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ТРЫ ВОЖ НЫЯ 
СІГ НА ЛЫ

Ці пры сут ні чае ў вас воб раз вір-

ту аль на га све ту пас ля за кан чэн ня 

гуль ні або вы ха ду з се ці ва? Ці бы-

вае ад чу ван не, што ён кі руе ва мі? 

На пра ця гу яко га ча су ба чы це ці 

ад чу ва е це гэ ты воб раз? Ці з'яў ля-

ец ца ў вас не ад чэп нае жа дан не 

паў та рыць у жыц ці тое, што ра бі лі 

ў пра цэ се гуль ні? Ка лі ў ёй пры-

сут ні ча юць па то кі кры ві, рас чля-

нё ныя це лы, ма са выя за бой ствы, 

ма ляў ні чыя сцэ ны гвал ту, што ад-

чу ва е це: за да валь нен не, агі ду, уз-

бу джэн не (у тым лі ку сек су аль нае), 

абы яка васць, пры ліў ад рэ на лі ну? 

Ці пры цяг вае вас маг чы масць са-

ма лік ві да цыі? Вам да во дзі ла ся 

пра сы нац ца ад стра ху і тры во гі? 

Гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні 

ўтрым лі вае ан ке та, якая вы зна-

чае ха рак тар уплы ву кам п'ю тар-

ных гуль няў на эма цы я наль ны і 

псі ха ла гіч ны стан, а так са ма на 

стыль мыс лен ня гей ме раў. Яе 

рас пра ца ва лі кан ды дат тэх ніч-

ных на вук, за гад чык ка фед ры 

ін жы нер най псі ха ло гіі і эр га но-

мі кі БДУІР Кан стан цін ЯШЫН, 

урач-псі хі ятр Кі ра МЕ ЗЯ НАЯ і 

Кан стан цін КА РА НЕЎ СКІ, урач-

не ўро лаг 22-й мін скай га рад-

ской дзі ця чай па лі клі ні кі. Ня-

даў на яны за па тэн та ва лі свой 

спо саб вы яў лен ня пры кмет рас-

строй стваў у ча ла ве ка, якія ўзні-

ка юць пад уплы вам праз мер на га 

за хап лен ня кам п'ю тар ны мі гуль-

ня мі з сю жэ та мі гвал ту.

— За апош нія га ды да след чыя 

гру пы ў РНПЦ псі хіч на га зда роўя, 

на ка фед ры ін жы нер най псі ха ло-

гіі і эр га но мі кі БДУ ІР, ка фед ры 

гі гіены дзя цей і пад лет каў Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та аб сле да ва лі 

не каль кіх ты сяч пад лет каў і сту-

дэн таў у ста ліч ных шко лах і ВНУ. 

Вы ні кі свед чаць, што ся род іх 

ужо сфар мі ра ва ла ся гру па асоб 

з кам п'ю тар най за леж нас цю. І на-

ват ка лі гэ та ўся го адзін пра цэнт 

ад коль кас ці аб сле да ва ных, то ў 

пе ра лі ку на коль касць дзі ця ча га 

на сель ніц тва атрым лі ва ец ца, што 

ах вя ра мі кам п'ю тар най за леж нас-

ці ста лі ка ля дзвюх ты сяч дзя цей 

толь кі ў Мін ску, — тлу ма чыць 

маш таб праб ле мы ўрач-псі хі ятр 

з са ра ка га до вым во пы там ра-

бо ты Кі ра МЕ ЗЯ НАЯ. — У той жа 

час уста ноў ле на вы со кая ры зы ка 

фар мі ра ван ня за леж нас ці ся род 

аб сле да ва ных дзя цей — на ўзроў-

ні 30 пра цэн таў. Ся род мо ла дзі 

ва ўзрос це 18 га доў і ста рэй шай 

кам п'ю тар ная за леж насць уста-

ноў ле на на ўзроў ні 20 пра цэн таў. 

Та кім чы нам, не аб ход насць ака-

зан ня да па мо гі асо бам з ёй ужо 

ві да воч ная.

Між ін шым, Су свет ная ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя ўклю чы ла 

за леж насць ад ві дэа гуль няў у 

11-е вы дан не Між на род най кла сі-

фі ка цыі хва роб. У да ку мен це ска-

за на, што гуль ня вое рас строй ства 

з'яў ля ец ца пэў най ма дэл лю па во-

дзі наў. Ча ла век лі чыц ца за хва рэ-

лым, ка лі гуль ні па чы на юць так 

ці інакш не га тыў на ўплы ваць на 

яго жыц цё, ста но вяц ца на пе ра дзе 

ўсіх ін шых жыц цё вых ін та рэ саў, а 

так са ма вы клі ка юць па ру шэн ні ў 

ся мей най, са цы яль най, аду ка цый-

най, пра фе сій най ці ін шых сфе рах 

жыц ця.

Яшчэ ад ным важ ным ас пек-

там лі чыц ца па ру шэн не кант ро лю 

над гуль ня вым ча сам, а так са ма 

прыяры тэт насць гуль няў на ват 

пас ля та го, як уз ні ка юць не га тыў-

ныя на ступ ствы. Для па ста ноў кі 

ды яг на зу сімп то мы па він ны за-

хоў вац ца на пра ця гу го да, але ён 

мо жа быць па стаў ле ны і ра ней, у 

за леж нас ці ад сту пе ні іх вы ра жа-

нас ці. Да ку мент ус ту піць у сі лу з 

1 сту дзе ня 2022 го да.

ВА КОЛ АД НЫ 
ВО РА ГІ?

— Уя ві це са бе пад лет ка ці 

ма ла до га ча ла ве ка, які па пяць-

шэсць га дзін што дня пра во дзіць 

за гуль нёй у «стра лял ку», — пра-

па нуе Кі ра Ме зя ная. — У Вя лі ка-

бры та ніі ле тась быў вы па дак, ка лі 

дзе ся ці га до вы хлоп чык на пра ця-

гу вась мі га дзін не мог ад цяг нуць 

ува гу ад кам п'ю тар най гуль ні, каб 

сха дзіць у пры бі раль ню, і ў вы ні ку 

апы нуў ся ў баль ні цы. У юна га гей-

ме ра моц на па шы рыў ся кі шэч нік, 

а ма ча вы пу зыр пе ра стаў функ-

цы я на ваць і на дзьмуў ся да та кіх 

па ме раў, што тыр чаў з жы ва та. 

Док тар пры зна ла ся: па ду ма ла, 

што ў хлоп чы ка агрэ сіў ная ра ка-

вая пух лі на. Ме ды кам да вя ло ся 

ля чыць дзі ця сла бі цель ны мі і пра-

во дзіць ура ла гіч ныя пра цэ ду ры. 

Так са ма з ім ак тыў на пра ца ва лі 

псі хо ла гі.

«Свет шмат лі кіх кам п'ю тар ных 

гуль няў жорст кі і бяз лі тас ны. Гей-

мер вя дзе ў ім ба раць бу, кі ру ю чы 

ге ро ем гуль ні. Ён зні шчае вір ту-

аль ных во ра гаў, а тыя спра бу юць 

лік ві да ваць яго. Хоць пад час гуль-

ні гей мер ата я сам лі вае ся бе з яе 

ге ро ем, які дзей ні чае як ро бат, 

сам ён ад чу вае ўлас ці вы ча ла-

ве ку страх пе рад агід ны мі і зла-

слі вы мі іс то та мі. Пра цяг лы стрэс, 

вы клі ка ны моц ны мі эма цыя наль-

ны мі пе ра жы ван ня мі, аказ вае 

дэ струк тыў нае ўздзе ян не на ча-

ла ве ка і прын цы пы ба раць бы ў 

вір ту аль ным све це пе ра но сяц ца 

ў рэ ча іс насць, — па пя рэдж вае 

ўрач-псі хі ятр. — Гей мер ад чу вае 

сваю не аба ро не насць, яму зда-

ец ца, што ўсе гля дзяць на яго 

ко са, на ва коль ны свет уяў ляе 

са бой па гро зу —- як у гуль ні. Та-

кое стаў лен не спа ра джае спа чат-

ку вы со кі ўзро вень тры вож нас ці 

асо бы, а за тым і фар мі ра ван не 

па ра нойі».

А вось яшчэ ад но пры знан не 

гей ме ра: «Мне бы ло 12 га доў, і 

я ду маў, што ўжо ні што не мо жа 

на па ло хаць пас ля кам п'ю тар ных 

гуль няў у жан ры «хо рар», але 

я па мы ляў ся. У снах усё бы ло 

інакш. «Я ста яў пе рад дзвя ры-

ма і гля дзеў у воч ка на вя ліз на га 

па ву ка. Той рап там стаў біц ца ў 

дзве ры. Я за чы ніў дру гія дзве ры, 

за бег у па кой і стаў на пад акон нік. 

Ста яў пе рад ад чы не ным акном, 

ка лі па вук раз біў дру гія дзве ры, і 

ў той мо мант, ка лі ён га то вы быў 

скок нуць на мя не, сту піў у акно. 

За пом ніў ад чу ван не сва бод на га 

па дзен ня і тое, як зям ля на блі жа-

ец ца. По тым я пра чнуў ся».

— Абу джэн не ад стра ху і тры-

во гі з'яў ля ец ца след ствам дэ-

струк тыў на га ўплы ву сю жэ таў 

вір ту аль на га све ту і фар мі ра ван-

ня па та ла гіч ных ста наў псі хі кі, 

у пры ват нас ці — дэ прэ сіі, — тлу-

ма чыць Кі ра Ме зя ная. — Пад час 

ан ке та ван ня, якое мы з ка ле га-

мі пра во дзі лі ў дзвюх тэх ніч ных 

ВНУ, вы свет лі ла ся, што асаб лі-

вай па пу ляр нас цю ка рыс та юц ца 

ў сту дэн таў гуль ні-стра тэ гіі — ім 

ад да юць пе ра ва гу 64 пра цэн ты 

рэ спан дэн таў і гуль ні ў рэ жы ме 

ан лайн (54 пра цэн ты). Вы ні кі ана-

лі зу па ка за лі, што ў 40 пра цэн тах 

вы пад каў сту дэн ты імк нуц ца да 

пра явы ў гуль ні за ступ ніц тва, вы-

ра та ван ня і аба ро ны пер са на жаў. 

Ад нак тра ці на з іх для да сяг нен ня 

доб рай мэ ты пры бя га юць да гвал-

ту і зні шчэн ня ў гуль ня вым све це, 

кан ста ту ю чы, што гэ та да стаў ляе 

ім за да валь нен не і «шмат ад рэ-

на лі ну». Агрэ сія і гвалт у гуль нях 

ста лі на столь кі звык лы мі і што-

дзён ны мі, што больш за 20 пра-

цэн таў рэ спан дэн таў, вы кон ва-

ю чы та кія дзе ян ні, ад чу ва юць 

абыяка васць.

У не ка то рых гей ме раў пас ля 

вы ха ду з гуль ні з'яў ля ец ца так 

зва ны аў та ном ны вір ту аль ны 

воб раз, ка лі пры вы клю ча ным 

кам п'ю та ры ў па коі з'яў ля ец ца 

ге рой гуль ні ці гра фі ка, чу юц ца 

га ла сы... Гэ ты псі хіч ны фе но мен 

за хоў ва ец ца ад не каль кіх хві лін 

да не каль кіх дзён. Гей ме ры па чы-

на юць дзей ні чаць па ал га рыт ме 

ге роя гуль ні, той імі «кі руе» ў іх 

га ла ве. Воб раз з гуль ні «ся дзіць, 

хо дзіць, раз маў ляе».

Ся род асоб з та кім рас строй-

ствам боль шасць ад дае пе ра ва гу 

ро ле вым гуль ням з пры мя нен нем 

гвал ту, а не ка то рыя з іх ад чу ва-

юць пры гэ тым за да валь нен не і 

сек су аль нае ўзбу джэн не. Акра-

мя та го, та кія сту дэн ты пры зна-

лі ся, што пас ля вы ха ду з гуль ні 

ад чу ва юць у ру цэ зброю, якой іх 

ге рой дзей ні чаў у вір ту аль ных біт-

вах. У 14 сту дэн таў (9,3 пра цэн та 

ад лі ку аб сле да ва ных) «з'я ві ла ся 

на вяз лі вае жа дан не здзейс ніць у 

жыц ці тое, што ра біў у пра цэ се 

гуль ні». Гэ та да зва ляе мер ка ваць, 

што агрэ сіў ныя жан ры гуль няў 

з'яў ля юц ца ад ным з фак та раў 

фар мі ра ван ня псі ха па та ла гіч ных 

рас строй стваў. Не вы клю ча на, 

што не ка то рыя з іх ама та раў ра-

ней ці паз ней трап ля юць у кры мі-

наль ную хро ні ку ці ў хро ні ку тра-

гіч ных зда рэн няў. На жаль, гэ тыя 

псі хіч ныя па ру шэн ні не вы яў ля-

юц ца ў гей ме раў спе цы я ліс та мі 

свое ча со ва.

Я — 
УСЁ МА ГУТ НАЯ 
СУТ НАСЦЬ!

Па сло вах Кі ры Ме зя най, ува-

гі за слу гоў вае яшчэ адзін важ ны 

фе но мен ро ле вай кам п'ю тар най 

гуль ні — са ма лік ві да цыя: яна 

аказ вае іс тот ны ўплыў на псі ха ло-

гію ка рыс таль ні каў. Гульцы ра зу-

ме юць са ма лік ві да цыю ге роя або 

пер са на жа як акт, які да зва ляе ў 

гуль ні ад мо віц ца ад не зда валь-

няю ча га вы ні ку ў пра цэ се на бі ран-

ня ач коў і ў тым вы пад ку, ка лі яго 

дзе ян ні ака жуц ца не па спя хо вы мі. 

Гэ ты акт мо жа пры нес ці ка рысць 

ка ман дзе або да зво ліць ге рою (іг-

ра ку) рас па чаць гуль ню на но ва.

— Ста ноў чы ад каз на пы тан не 

«Ці пры цяг вае вас маг чы масць 

са ма лік ві да цыі?» да лі 15 пра цэн-

таў рэ спан дэн таў. Ся род іх з'яў-

лен не аў та ном на га вір ту аль на га 

воб ра за пас ля гуль ні су стра ка-

ец ца ў тры ра зы час цей, чым ся-

род асоб, якія ад маў ля юць пры-

ця галь насць са ма лік ві да цыі для 

ся бе, — за ўва жае спе цы я ліст. — 

Гэ та да зва ляе зра біць вы сно ву: як 

пры маль насць са ма лік ві да цыі ў 

гуль ні, так і з'яў лен не аў та ном на га 

вір ту аль на га воб ра за ства ра юць 

вы со кую па гро зу для фар мі ра-

ван ня раз бу раль ных тэн дэн цый у 

псі хіч ным зда роўі. На мі да ка за на: 

са ма лік ві да цыя вы клі кае тры вож-

ныя рас трой ствы ў гей ме раў, і ў 

пер шую чар гу, па ру шэн ні сну.

Так са ма вы ні кі на шых да сле-

да ван няў да зва ля юць зра біць 

вы сно ву аб на яў нас ці су вя зі па-

між рас строй ствам сну і пра цяг-

лым зна хо джан нем у вір ту аль-

най пра сто ры. Бы ло ўста ноў ле-

на, што гуль ня выя сю жэ ты ў снах 

пры сут ні ча юць у 16 пра цэн таў 

рэ спан дэн таў. Асаб лі выя пе ра-

жы ван ні з'я ві лі ся ў 21 ча ла ве ка 

(14,8 пра цэн та) — яны па ве да-

мі лі пра «дзіў нае ад чу ван не бу-

ду чых змен, прад чу ван не сва ёй 

абра нас ці, ней ка га пры зна чэн ня». 

Вы ву чэн не сю жэ таў сноў па ка за-

ла, што не ка то рыя гей ме ры атая-

сам лі ва юць ся бе ў іх з ма гут ны-

мі сі ла мі і пер са на жа мі гуль няў. 

Так, на прык лад, адзін ба чыў ся бе 

ў воб ра зе біб лей ска га По нція Пі-

ла та, ін шыя — у воб ра зе на ём-

на га за бой цы або «ўсё ма гут най 

сут нас ці». Сту дэн ты з та кі мі пе ра-

жы ван ня мі гу ля юць у жан ры стра-

тэ гій больш за шэсць га дзін у су ткі 

або «за по ем» — да 168 га дзін у 

ты дзень. І тут паў стае ўжо ін шае 

пы тан не: ці ў ста не ней ра каг ні тыў-

ная сфе ра ча ла ве ка за хоў ваць 

адэ кват нае ад люст ра ван не знеш-

ня га све ту ў пра цэ се рэ гу ляр на га 

шмат га дзін на га зна хо джан ня ў 

гуль ні пры пры гне чан ні ўсіх сіг-

на лаў з рэ аль на га све ту?

КАН ФЛІКТ 
ІН ТА РЭ САЎ

Да кан ца бя гу ча га го да ў анг-

лій скім вы да вец тве вый дзе кні га 

«Вір ту аль ны свет: ства раль ні кі, 

жы ха ры, ту рыс ты», якую на пі са лі 

Кі ра Ме зя ная, Кан стан цін Яшын і 

Кан стан цін Ка ра неў скі. Яна ў па-

пу ляр най фор ме зна ё міць чы та-

чоў з кам п'ю тар ным вір ту аль ным 

све там, які стаў част кай су час най 

ін дуст рыі за баў. У ёй прад стаў ле-

ны вы ні кі да сле да ван няў кам п'ю-

тар най за леж нас ці, пра ве дзе ныя 

аў та ра мі на пра ця гу апош ніх га-

доў. Асоб ны раз дзел пры све ча ны 

скан ды наў скай мі фа ло гіі, сю жэ ты 

якой пры сут ні ча юць у кам п'ю тар-

ных гуль нях...

— Я лі чу вя лі кім пра лі кам, 

што да сён ня ў Бе ла ру сі ад сут-

ні чае цэнтр па вы ву чэн ні праб ле-

мы камп'ю тар най за леж нас ці, і, 

у пер шую чар гу, гей мер ства, — 

пад крэс лі вае Кі ра Ме зя ная. — 

Між ін шым, пас ля та го як ста ла 

вя до ма аб уклю чэн ні яе ў но вую 

Між на род ную кла сі фі ка цыю хва-

роб, шэ раг буй ных кам па ній, якія 

ма юць не па срэд нае да чы нен не да 

гуль ня вой ін дуст рыі, за яві лі, што 

ды яг наз не за сна ва ны на до сыць 

важ кіх до ка зах, каб апраў даць 

яго ўклю чэн не ў адзін з най больш 

важ ных нар мат вор чых ін стру мен-

таў Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя. Быц цам бы на ву ко вая 

ас но ва для ўклю чэн ня гуль ні ў спіс 

рас строй стваў па куль што сла бая. 

У за яве, пад пі са най ар га ні за цы я мі 

з Еў ро пы, ЗША, Ка на ды, Аў стра-

ліі, Но вай Зе лан дыі, Паўд нё вай 

Ка рэі, Паўд нё вай Аф ры кі і Бра зі-

ліі ўтрым лі ваў ся за клік да СА АЗ 

«пе ра асэн са ваць» гэ тае ра шэн-

не. Агрэ сіў ная рэ кла ма гуль няў, 

а так са ма са цы яль нае ад аб рэ нне 

та ко га ві ду дзей нас ці ві да воч на 

не спры яе зні жэн ню ўзроў ню за-

леж ных. Дык ня ўжо для Бе ла ру сі 

гэ тая праб ле ма яшчэ не да стат ко-

ва ак ту аль ная? Мяр кую, што сён-

ня мы ўсе ба чым толь кі вяр шы ню 

ай сбер га.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ГУЛЬ НЯ... ЗА ПО ЕМ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Гуль ня вое рас строй ства 
з'яў ля ец ца пэў най ма дэл лю 
па во дзі наў. 

«Гей мер ад чу вае сваю 
не аба ро не насць, на ва коль ны 
свет уяў ляе са бой па гро зу — 
як у гуль ні».

Гей ме ры па чы на юць 
дзей ні чаць па ал га рыт ме 
ге роя гуль ні, той імі «кі руе» 
ў іх га ла ве.

Сту дэн ты пры зна лі ся, 
што пас ля вы ха ду з гуль ні 
ад чу ва юць у ру цэ зброю.

Са ма лік ві да цыя аказ вае 
іс тот ны ўплыў на псі ха ло гію 
ка рыс таль ні каў.


