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Комп’ютерна залежність – значна соціальна проблема, яка є особливо 

актуальною для країн Центральної та  Східної Європи. Комп’ютерна на інтернет 

адикції розглядаються як один з основних чинників демографічно-соціальної 

кризи в Україні та як загальнонаціональна загроза на рівні особистості, сім’ї, 

суспільства. 

В даний час надзвичайно актуальним є питання ефективності лікування 

нехімічних залежностей, яке б дозволяло не тільки припинити прогресування 

коморбідних патологій та поліпшувати якість життя хворих, але і формувати 

тривалі ремісії з поверненням пацієнтів до соціуму. 

Сучасна стратегія ведення хворих з комп’ютерною залежністю, заснована 

на багаторівневому біопсихосоціальному підході, передбачає використання 

комплексних терапевтичних програм з використанням фармакотерапії та 

психокорекції при активній участі пацієнтів. Застосування цього підходу вимагає 

розуміння ключових положень, що стосуються багатофакторності формування 

комп’ютерної залежності.  

Пріоритетним у терапії комп’ютерної залежності та реабілітації хворих є 

персоніфікований підхід до вибору терапевтичних методів, орієнтований на 

патогенетичні мішені, узгоджену з пацієнтом кінцеву мету, а також особливості 

його прихильності до лікування. 



Поєднання дезадаптивних станів з нехімічними адикціями виявляє безліч 

невизначених питань відносно поширеності та структури адиктивних порушень 

при порушеннях адаптації, алгоритмів їх діагностики, терапії та профілактики, 

що обумовлює необхідність наукових розробок в цьому напрямку. 

Таким чином, дисертаційна робота Стародубцевої Юлії Андріївни 

«Комп’ютерна адикція в структурі розладів адаптації (клініко-психопатологічна 

характеристика, система терапії та профілактики)», присвячена актуальній темі 

сучасної медицини. 

Метою дисертаційної роботи є на основі вивчення клініко-

психопатологічних та патопсихологічних особливостей комп’ютерної 

залежності в структурі розладів адаптації, розробити персоніфіковану систему їх 

комплексної терапії та профілактики та оцінити її ефективність. 

Виконання роботи здійснювалось відповідно до плану наукових 

досліджень кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної 

роботи Харківського національного медичного університету МОЗ України за 

темами: «Оптимізувати психосоціальну реабілітацію хворих на психічні розлади 

на основі розробки та впровадження психоосвітніх програм» 

(№ держреєстрації 0115U000238), «Розробити систему психосоціальної 

реабілітації психічно хворих з використанням психоосвітніх програм на 

первинному рівні надання медичної допомоги» 

(№ держреєстрації 0118U000948), «Розробити систему профілактики 

непсихотичних психічних розладів та реабілітації осіб, які постраждали від 

бойових дій» (№ держреєстрації 0119U002902). 

Дисертаційна робота оформлена за традиційним академічним принципом 

на 166 сторінках машинопису, та має усі необхідні структурні елементи 

кандидатської дисертації: вступ, аналітичний огляд літератури, характеристику 

дизайну, контингенту та обґрунтування застосованих методів й методичного 

інструментарію дослідження, викладення результатів власних клінічних й 



психодіагностичних досліджень, що містяться в 4 розділах, аналізу і 

узагальнення результатів роботи. висновків, практичних рекомендацій та списку 

з 209 використаних літературних джерел наукової медичної інформації. 

 

Ступінь досягнення мети та повнота викладення основних положень 

дисертації в наукових публікаціях. Вивчення та поглиблений аналіз 

рецензованої роботи дозволяє дійти до висновку, що поставлена мета в ході 

виконання роботи була повністю розв’язана дисертанткою. Результати роботи 

повністю оприлюднені у 16 наукових праць, у тому числі 5 статей, з них 4 – у 

фахових наукових виданнях України, що індексуються у наукометричних базах 

даних; 1 стаття у фаховому віданні країни Євросоюзу; 1 патент України на 

корисну модель, 8 тез доповідей у матеріалах конференцій міжнародного та 

державного рівнів  

 

Загальна характеристика роботи. Вступ дисертаційної роботи містить 

обґрунтування актуальності, а також чітке формулювання мети, завдань, об’єкта 

й предмета дослідження.  

Перший розділ традиційно висвітлює результати аналізу літературних 

джерел, опрацьованих дисертантом при підготовці бази емпіричного 

дослідження і складається з трьох підрозділів. Аналізуючи літературні джерела 

автор приділяє увагу клінічним особливостям, сучасним механізмам формування 

та патоморфозу комп’ютерної залежності, звертає увагу на необхідність 

мультидисциплінарного підходу до терапії та реабілітації хворих. 

Характеристика сучасних неврологічних особливостей у клінічній картині 

комп’ютерної залежності є дуже цікавим у клінічному плані розділом оглядової 

глави. 

Список вивченої наукової літератури складає 209 джерел, з яких практично 

половина опубліковані за останні п’ять років, зроблений Ю.А. Стародубцевою 



ґрунтовний аналіз проблеми переконливо свідчить про абсолютну необхідність 

розробки комплексної програми психосоціальній реабілітації хворих з 

комп’ютерною залежністю. 

В другому розділі дисертації міститься характеристика обстежених та 

методів дослідження. Для реалізації мети та завдань дослідження авторкою було 

обстежено 167 хворих (80 жінок та 87 чоловіків) з розладами адаптації (F43.21, 

F43.22). Основну групу склали 105 хворих з розладами адаптації у яких виявлено 

20 та більше балів за розділом COMP UDIT- подібних тестів, що відповідало 

наявності у них стану клінічно вираженої комп’ютерної залежності – основна 

група. Групу порівняння – 62 хворих з розладами адаптації без ознак 

комп’ютерної залежності 

Основну групу у свою чергу було розподіллено на терапевтичну групу (65 

хворих), пацієнти якої приймали участь терапевтичній програмі, розробленої за 

результатами власних досліджень та контрольну групу (40 хворих), які 

отримували стандартну регламентовану терапію в лікарні.  

З урахуванням завдань та мети дослідження в роботі використовувались 

анамнестичний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний та 

статистичний методи. 

Надана у розділі інформація свідчить про те, що вибірка дослідження була 

достатньою, а методи дослідження відповідними щодо реалізації мети й завдань 

дослідження. 

В розділі 3 дисертації автор описує клініко-психопатологічну 

феноменологію комп’ютерної залежності у структурі розладів адаптації. 

Базуючись на результатах використання тесту COMP-UDIT дисертанткою 

встановлено, що серед обстежених хворих переважали особи із небезпечним 

рівнем комп’ютерної залежності (середній бал за COMP-UDIT – 18,0 балів).  

Встановлено, що комп’ютерна залежність у обстежених основної групи 

представлена: нав'язливим серфінгом (45,8±1,4% обстежених), комп’ютерними 



іграми 22,3±1,2%; віртуальними знайомствами – 5,8±0,5%; онлайн гемблінг – 

14,1±1,1% та кіберсекс – 1,2±0,5% обстежених. 

У клінічній структурі розладів адаптації пов’язаних з комп’ютерною 

адикцією відзначалося переважання гіперстезичного (42,9±1,4% обстежених), 

тривожного (22,1±1,2%) та психосоматичного (19,7±1,1%) варіантів 

психопатологічної симптоматики. У 35,8±1,3% хворих основної групи відмічався 

синдром карпального каналу, у 45,6±1,4% симптоми вертебро-базилярної 

недостатності.  

Необхідно відзначити, що весь матеріал викладено у таблицях, 

ілюстровано малюнками та добре описано у тексті. 

Розділ 4 дисертації присвячений результатам аналізу психологічних та 

патопсихологічних особливостей формування комп’ютерної адикції в структурі 

розладів адаптації. 

Психологічний портрет хворих з комп’ютерною залежністю 

характеризувався нетерплячістю (62,8±1,6%), дратівливістю (63,5±1,6%), 

нестриманістю афекту (56,8±1,5%), недбалістю (68,2±1,6%), конфліктністю 

(56,8±1,5 %), утрудненням у прийняті рішення (49,5±1,4%).  

Дисертанткою розроблено модель формування комп’ютерної адикції в 

структурі розладів адаптації. 

Встановлено, що маркерами коморбідності розладів адаптації з 

комп’ютерною адикцією є високі рівні депресії, тривоги, ворожості, обсесивністі-

компульсивністі та психотизму за шкалою SCL-90-R; клінічні прояви тривоги та 

депресії за шкалою HADS; важкий тривожний та депресивний епізоди за шкалою 

HDRS, високий рівень особистісної тривожності; надмірний рівень нервово-

психічної напруги; високий рівень соціальної фрустрованості; дезактуалізація 

базових потреб особистості; нестабільність рівня вимог, домінуванням ігрових 

мотивів; використання неконструктивних, неадаптивних копінг-ресурсів. 



Даний розділ є ключовим в роботі, містить визначення основних 

патопсихологічних та психопатологічних закономірностей формування 

комп’ютерної залежності у структурі розладів адаптації. 

В п’ятому розділі мова йде про розроблену дисертанткою персоніфіковану 

програму терапії розладів адаптації з комп’ютерною адикцією з 

диференційованим використанням методів психофармакотерапії, психотерапії та 

психоосвіти. 

В основу програми покладені принципи комплексності, системності, 

етапності та диференційованого підходу. 

Обстежені хворі отримували патогенетично обґрунтовану фармакотерапію 

із диференційованим використанням антидепресантів – селективних інгібіторів 

зворотного захоплення серотоніну або мелатоніну (сертралін, пароксетин, 

агомелатин) та анксиолітичних засобів (фабомотизол, гідроксизину гідрoхлорід).  

Психотерапевтичний комплекс для всіх хворих включав застосування 

особистісно-орієнтованої психотерапії, модифікованої для хворих з 

комп’ютерною залежністю програми «12 кроків. Вільне життя», інтегративної 

багатовимірної моделі BASIC Ph та біосугестивної терапії. 

З додатковим використанням при пролонгованій депресивні реакції 

когнітивно-поведінкової терапії «Оцінка емоцій» та «Аналіз переживань», арт-

терапії «Зірка почуттів». 

Прі змішаній тривожно-депресивній реакції – когнітивно-поведінкової 

терапії усвідомленості та «Поведінкової активації», арт-терапії «Малюнок себе». 

Авторкою розроблена психоосвітня програма, як основа профілактики 

розвитку комп’ютерної залежності. Основною стратегією якої є комплексний 

вплив на когнітивний, емоційний, психофізіологічний, поведінковий та 

соціальний аспекти залежної поведінки.  

Психоосвітня програма включала обов’язкове використання 

інформаційного тренінгу у всіх хворих, а також при пролонгованій депресивній 



реакції тренінгів «Психологічний баланс», «Відновлення» та асертивності, при 

змішаній тривожно-депресивній реакції – тренінгів «Усвідомлення власних 

почуттів», самоконтролю власного емоційного стану та афіліації. 

Шостий розділ присвячено оцінці ефективності розробленої авторкою 

програми персоніфікованої комплексній терапії хворих на розлади адаптації з 

комп’ютерною адикцією. 

За результатами апробації розробленої дисертанткою програми 

підтверджена її висока ефективність у порівнянні з традиційними програми 

лікування розладів адаптації та комп’ютерної адикції. У 77,6±1,7% обстежених 

основної групи сформувалося сприйняття власного залежного стану й розуміння 

необхідності терапевтичної роботи. При аналізі тривалості та якості ремісії 

встановлено (через 6 місяців): у 70,1±1,7% обстежених терапевтичної групи 

відмічалася повна ремісія комп’ютерної залежності у порівнянні з 41,5±1,4% 

хворих групи контролю; неповна ремісія, відповідно, у 26,2±1,2% та 49,1±1,4% 

обстежених; стійка залежність у 3,7±0,5% обстежених терапевтичної та 9,4±0,5% 

контрольної груп. 

Встановлена позитивна динаміка стрес-долаючої поведінки, перехід 

неадаптивних копінг-стратегій у конструктивні, спрямовані на вирішення 

завдань та на емоції. 

На тлі проведення розробленої комплексної персоніфікованої програми 

терапії показник якості життя в терапевтичній групі за усіма шкалами 

підвищився в середньому на 42,1±1,4%; у контрольній – у середньому на 

31,4±1,3%. 

 

Наукова новизна й практична значущість одержаних результатів. 

Вперше на основі системного підходу описана специфіка клініко-

психопатологічної феноменології комп’ютерної залежності в структурі розладів 

адаптації: втрата ситуаційного контролю, нестриманість афекту, дисфорії, 



байдужість до свого соціального життя та до своєї родини на тлі гіпотимії,  

безпідставного занепокоєння, тривоги, порушення циклу сон-неспання, 

патохарактерологічними змінами, втратою інтересу до статевого партнеру, 

загальною байдужістю до родинних стосунків та професійних обов’язків. 

Встановлено, що маркерами коморбідності розладів адаптації з 

комп’ютерною адикцією є високі рівні депресії, тривоги, ворожості, 

обсесивністі-компульсивністі та психотизму за шкалою SCL-90-R; клінічні 

прояви тривоги та депресії за шкалою HADS; важкий тривожний та депресивний 

епізоди за шкалою HDRS, високий рівень особистісної тривожності; надмірний 

рівень нервово-психічної напруги; високий рівень соціальної фрустрованості; 

дезактуалізація базових потреб особистості; нестабільність рівня вимог, 

домінуванням ігрових мотивів; використання неконструктивних, неадаптивних 

копінг-ресурсів. 

Вперше розроблена та науково обґрунтована персоніфікована система 

комплексної терапії та профілактики комп’ютерної залежності в структурі 

розладів адаптації з диференційованим використанням методів 

психофармакотерапії, психотерапії та психоосвіти. 

Встановлена висока результативність розробленої персоніфікованої системи 

комплексної терапії та профілактики комп’ютерної залежності в структурі 

розладів адаптації в порівнянні з традиційним комплексним лікуванням щодо 

редукції адиктивної поведінки, психопатологічної симптоматики, зниження 

рівня тривоги, депресії та нервово-психічної напруги за відповідними шкалами, 

позитивна динаміка стрес-долаючої поведінки відновлення соціальної активності 

та підвищення якості життя хворих. 

Практична значущість результатів дисертаційного дослідження полягає у 

поліпшенні якості надання медичної допомоги та реабілітації хворих на розлади 

адаптації з комп’ютерною адикцією.  



Практичну значущість мають розроблені дисертанткою персоніфіковані 

психотерапевтичні та психоосвітні програми з використанням: особистісно-

орієнтованої психотерапії, модифікованої для хворих з комп’ютерною 

залежністю програми «12 кроків. Вільне життя», інтегративної багатовимірної 

моделі BASIC Ph, біосугестивної терапії та психосвітнього інформаційного 

тренінгу. Та додатковим використанням при пролонгованій депресивні реакції 

когнітивно-поведінкової терапії «Оцінка емоцій» та «Аналіз переживань», арт-

терапії «Зірка почуттів», психоосвітніх тренінгів «Психологічний баланс», 

«Відновлення» та асертивності; прі змішаній тривожно-депресивній реакції – 

когнітивно-поведінкової терапії усвідомленості та «Поведінкова активація», арт-

терапії «Малюнок себе», психоосвітніх тренінгів «Усвідомлення власних 

почуттів», самоконтролю власного емоційного стану та афіліації. 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи: Військово-

медичного клінічного центру північного регіону МО України; Комунального 

некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Центр психічного 

здоров’я» (м. Лисичанськ)); ДУ «Луганський обласний наркологічний 

диспансер» (м. Лисичанськ); Благодійної організації «Харківський благодійний 

фонд «Благо»»; Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська 

клініка»; Комунального підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги Полтавської обласної ради»; Комунального некомерційного 

підприємства «Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна 

лікарня» Тернопільської обласної ради; центру психологічного консультування 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; 

КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних 

захворювань»; Національного військово-медичного клінічного центру 

«Головний військовий клінічний госпіталь» МО України. 



Отримані наукові результати використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи 

Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

Узагальнення результатів написано лаконічно, є логічним завершенням 

усієї роботи, в якому автор підбиває підсумок проведеного дослідження, 

характеризує основні підсумки роботи. 

Висновки (у кількості 7) та практичні рекомендації логічно випливають із 

результатів дисертаційної роботи, цілком відповідають поставленим задачам і 

відбивають погляд автора на досліджувану ним наукову проблематику. 

 

Зміст анотації цілком відображає основні положення дисертаційної роботи. 

Загальна характеристика роботи, безперечно, є позитивною. 

Даючи позитивну оцінку дисертації в цілому, вважаємо за доцільне в 

дискусійному порядку обговорити наступні питання. 

1. Чи вивчалися фактори антиризику формування комп’ютерної залежності у 

хворих з розладами адаптації? 

2. Чи виявили гендерні відмінності у механізмах формування комп’ютерної 

залежності у хворих з розладами адаптації? 

На закінчення необхідно підкреслити актуальність й практичну значущість 

обраної теми наукової роботи, адекватність методологічного підґрунтя 

дослідження, обґрунтування наукових положень і висновків, що відрізняються 

вірогідністю і новизною. Аналіз і узагальнення результатів дисертаційної роботи 

підкреслює великий досвід спостережень як у клінічному сенсі, так і у медико-

психологічному контексті досліджування проблеми комп’ютерної залежності. 

 

Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Стародубцевої Юлії Андріївни «Комп’ютерна 

адикція в структурі розладів адаптації (клініко-психопатологічна 




