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У статті розглянуто поняття, критерії, розповсюдженість, причини і передумови формування кібер-адикцій у 

студентському середовищі з огляду на реалії українського сьогодення. Запропоновано шляхи подолання Інтернет-

залежності через використання арт-терапевтичних технік впливу на особистість і поведінку. Охарактеризовано 

процесуальні і змістові труднощі в роботі із залежними кліентами. Проаналізовано можливості арт-терапії як 

невербального методу впливу, що дозволяє встановити контакт всупереч анозогнозії, алекситимії, гіперчутливості, 

низькій фрустраційній толерантності і потужному опору з боку адикта. Розкрито терапевтичний потенціал маски 

як засобу подолання патологічного відчуження адикта; методу виокремлення здорового начала із хворобливої площини 

і форми фізичного втілення здорового начала залежного індивіда, що зафіксований у його пренатальній пам’яті.  
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Кожне десятиліття породжує нові, властиві 

тільки йому пристрасті, потяги та залежності. 

Студентська молодь, як провідна та 

прогресивна ланка суспільства, на яку завжди 

покладаються великі надії, виступає в цьому 

випадку таким собі лакмусовим папірцем, що 

показує наявні суспільні суперечності.  

На тлі залежностей, що вже давно існують, 

поступово починають з’являтися нові, більш 

актуальні та злободенні, підкреслюючи своєю 

появою саме ті проблемні сфери, які не 

впорядковані належним чином. Особливо 

сьогодні – в умовах перманентного карантину 

і дистанційного навчання. 

Доступність до все нових видів «благ», 

безперервна диджиталізація, розвиток гаджетів, 

спрямованих саме на розважальну складову 

суспільного споживання, труднощі в стосунках 

із рідними та близькими, падіння рівня емпатії, 

зростання інформаційно-стресового навантаження, 

невизначеність професійного майбутнього – це 

лише частина довгого списку, але вона окреслює 

негативний бік становлення українського 

студентства у світі цифрових технологій.  

Усі ці чинники сприяють стрімкому 

поширення кібер-адикцій, що виступають як 

своєрідний спосіб втекти від реалій життя, на 

деякий час відволіктися від особистих 

проблем і навчально-професійних труднощів, 

постійної конкуренції та соціального стресу, 

породженого пандемією. 

Наведемо деякі статистичні дані. Ще у 2016 

году дитячий фонд Організації Об'єднаних 

Націй (ЮНІСЕФ) висловив стурбованість з 

приводу високого рівня інтернет-залежності 

серед підлітків у віці від 15 до 17 років. 

Опитування понад 6 тис. українських 

школярів показало, що 10% з них відверто 

заявляють про свою сильну залежність від 

інтернету, а 50% - про залежність від онлайн 

ігор, і тільки 6,5% опитаних повідомили, що 

взагалі не користуються інтернетом [3]. 

Дослідження Національної академії правових 

наук України, проведене в 2018 році, показало 

ще більш прикрі результати: від кіберзалежності 

в Україні страждає 14-16% дітей. У 6-8% 

підлітків спостерігаються коморбідні психоло-

гічні і фізіологічні захворювання: шизофренія, 

невралгія, порушення опорно-рухового апарату 

(розвиваються сколіоз, остеохондроз, артроз), 

короткозорість. У середньому школярі прово-

дять в інтернеті 5-6 годин на добу, проте це не 

межа і деякі знаходяться в мережі до 16 і більше 

годин [3]. 

Втім, від кібер-залежності страждають не 

тільки діти шкільного віку, а й студентська 

молодь і навіть дорослі. Причому по всьому 

світу. За різними даними, нав'язливе бажання 

користуватися інтернетом відчуває близько 

10% користувачів усього (зазначимо, доковід-

ного) світу. У ковідному і постковідному світі 
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негативні наслідки диджиталізації, у тому 

числі освіти, поки що важко оцінити. 

Уперше на проблему кібер-адикції зверну-

ли увагу в 1995 році в США, де на сьогодні від 

інтернет-залежності в тій чи іншій формі стра-

ждає до 60% населення [3]. 

За останні 20 років ця тема стала одним з 

найактуальніших напрямків наукових дослід-

жень і публікацій, що спонукали до відкриття 

численних клінік для лікування інтернет-

адикцій у деяких країнах світу. Найрадикаль-

ніше до інтернет-залежних ставляться у Китаї, 

де з 2008 року з'явилася маса виправних табо-

рів. У деяких з них практикується стройовий 

вишкіл, побиття пацієнтів і навіть електрошок. 

Тож не дивно, що подібна «терапія» нерідко 

призводить до летальних наслідків [3]. 

У грудні 2017 року Всесвітня організація 

охорони здоров'я оголосила про офіційне 

включення залежності від відео-ігор до Між-

народної класифікації хвороб (МКХ-10). 

Серед симптомів розладу: втрата контролю 

над часом і частотою ігрового процесу, висо-

кий пріоритет гри над іншими життєвими інте-

ресами, продовження гри, всупереч негатив-

ним наслідкам [1]. 

Цілком можливо, що рано чи пізно до МКХ 

потрапить й інтернет-залежність. Тим більше, 

що про визнання патологічними залежностей 

від селфі, соцмереж та веб-серфінгу в цілому, 

експерти ВООЗ наголошували неодноразово. 

Незважаючи на практично одностайну дум-

ку фахівців про шкоду кібер-адикцій, деякі вче-

ні дотримуються і протилежних поглядів. По-

чесний професор психіатрії Duke University 

Аллен Францис вважає, що віднесення інтер-

нет-залежності до психічних розладів є вкрай 

дискутабельною темою, яка рано чи пізно приз-

веде до того, що будь-яку надмірну активність 

почнуть розглядати як патологію [3].  

Що ж таке адикція, або залежність? Залеж-

ність – будь-яке постійне, хронічне та інтенсивне 

використання конкретного патерну поведінки, 

що застосовується індивідом для зміни свого 

емоційного стану і виходить (або вже вийшло) з-

під його свідомого контролю [5, 7]. 

Основними симптомами залежності є:  

1. Поглинутість залежністю – постійна заклопо-

таність і підпорядкованість об’єкту залежності, 

нездатність отримувати задоволення від інших 

сторін життя. 2. Втрата сили волі – конфлікт між 

бажанням зупинитися і бажанням продовжувати. 

3. Втрата контролю – нездатність контролювати, 

зупиняти або припиняти залежну поведінку, 

навіть коли вона стає руйнівною. Залежна 

поведінка характеризується високим ступенем 

ризику і загрожує фізичному та психічному 

здоров'ю індивіда. 4. Брехня і самообман 

(анозогнозія) – заперечення існування проблеми, 

призменшення наслідків впливу залежності на 

життя самого адикта та оточуючих його людей, 

маніпуляції та агравація з метою виправдати 

себе і свою поведінку, приховати її наслідки, 

уникнути відповідальності або отримати вторин-

ні вигоди для залежної поведінки. 5. Абсти-

нентний синдром – негативні психологічні або 

фізіологічні реакції при зменшенні дози препа-

рату (часу, проведеного у мережі) або утриманні 

від патерну залежної поведінки. Занепокоєння і 

дратівливість при спробах з боку оточення при-

пинити цю поведінку. 6. Толерантність – необ-

хідність або бажання вживати якусь речовину 

або здійснювати певну активність у все більшій 

кількості для досягнення бажаного ефекту. 7. 

Інтенсивні перепади настрою, пов'язані з цією 

діяльністю – від ейфорії до сорому, провини і 

депресії. 8. Прогресуюча кількість внутрішньо-

особистісних і міжособистісних конфліктів, 

моральна деградація та інші проблеми, пов'язані 

з залежною поведінкою [1, 2, 5, 6, 7].  

Інтернет-залежність – це нав'язливе бажан-

ня увійти в Інтернет, перебуваючи в off-line, і 

нездатність вийти з Інтернету, будучи on-line. 

Розглянемо специфічні ознаки (симптоми) 

кібер-адикції. Це: нав'язливе бажання переві-

ряти email-листування; постійне очікування 

наступного виходу в Інтернет; непереборний 

потяг до пошуку інформації в мережі [1]. 

Рисами залежної особистості за В.Д. Менделе-

вичем є: інфантильність; сугестивність і насліду-

вання; прогностична некомпетентність; ригідність 

і упертість; наївність, простодушність і чуттєва 

безпосередність; допитливість і пошукова актив-

ність; максималізм; егоцентризм; яскравість уяви, 

вражень і фантазій; нетерплячість (низька фру-

страційна толерантність); схильність до ризику і 

«смаку небезпеки» (авантюризм); страх бути 

покинутим [5]. 

Отже, занижена самооцінка, хронічні де-

пресії, міжособистісні конфлікти, сімейні проб-

леми, особистісні кризи, труднощі в оволодінні 

професією, у розкритті і реалізації внутрішніх 

потенціалів, суїцидальна і самопошкоджувальна 

поведінка та інші запити, з якими особи студент-
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ського віку часто звертаються до психологів, при 

першому наближенні виявляються так чи інакше 

пов'язаними із залежністю будь-якого виду – або є 

наслідками залежної поведінки (та/або розладу 

типу залежної особистості (F60.7), або її причиною.  

Для успішної терапевтичної роботи з таки-

ми клієнтами слід не тільки знати симптоми 

залежностей як таких, але і враховувати 

загальні особливості адиктивних суб’єктів і ті 

труднощі – змістові і процесуальні – , що 

виникають при взаємодії із ними [2, 6]. 

По-перше, це механізми психологічного 

захисту, а саме надзвичайно розвинені у 

залежних, заперечення, раціоналізація і проек-

ція. Раціоналізація і проекція зміцнюють запе-

речення. Ці три складові ірраціональної пове-

дінки залежних повинні враховуватися на кож-

ному етапі терапії. Вони можуть чергуватися 

подібно лушпинню в цибулині: коли розкри-

вається і видаляється один шар заперечення, 

раціоналізації та проекції, під ним може вияви-

тися наступний і т.д. Іншим, не менш розви-

неним, актуалізованим і напруженим у адиктів, 

механізмом захисту є придушення (репресія), 

що відключає небажані і неприйнятні почуття. 

Схильність до маніпуляцій – захисний маневр, 

що допомагає адикту відволікати увагу від 

його проблеми. Деякі залежні досягають такої 

майстерності в мистецтві маніпуляцій, що 

здатні ввести в оману не тільки своїх близьких 

і психолога, а навіть і самих себе.  

Когнітивні викривлення (спотворення) 

також є засобами захисту від психотравмівних 

переживань. Здатність раціоналізувати насті-

льки розвинена у залежних, що, за висловом 

американського психолога А. Тверскі, фахі-

вець повинен бути дуже обережним, аби не 

потрапити під вплив зовні переконливих і 

логічних аргументів залежного, які можуть 

викликати довіру і вводити в оману [8]. Чим 

вище інтелект адикта, тим вище його здатність 

виправдовувати всі свої вчинки, пов'язані з 

залежною поведінкою. 

Емоції. Залежні є надмірно чутливими. Особ-

ливо гостро адикти реагують на ситуації реаль-

ного або уявного відкидання. Часто залежні не 

знають про свою загострену сенситивність, 

бачать ворожі наміри в конструктивних діях і 

зауваженнях і схильні реагувати відповідно. 

Залежним властиве загострене почуття 

«інакшості» і глибоке, дисфоричне відчуття со-

рому за себе, що призводить до відмови навіть 

від спроб що-небудь змінити, відчуття зневіри і 

безпорадності. 

Отже, вербальна комунікація з адиктами 

унеможливлюється (або суттєво ускладнюється) 

дією специфічних механізмів психологічного 

захисту, анозогнозією, наявністю ірраціональ-

них переконань, гіперчутливістю, алексити-

мією, низькою фрустраційною толерантністю 

тощо. Саме тому слід надавати перевагу 

невербальним засобам терапії.  

Термін «арт-терапія» був упроваджений 

Адріаном Хіллом, британським художником, 

письменником, педагогом и телеведучим у 

1938. Він став засновником нового напрямку 

роботи з хворими туберкульоз, відкривши те-

рапевтичний ефект живопису і малюнку у 

подоланні фобій, депресій, конфліктності та 

низької самооцінки. Теоретичні підґрунтя арт-

терапії знаходимо в працях З. Фрейда і К. 

Юнга, концептуальні обґрунтування - в 

гуманістичних моделях розвитку особистості 

К. Роджерса та А. Маслоу [5]. 

В Україні метод арт-терапії набув широкого 

розповсюдження. У 2003 році засновано Київську 

громадську організацію «Арт-терапевтична асо-

ціація», і, станом на сьогодні, арт-терапія є найпо-

пулярнішим методом психокорекції негативних 

емоційних станів та афективних розладів серед 

українських психологів. 

Аналіз останніх досліджень з досвіду вико-

ристання арт-терапевтичних методик (І. Вач-

ков, О. Захаров, Т. Зінкевич-Євстігнєєва, О. 

Копитін, М. Ловенфельд, В. Петрушин, Г. 

Солдатова, О. Тараріна, О. Філь та ін.) [2, 4, 6] 

довів, що потенціал використання арт-терапев-

тичних технік в роботі із залежними дуже ши-

рокий: це і можливість наповнити несвідоме 

позитивними образами, що створює відчуття 

безпеки і захищеності; і засіб дистанціюватися 

від проблеми, поглянути на неї збоку; і шлях 

до катарсису; і спосіб відреагування та 

усвідомлення.  

Робота з малюнком, скульптурою, казкою, 

маскою, колажем та ін. дозволяє клієнту вийти 

з асоційованого з особистістю (синкретичного, 

его-синтонного) образу залежності як тоталь-

ної проблеми і у будь-який момент дисоціюва-

тися від неї, сприймаючи залежність як фено-

мен, як частину життя, як вітальну, але патоло-

гічну потребу лише однієї з травмованих час-

тин власної особистості. Під час творчої робо-

ти над проективним матеріалом активізуються 
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спогади і фантазії, пов'язані з несвідомим кон-

тентом, метафоричними образами, що є менш 

цензурованими з боку свідомості [2].  

Опосередкована метафорою комунікація за-

хищає адикта від безпосередньої конфронтації з 

емоційно навантаженим матеріалом, викликає 

менше занепокоєння, полегшує експресію, 

зменшує ймовірність перенапруження захисних 

механізмів і декомпенсацій.  

З почуттями безпорадності, глибокого від-

чаю і безвиході, що є потужними демотивато-

рами і закономірними супутниками невдалих 

спроб припинити залежну поведінку, також 

можна працювати через арт-терапевтичні засо-

би. Так, малюнок, скульптуру, колаж, казковий 

сюжет можна змінити, що дозволяє зародитися 

першій надії на те, що можливі аналогічні 

(навіть якщо і гіпотетичні!) зміни і в житті 

залежного, а також на те, що автором цих змін 

може стати він сам [2]. Розвиток поваги до себе 

і зростання самооцінки в процесі творчості 

знижує гіперчутливість адиктів, створюючи 

сприятливі умови для подальшого успішного 

просування в терапії.  

У цілому, арт-терапія надає можливості: 1. 

Встановити емпатійний контакт між тера-

певтом і залежним клієнтом. Дефіцит довіри – 

одна з властивих адиктам рис, що суттєво 

позначається на ефективності і тривалості 

терапії. 2. Оптимізувати процес терапії. 

Адиктам надзвичайно важко диференціювати і 

вербалізувати власні почуття, вони, у переваж-

ній більшості, є алекситиміками. Невербальна 

комунікація дозволяє уникати цензури з боку 

свідомості, що допомагає долати опір і раці-

оналізацію. 3. Скоротити тривалість терапії. 

Особливістю залежних є брак терпіння і низь-

ка витривалість до середньо-амплітудних стре-

сових навантажень. Арт-техніки дозволяють 

скоротити тривалість окремих етапів терапії за 

рахунок прояву в метафоричних образах без-

посереднього сприйняття адиктом власної си-

туації такою, як вона є, і справжніх пережив-

ань, що виникають у нього у зв'язку з цією си-

туацією, оминаючи механізми психологічного 

захисту. 4. Соціально-прийнятного відреагу-

вання агресії та інших негативних почуттів. 

Залежні особи часто страждають на «нетри-

мання афекту» на стадії «останньої краплини»: 

переповнення почуттями і спонтанної розряд-

ки у вигляді імпульсивних вчинків, нервових 

зривів, спалахів гніву тощо. Арт-терапія є без-

печним способом психоемоційного розванта-

ження. 5. Опрацювати / усвідомити ірраціона-

льні думки і переконання. 6. Розвинути почут-

тя контролю над ситуацією. Переорієнтувати 

локус контролю з екстернального на інтерна-

льний. 7. Розвинути творчі здібності і підви-

щити самооцінку. Критично низька самооцінка 

притаманна для переважної більшості клієнтів 

із залежністю. У той же час, багато з них є 

обдарованими натурами. Артефактами стають 

почуття задоволеності, відчуття самоефектив-

ності, самоексплорації, що виникає в результаті 

виявлення прихованих талантів та їх розвитку 

в процесі арт-терапії. 8. Морального зростан-

ня особистості. Виникнення залежності, з-по-

між інших причин, обумовлене певним мораль-

ним (етичним, естетичним, духовним) недо-

розвитком. Так, наприклад, за допомогою психо-

терапевтичних казок можна здійснювати пози-

тивний вплив на ієрархію моральних цінностей 

залежної особистості [2]. 9. Попереджати ви-

никнення рецидивів – розкриття внутрішніх по-

тенціалів, особистісне зростання підвищують 

самооцінку залежного, допомагають знайти нові 

інтереси і сфери самореалізації. 10. Проводити як 

групову, так і індивідуальну роботу з адиктами.  

У своїй роботі з Інтернет-залежними студен-

тами ми надаємо перевагу маскотерапії – методу, 

що базується на проекції внутрішнього глибин-

ного інстинктивно-тваринного, етно-родового (гене-

алогічного), соціального та індивідуально-типо-

логічного пластів особистості на паперову маску.  

Психологічний зміст маски полягає у її 

амбівалентності: з одного боку вона зберігає 

таємницю особистості, а з іншого – захищає і 

відчужує від зовнішнього світу, звільняє та 

обмежує. Маска як річ або маска як образ – 

стають новими формами репрезентації 

особистості. Маска «поглинає» індивідуаль-

ність і нав’язує особистості нові форми 

переживань, поведінки та думок.  

Існують різні науково-емпіричні підходи до 

визначення функцій маски: структурно-

семіотичний К. Леві-Строса; лінгвістичний 

Г. Винокура, В. Виноградова; літературознавчий 

М. Бахтіна, Ю. Лотмана; соціологічний П. Екмана, 

Е. Гофмана; психологічний К. Юнга, Дж. 

Моргаліса і психотерапевтичний підхід О. Блейєра, 

М. Бубера, Г. Назлояна, на якому ми і 

зупинимося детальніше [4].  

У межах психотерапевтичного підходу 

маску розглядають як засіб подолання 
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патологічного відчуження, аутизму; як метод 

виокремлення здорового начала із хворобливої 

площини; як форму фізичного втілення 

здорового начала індивіда, що зафіксований у 

його пренатальній пам’яті. 

Психотерапевтичний ефект маски досяга-

ється за рахунок того, що особистість начебто 

обмежує свободу самовираження, одягаючи 

маску, але саме в цьому обмеженні вона і дося-

гає внутрішньої свободи та спокою. Одягаючи 

предметну маску, індивід знімає «соціальну 

маску» і, відповідно, обмежу зв’язок із зовніш-

нім світом, занурюючись у глибинні пласти 

інтрапсихічних переживань.  

У процесі роботи над маскою особливу ува-

гу ми приділяємо створенню виразного худож-

нього образу, оскільки маска повинна виклика-

ти естетичне задоволення у її автора. Так, у 

межах феноменологічної моделі маскотерапії 

зміна уявлення про себе, про форми поведінки 

та взаємодії із соціумом здійснюється через 

використання гриму.  

Екзистенційна модель передбачає створен-

ня архетипічних образів із папьє-маше з метою 

усвідомлення глибинних потреб особистості в 

метаморфозах. Техніки маскотерапії дають 

можливість виявити домінуючі екзистенційні 

установки, розробити ескіз маски, що відпо-

відає новому екзистенційному змісту особис-

тості, здійснити ліплення маски з урахуванням 

індивідуальних особливостей, створити моно-

лог в масці, що виражатиме ставлення суб’єкта 

адикції до себе і до світу, дослідити враження 

від сприйняття себе в масці з використанням 

дзеркала, розіграти екзистенційно важливі ситуації.  

Трансперсональна модель маскотерапії 

передбачає ліплення із вапна власного обличчя 

із заплющеними очима. Завданням такого 

підходу є актуалізація несвідомих процесів. 

Алгоритм роботи включає ліплення із 

зав’язаними очима власного образу «Я» (як 

варіант, здорового, вільного від кібер-адикції), 

рефлексія переживання від сприйняття маски 

після зняття пов’язки з очей, інтерпретація 

семантичного змісту маски терапевтом, дове-

дення образу до гармонійної завершеності або 

знищення маски з відкритими очима.  

Завдяки маскотерапії, можна розширити уяв-

лення індивіда про власну особистість та акту-

алізувати ті сторони «Я», що витіснені зі сфери 

свідомості. Маскотерапія дозволяє оволодіти на-

вичками раціонального та інтуїтивного контро-

лю форм емоційного самовираження, вивільни-

ти придушені почуття, сформувати продуктивні 

екзистенційні установки та засвоїти нові форми 

комунікації [4]. 

Резюмуючи, слід наголосити на тому, що арт-

терапевтичні техніки сприяють усуненню когні-

тивного дефіциту і збагачують поведінковий 

репертуар залежних осіб; посилюють адаптивну 

поведінку; послаблюють вплив травмівних па-

тернів через можливість екологічного відреагу-

вання травмівного досвіду і катарсису; сприяють 

розвитку здібностей до релаксації і саморегу-

ляції; розвивають здатності до асертивної пове-

дінки і самоствердження; сприяють розкриттю 

творчого потенціалу особистості; за умов групо-

вої роботи, забезпечують підвищення комуніка-

тивної компетентності і тренінг соціальних навичок.  

Отже, бурхливий розвиток сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій і, 

зокрема, перехід до дистанційного навчання в 

умовах карантину, зумовили загострення 

відносно нової для автентичної психоло-

педагогічної науки і практики проблеми – 

розповсюдження кібер-адикцій у студентському 

середовищі. У зв’язку з цим дослідження 

особливостей формування Інтернет-залежної 

поведінки, її зовнішніх предикторів і внутрішніх 

(особистісних) детермінант, шляхів і методів 

профілактики, корекції та терапії набувають 

особливої актуальності в реаліях українського 

сьогодення. Саме тому слід усебічно вивчати і 

практично використовувати терапевтичний і 

гармонізуючий особистість потенціал арт-технік 

в роботі зі студентами – кібер-адиктами. 
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Чаркина Е.А.  

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КИБЕР-АДДИКЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В статье рассмотрено понятие, критерии, распространенность, причины и предпосылки формирования кибер-

аддикций в студенческой среде, с учётом реалий украинской действительности. Предложены пути преодоления 

интернет-зависимости через использование арт-терапевтических техник воздействия на личность и поведение. 

Охарактеризованы процессуальные и содержательные трудности в работе с зависимыми клиентами. 

Проанализированы возможности арт-терапии как невербального метода воздействия, который позволяет 

установить контакт вопреки анозогнозии, алекситимии, гиперчувствительности, низкой фрустрационной 

толерантности и мощному сопротивлению со стороны аддикта. Раскрыт терапевтический потенциал маски как 

средства преодоления патологического отчуждения аддикта; метода выделения здорового начала из болезненной 

плоскости и формы физического воплощения здорового начала зависимого индивида, зафиксированного в его 

пренатальной памяти. 

Ключевые слова: кибер-аддикция, зависимая личность, симптомы зависимости, арт-терапия, маскотерапия. 
 

Charkinа O.A.  

ART THERAPEUTIC TECHNIQUES OVERCOMING CYBER-ADDICTIONS AMONG STUDENTS 

The article discusses the concept, criteria, prevalence, causes and prerequisites for the formation of cyber addictions in the 

student environment, taking into account the realities of Ukrainian life. Ways are proposed to overcome the Internet-

dependent effects through the use of art therapeutic techniques for the identity and behavior. We characterize procedural and 

meaningful difficulties in working with dependent clients. Analyzed the possibilities of art therapy as a non-verbal method of 

exposure, which makes it possible to establish contact contrary to anosognosia, alexitimia, hypersensitivity, low frustration 

tolerance and powerful resistance from the addict. The therapeutic potential of the mask is revealed as a means of 

overcoming the pathological alienation of the addict; the method of isolating a healthy start from a painful plane and form of 

physical embodiment of a healthy start of a dependent individual recorded in its prenatal memory. 

Keywords: cyber addiction, dependent personality, symptoms of dependence, art therapy, maskotherapy. 

 

 

 

 

 

 

 


