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ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ЯК ПРОЯВ ДЕВІАЦІЇ У 

ПОВЕДІНЦІ ПРАЦІВНИКА МНС 

 

Суспільно небезпечною, негативною звичкою, котра пустила глибоке 

коріння у будь-якій державній службі, як і в суспільстві загалом, є вживання 

алкоголю. Алкоголь для декотрих працівників МНС став своєрідним 

стимулятором роботи, засобом релаксації, тобто зняття психічного та фізичного 

напруження чи стресу. 

Неконтрольоване вживання алкогольних напоїв у робочий та позаробочий 

час вважається одним з проявів девіантної поведінки. Надмірне вживання 

алкоголю найчастіше призводить до вчинення вчинків, які суперечать нормам 

соціальної поведінки в тому чи іншому співвідношенні. 

Не варто нагадувати, що алкоголь на службі неприпустима річ. Стаття 58 

Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту характеризує вживання 

алкогольних напоїв у службовий час чи прибуття на службу в нетверезому стані, 

як факт грубого порушення службової дисципліни, що не містить ознак складу 

злочину. 

Працівник, котрий виконує службові обов’язки напідпитку – огидна 

креатура, ганьба нашої професії. Адже він дискредитує не тільки себе, але й своїх 

колег, створює негативний образ усієї служби. Подібне враження створює і 

працівник, який у службовій формі після роботи дозволяє собі надмірно 

―розслабитись‖ у громадському місці. 

Вживання алкоголю у помірних дозах поза межами служби – дозволено: 

адже доросла людина має право робити все, що не заборонене законом. Слід 

пам’ятати, що наша цивілізація використовує алкогольні напої зі стародавніх 

часів. Археологи доводять, що пиво та вино вживали на Стародавньому Сході ще 

5 тисяч років тому. Українські традиційні напої: пиво, мед, вино, горілки, 

настоянки, спотикачі та наливки – були і є невід’ємними атрибутами наших 

звичаїв та святкувань. 

Важливими аспектами у процесі споживання алкогольних напоїв є їх якість, 

кількість та наявність калорійної страви. На жаль, деякі наші працівники не 

засвоїли культуру споживання спиртних напоїв, п’ють без їжі все, що завгодно, 

змішують різні несумісні напої і не знають, коли варто зупинитись. Алкоголь, як 

говорили стародавні римляни, веселить душу, проте знищує особистість тих, хто 

п’є понад міру.  

Ще стародавні греки найвищою якістю вважали міру. Міра у споживанні 

алкогольних напоїв є найголовнішим чинником того, чи людина залишиться у 

людській подобі, чи перетвориться на твариноподібну істоту. Коли зупинитись, 

вживаючи алкоголь, – складне питання, яке кожен має вирішувати ще до того, 

поки взявся за келих. Мудрі говорили ―не вмієш пити – не починай―. 

Не можна з впевненістю сказати, кому і скільки можна випити, щоб не 

сп’яніти і не зашкодити здоров’ю. Проте існують допустимі норми вживання 



алкоголю упродовж одного дня. Згідно з ними ―без особливих наслідків‖ мужчина 

може спожити не більше п’яти стандартних доз, а жінка – не більше трьох 

(стандартна доза дорівнює 15 мл чистого алкоголю і позначається латинською 

літерою U
1
). На жінок, старших людей і осіб молодших ніж 21 рік, ця стандартна 

доза спирту у міцних напоях діє набагато швидше і сильніше, ніж у 

слабоалкогольних. Крім того  ̧на стан сп’яніння впливає індивідуальна реакція на 

алкоголь, вага тіла, психофізичний стан та якість спиртних напоїв. Так, 

наприклад, втомлена людина п’яніє швидше, натомість, емоційно збуджена – 

повільніше.  

Вживання алкоголю призводить до алкогольного сп’яніння – грубого 

порушення нормальної функції головного мозку. Будучи сильною наркотичною 

отрутою, алкоголь особливо згубно діє на центральну нервову систему. В мозку 

його вміст на 75 % більший, ніж у крові, у спинномозковій рідині і печінці — на 

50 %. Навіть невеликі дози спиртного сповільнюють передачу нервових 

імпульсів, призводять до розладу активного мислення.  

У сучасній науці розрізняють три ступеня алкогольного сп’яніння: 

початкову, середню і важку. На першій стадії питущий відчуває тепло, легке 

запаморочення, посилюється серцебиття, розширюються зіниці, уповільнюється 

реакція на зовнішні подразники. Поведінка майже не змінюється, але з’являється 

самовпевненість, координація рухів дещо порушується. 

Середня ступінь сп’яніння наступає при вживанні великої кількості 

алкоголю. Сп’янілий нервує, вихваляється, стає буйним, спостерігаються спалахи 

гніву, озлобленості. Він втрачає почуття відповідальності за свої вчинки, стає 

агресивним, порушує громадський порядок, здійснює хуліганські вчинки і, навіть, 

злочини. Координація рухів сп’янілого суттєво порушена, він може травмуватись. 

Після отверезіння з’являються в’ялість, сонливість, головний біль. 

Важка ступінь сп’яніння наступає при вживанні надмірної кількості 

алкоголю. Для цього стану характерні дві фази: збудження і гальмування. В 

першій фазі мова людини стає невиразна, рухи некоординовані, вчинки 

беззмістовні, часто агресивні. В другій фазі зявляється вялість, сонливість, 

наступає глибокий наркотичний сон, в якому спянілий не раагує навіть на сильні 

больові подразники та холод. Після пробудження людина майже нічого не 

пам’ятає, в неї з’являються сильний головний біль, нудота, блювання. Важкий 

стан сп'яніння схильні до алкоголізму особи лікують повторним вживанням 

спиртного. 

Для виконання складних службових завдань рятувальнику необхідна 

підвищена увага, зібраність, швидка реакція, чітка кординація рухів, сила і 

витривалість. Натомість, дослідження встановили, що навіть невеликі дози 

спиртного (наприклад, 100 грамів горілки) знижують працездатність на 16-17 %, 

значно раніше наступає втома. У стані легкого алкогольного сп’яніння 
                                                        
1 Орієнтовний вміст алкоголю в стандартних дозах (U) у найбільш вживаних напоях:  

– 1 пляшка пива – 1, 5 U; 
– 1 пляшка столового вина чи шампанського – 6 U; 
– 1 винний бокал легкого вина (150 мл) – 1 U; 
– 1 пляшка десертного вина – 8 U; 
– 1 малий келих горілки чи коняка – 1 U. 



порушуються основні процеси центральної нервової системи, сповільнюється 

реакція, втрачається увага, координація. Це призводить до неякісного виконання 

службових обов’язків, халатності та виробничих травм. 

Суттєвий вплив алкоголю спостерігаться також щодо тих працівників МНС, 

котрі переважно займаються розумовою працею. Під впливом постійного 

вживання спиртного у них руйнується інтелект, зникає прагнення до самоосвіти, 

втрачається активність, ініціативність, зникає задоволення від праці, наступає 

постійна втома. За розрахунками економістів, у осіб, які помірно вживають 

спиртне, продуктивність праці знижується на 4-5%. Близько половини 

транспортних аварій пов'язано з вживанням алкоголю. Виробничі травми частіше 

бувають у понеділок (так званий "важкий" день) або у дні після свят, коли 

працездатність організму ще не відновилася після алкогольного сп'яніння. 

Найбільш небезпечний алкоголь для молодих працівників, котрі не мають 

усталених моральних установок та життєвих орієнтирів, не знають своєї реакції 

на спиртне. Старші за віком чи більш досвідчені мають дати поради молодшим, 

проконтролювати їх чи навіть відрадити від вживання спиртного. 

Потрібно чітко усвідомити, що більшість людей швидко звикають до 

алкоголю, перетворюються на залежні особистості. Тоді спиртне блискавично 

зводить нанівець усю духовність, мораль і совість людини, формує з 

різносторонньо обдарованої особистості – хвору, асоціальну істоту, яка руйнує 

свій авторитет, репутацію, повагу в колективі, та, найголовніше – власне особисте 

життя і сім’ю. Разом з пияцтвом у сім'ю приходять матеріальні нестатки, на їх 

ґрунті починаються конфлікти, обвинувачення, бійки. Багато сімей внаслідок 

цього розпадаються.  

Людина, що часто вживає алкоголь, поступово стає хворою на алкоголізм. 

Медичні енциклопедії пояснюють поняття ―алкоголізм‖, як ―комплекс 

патологічних змін, що виникають у людини під впливом алкоголю‖. За 

американськими стандартами алкоголіком вважається не тільки індивід, який 

регулярно вживає спиртне, але й той, хто хоча б двічі на рік споживає таку 

кількість алкоголю, яка викликає провали у пам’яті.  

Розрізняють алкоголізм побутовий, при якому проявляється звикання до 

алкоголю, але питуща людина здатна контролювати кількість випитого і, навіть, 

може тимчасово припинити його вживання в невідповідних для цього ситуаціях і 

умовах, і алкоголізм хронічний, при якому зазначені вище можливості 

втрачаються, змінюється стійкість до алкоголю. На початкових етапах 

толерантність організму до алкоголю підвищується, і тому для досягнення 

сп’яніння необхідно поступово збільшувати кількість випитого. Згодом 

толерантність суттєво знижується і сп’яніння виникає від порівняно невеликої 

кількості алкоголю. 

При частому вживанні великих доз алкоголю розпочинаються слухові та 

зорові галюцинації, ослаблюється пам'ять, людина стає аморальною, 

озлобленною, безвідповідальною, байдужою. У всіх своїх бідах алкоголік 

звинувачує інших. В стані алкогольного психозу алкоголік небезпечний для 

оточуючих, схильний до самогубства. За смертністю алкоголізм з його наслідками 

посідає третє місце після захворювань серця та судин і злоякісних пухлин. 



Отже, надмірне вживання алкогольних напоїв може суттєво позначитись на 

професіоналізмі працівника МНС, зруйнувати його моральність, кар'єру та 

авторитет, призвести до небезпечної хвороби – алкоголізму. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Амеронген Боб Ван. Алкоголь і наркотики. Інформація про вживання та 

зловживання. – К.: Сфера, 2000. – 79 с.  

2. Ваше здоровье! Энциклопедия напитков. – Симферополь, 1994. 

3. Воронович Б. Алкоголізм як хвороба. – К.: Відродження, 1995. – 64с.  

4. Закон України ―Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту‖ // 

Відомості Верховної Ради, 2009, № 29. 

5. Етика та психологія ділових відносин: Навч. посібник / Тетяна Євгенівна 

Андрєєва та ін.; За ред. Т.Є.Андрєєвої. – Харків: Бурун Книга, 2004. 

6. Кузин И. Н. Этикет. – Минск, 2003. 

7. Лаврецький Р.В., Мовчан І.О., Чухрій О.Д. Професійна етика та етикет 

працівника МНС: Навчальний посібник. – Львів: „СПОЛОМ‖, 2006.  

8. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти 

алкоголізму та наркоманії. – К., Либідь, 2006. – 237 с.  

9. Мартин Д. Этикет. Все о правилах поведения за столом. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2001. 

10. Минко А. И. Алкогольная болезнь: Новейший справочник. – М.: Эксмо, 

2004.  

11. Тхостова А. Ш., Елшанский С. П. Психологические аспекты зависимостей. 

– М.: Науч. мир, 2003. 

12. Фридман Л. С. Наркология. – М., 2000. 

13. Цыганков Б. Д. Неотложные состояния в наркологии. – М. : Медпрактика-

М, 2002. 

14. Червяк П.І. Медична енциклопедія. – К.: ВЦ Просвіта, 2001. – 1024 с. 


