дихання, кома. Психотичні порушення по типу
гострого параноїду або галюцинозу з переважно нюховими та
тактильними проявами, рідше слуховими і зоровими галюцинаціями
та розвитком ускладнень у вигляді інсультів, інфарктів, серцевосудинної недостатності, аритмій.
Алгоритм допомоги
Перший рівень
Лікування при передозуванні кокаїну ставиться до
медичної допомоги ургентних ситуацій і проводиться у відділеннях
реанімації або інтенсивної терапії. При появі
перших ознаках отруєння, хворого необхідно
ізолювати, забезпечити максимальний спокій, для
зменшення сенсорної стимуляції, вкласти на
спину повернувши голову на бік, промити шлунок
хворого до чистих промивних вод, для
промивання
шлунку
використовують
ізоосмолярний водний розчин (1% розчин NaCL).
Після промивання, в шлунок ввести обволікальні
препарати (жирові емульсії або ін., в дозі 2-3 мл\кг
маси тіла). Вести ентеросорбенти (вктивоване
вугілля розтовчене з водою 10 таблеток на
кілограм маси тіла). Промивання кишечнику
гіперосмолярним водним розчином (5% розчин
NaCL). Парентеральне водне навантаження 5-10%
розчинами
глюкози,
реополіглюкіну,
фізіологічним розчином (NaCL 0.9%), В1 5% - 5-6
мл в/в повільно, В6 % - 5-6 мл в/в повільно,
аскорбінова кислота 5% - 40 мл в/в крапельно,
сольовими розчинами, з швидкістю інфузії 10-15
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мл/кг/год протягом перших 6 годин лікування зі
стимуляцією діурезу. Стимуляція діурезу
салуретиками
(Фуросемід
2-5
мг/кг),
симптоматична терапія, вирішення питання про
переведення хворого на наступний рівень
медичної допомого або у найближче відділення
інтенсивної терапії.
2.6. Гостра інтоксикація галюциногенами
Галюциноген - це речовина, що викликає спотворення сприйняття,
тобто галюцинації. Галюцинації можуть викликатися різними типами
з'єднань, як природних, так і синтетичних. В останні роки найбільш
поширеними галюциногенами є фенциклидин і діетиламід лізергінової
кислоти (ЛСД). Інші речовини здатні викликати галюцинації на тлі їх
основного токсичного ефекту (наприклад, екстракт дурману). ЛСД
широко використовувався в 60-70-і роки. Дія ЛСД зазвичай триває
декілька годин. Препарат може викликати стійкий психоз. Безумовно
мають місце епізодичні повернення колишніх галюцинацій і без
прийому ЛСД, особливо при його хронічному вживанні.
Алгоритм допомоги
Перший рівень
Лікування при інтоксикації психоміметиками
медичної допомоги (інтоксикації). При появі перших ознаках
отруєння,
хворого
необхідно
ізолювати,
забезпечити
максимальний
спокій,
для
зменшення сенсорної стимуляції, вкласти на
спину повернувши голову на бік, промити
шлунок хворого до чистих промивних вод, для
промивання
шлунку
використовують
ізоосмолярний водний розчин (1% розчин
NaCL). Після промивання, в шлунок ввести
обволікальні препарати (жирові емульсії або ін.,
в дозі 2-3 мл/кг маси тіла). Вести
ентеросорбенти (вктивоване вугілля розтовченез
водою 10 таблеток на кілограм маси тіла).
Парентеральне водне навантаження 5-10%
розчинами
глюкози,
реополіглюкіну,
фізіологічним розчином (NaCL 0.9%), В1 5% 5-6 мл в/в повільно, В6 % - 5-6 мл в/в повільно,
аскорбінова кислота 5% - 40 мл в/в крапельно,
сольовими розчинами, з швидкістю інфузії 1036

15 мл/кг/год протягом перших 6 годин
лікування зі стимуляцією діурезу. Стимуляція
діурезу салуретиками (Лазикс, Фуросемід 2-5
мг/кг), симптоматична терапія, вирішення
питання про переведення хворого наступний
рівень медичної допомого або у найближче
відділення інтенсивної терапії.
2.7. Гостра інтоксикація бензодіазепінами
До бензодіазепінів належать такі препарати: хлозепід (еленіум,
хлордіазепоксид, напротон, лібріум), сибазон (діазепам, седуксен,
валіум, реланіум), нозепам (оксазепам, тазепам), нітразепам
(еуноктин, радедорм), лоразепам, феназепам, що мають анксіолітичну,
протисудомну, міорелаксуючу, снодійну дію. За тривалістю дії
розподіляються на короткодіючі (період дії до 10 год): лоразепам,
тріазолам, темазепам та бензодіазепіни тривалої дії (період дії до 100
год): флуразепам, нітразепам, діазепам, тазепам. При комбінації
бензодіазепінів з іншими психотропними медикаментами та етанолом
токсичність комбінації значно підвищується. Токсикодинаміка та
токсикокінетика. Всмоктуються у шлунку та тонкому кишечнику,
зв’язуються з білками плазми. Через 1–2 год після прийому
спостерігається максимальна концентрація бензодіазепінів у крові. В
подальшому зниження концентрації бензодіазепінів відбувається
повільно, залежно від їх тривалості дії. Основний метаболізм
відбувається у печінці. Метаболіти бензодіазепінів легко поникають
через гематоенцефалічний бар’єр з реалізацією їх токсичних ефектів
на ЦНС. Бензодіазепіни діють на бензодіазепінові рецептори, які
знаходяться в рецепторному комплексі, розташованому на мембрані
нервових клітин. Психотропна та нейротоксична дія зумовлена
гальмуванням ЦНС, ослабленням процесів збудження, гальмуванням
вставного нейрона спинного мозку і таламуса (центральна
міорелаксація). Токсичні і смертельні дози широко варіюють залежно
від індивідуальної чутливості. Так, середня летальна доза для
діазепама — від 1 до 2 г.
Клінічна картина. Багато в чому подібна до клінічних проявів
при отруєннях барбітуратами. Найбільш небезпечними є
порушення функцій ЦНС, системи дихання та гемодинаміки.
Тяжким проявом з боку ЦНС є розвиток коматозного стану з
відсутністю вогнищевої неврологічної симптоматики. Порушення
дихальної системи (обтураційно-аспіраційний синдром) паралельно
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з розвитком коматозного стану призводить до тяжких ускладнень у
вигляді прогресуючої дихальної недостатності та розвитку
пневмоній у подальшому. На особливу увагу заслуговує
флунітразепам — бензодіазепін тривалої дії. Препарат діє швидко і
пригнічення ЦНС наступає вже через 30 хв після прийому. Період
напівелімінації - 20 год. Відомий як «таблетка зґвалтування»: при
додаванні до алкогольних напоїв викликає сон, а характерна для
бензодіазепінів ретроградна амнезія не залишає в пам’яті жодних
подій.
Алгоритм допомоги
Перший рівень
При появі перших ознаках отруєння, хворого
медичної допомоги необхідно вкласти на спину повернувши голову
на бік, промити шлунок хворого до чистих
промивних вод, для промивання шлунку
використовують ізоосмолярний водний розчин
(1% розчин NaCL). Після промивання, в шлунок
ввести обволікальні препарати (жирові емульсії
або ін., в дозі 2-3 мл/кг маси тіла), вазелінове
масло з розрахунку 1 – 2 мл / кг маси тіла
всередину. Вести ентеросорбенти (вктивоване
вугілля розтовченез водою 10 таблеток на
кілограм маси тіла). Парентеральне водне
навантаження по 40 мл 40% розчину розчинами
глюкози,
реополіглюкіну,
фізіологічним
розчином (NaCL 0.9%), В1 5% - 5-6 мл в/в
повільно, В6 % - 5-6 мл в/в повільно,
аскорбінова кислота 5% - 40 мл в/в крапельно,
сольовими розчинами, з швидкістю інфузії 1015 мл/кг/год протягом перших 6 годин
лікування. Форсований діурез малоефективний
у зв’язку з тим, що бензодіазепіни добре
зв’язуються з білками плазми крові. Термінове
вирішення питання про переведення хворого
наступний рівень медичної допомого або у
найближче відділення інтенсивної терапії.
2.8. Опіатна інтоксикація
Найбільш відомий алкалоїд опію морфін, можливе отримання
напівсинтетичних алкалоїдів (героїн, промедол, омнопон, кодеїн) і
повністю синтетичних (метадон та ін). Найбільше поширення
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отримали препарати самовільного виготовлення, опій-сирець (макова
соломка, ханка), що містять, і героїн (опій, що антигідрується).
Швидкість розвитку психічної залежності залежить від використаного
наркотичного засобу. Героїн, наприклад, здатний викликати
залежність після 2-3 ін'єкцій. Застосовується він, як правило,
парентеральний. Перший прийом наркотика може супроводжуватися
дисфорією, диспептическими розладами. Суб'єктивна дія препаратів
типу опію залежить від дози, способу вживання, фізичного і
психічного стану і досвіду споживача, а також від очікуваного їм
результату. Зазвичай прийом препаратів типу опію викликає
анальгезію, почуття теплоти, сухості у роті, створює відчуття
"комфорту", ілюзію відсутності яких-небудь проблем.
Патогенез отруєння наркотиками. У плазмі крові наркотичні
речовини циркулюють переважно у вільному вигляді - зв'язується від
20 до 35% дози що надійшла. Період циркуляції наркотиків в крові
становить 2-4 години. Метаболізм відбувається у печінці шляхом
перетворення в водорозчинні глюкуроніди, які виводяться із сечею.
75% наркотику в організм видаляється з сечею за 24 години. Частково
наркотики можуть в незмінному вигляді виділятись з печінки з жовчю
в просвіт кишечнику з подальшим повторним всмоктуванням. Опіати
викликають спазм пілоричного сфінктера шлунка і, томуможуть довго
затримуватися в ньому при пероральному вживанні. При
внутрішньовенному введенні наркотичний ефект розвивається
практично відразу, при внутрішньом'язовому - через 10-15 хв., при
пероральному прийомі - через 20-30 хв. В залежності від шляху
надходження та дози швидкість розвитку отруєння варіює від
декількох хвилин до 1-2 годин. Наркотичні речовини, впливаючи на
«опіатні» рецептори нейронів, порушують функцію нервової системи,
викликаючицентральні
(пригнічення
ЦНС)
і
периферичні
(холіноміметичні синдром) неврологічні ефекти. Початкові прояви
отруєння опіатами відповідають очікуваному від застосування
наркотиків ефекту і, тому, не викликають тривоги у наркомана і
оточуючих. З'являється відчуття ейфорії, порушення координації
рухів. У міру наростання токсичного ефекту розвивається млявість,
сонливість з переходом в сопор і кому. В результаті специфічного
пригноблюючого впливу опіатів на дихальний центр у коматозних
хворих спостерігається центральна форма порушення дихання у формі
брадипное з періодами апное. Частота дихання зменшується до 10 і
менше за хвилину. Винятком є отруєння кодеїном, при яких апное
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може бути навіть при збереженій свідомості. Розвиваються гіпоксія,
ацидоз, набряк мозку, екзотоксичний шок. Порушення гемодинаміки
нерідко мають фазовий характер - підвищення артеріального тиску в
початковий період отруєння чередується його падінням. Шок протікає
з
відносною
гіповолемією.
Шкірні
покриви
ціанотичні.
Холіноміметичні ефекти представлені вираженим міозом («точкові»
зіниці), саливацией, помірним бронхоспазмом і бронхорея, нерідко
спостерігається блювота. Вихід отруєнь опіатами визначають
ускладнення: порушення дихання по аспіраційно-обтураційній і
центральному типу; важка гіпоксична енцефалопатія («смерть
мозку»); набряк легенів внаслідок підвищення проникності судинної
стінки під дією наркотиків (особливо героїн); набряк мозку;
токсичний
шок;
пневмонія,
сепсис,
тромбофлебіт
через
нестерильними введення наркотиків; тромбоз легеневої артерії при
порушенні «технології» виготовлення дози для ін'єкції - застосування
надмірної кількості оцтового ангідриду для вилучення морфіну з
напівфабрикатів опію.
Діагностика отруєнь опіатами в типових випадках не становить
труднощів: брадипное з періодами апное; виражений міоз; сліди
численних ін'єкцій різної давності по ходу вен на кінцівках «доріжки»; почастішання частоти дихання та поліпшення стану
свідомості на введення налоксону (1-2 мл), а при його відсутності
кордіаміну (2-4 мл) внутрівенно струйно. У диференціальної
діагностиці отруєнь наркотиками необхідно пам'ятати, що міоз
характерний для отруєнь клофеліном, фосфорорганічними
сполуками (ФОС). Однак при отруєннях клофеліном не
спостерігається брадіпное і аритмії дихання. При ураженнях ФОС,
на відміну від отруєнь опіатами, вираженість холіноміметичних
проявів досягає крайнього ступеня, особливо з боку легенів.
Алгоритм допомоги
Перший
1.
при коматозному стані перевірити прохідність
рівень
верхніх дихальних шляхів, оцінити ефективність
медичної
самостійного дихання і ступінь гіпоксії. При потребі
допомоги
– туалет дихальних шляхів, інтубація трахеї, ШВЛ,
оксигенація;
2.
забезпечення внутрішньовенного доступу;
3.
застосування аналептиків (кордіаміну 50),
дихальних аналептиків (етимізол 30 або 50)
внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно.
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4.
промити шлунок хворого до чистих промивних
вод, для промивання шлунку використовують
ізоосмолярний водний розчин (1% розчин NaCL).
Після промивання, в шлунок ввести обволікальні
препарати (жирові емульсії або ін., в дозі 2-3 мл/кг
маси тіла), вазелінове масло з розрахунку 1 – 2 мл/кг
маси тіла всередину. Вести ентеросорбенти
(активоване вугілля розтовчене з водою 10 таблеток
на кілограм маси тіла).
5.
Парентеральне водне навантаження розчинами
реополіглюкіну, фізіологічним розчином (NaCL
0.9%), В1 5% - 5-6 мл в/в повільно, В6 % - 5-6 мл в/в
повільно, аскорбінова кислота 5% - 40 мл в/в
крапельно, сольовими розчинами, з швидкістю
інфузії 10-15 мл/кг/год протягом перших 6 годин
лікування
6.
якнайшвидша евакуація хворого на наступний
рівень медичної допомоги або у найближче
відділення інтенсивної терапії.
Психіатричну допомогу комбатантам-учасникам АТО здійснюють
у відповідності до принципів єдиної військово-польової медичної
доктрини. Основа доктрини – система лікувально-евакуаційних
заходів, своєчасне надання всіх видів медичної допомоги з
врахуванням особливостей, притаманних конкретній бойовій або
надзвичайній ситуації. При цьому основний принцип надання
психіатричної допомоги на передовому етапі - мінімальний її обсяг з
найшвидшою евакуацією постраждалого із бойової зони. Знання про
закономірності розвитку бойової психічної травми дозволяють
здійснювати превентивні психофармакологічні та психотерапевтичні
заходи для зменшення негативних ускладнень, серед яких одним із
основних являються психічні та поведінкові розлади внаслідок
вживання психоактивних речовин. Збереження психічного здоров'я
військовослужбовців - найважливіший напрямок діяльності
командування та медичної служби для підтримання високої
боєздатності військ в мирний та військовий час.
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