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письмовим запитом на електронну пошту 

за адресою: k015@naiau.kiev.ua 

 

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни  

«Психологія залежності» є складовою частиною дисциплін психологічного 

циклу. Виділення даного курсу як самостійного обумовлене зростаючою 

тенденцією до збільшення числа осіб, які мають різні форми залежності та 

потребують психологічної допомоги. Курс знайомить здобувачів із актуальними 

питаннями психології залежної поведінки, основними напрямками соціально-

психологічної профілактики, методами діагностики та корекції девіантної 

поведінки. 

Зміст навчальної дисципліни реалізується через викладання наступних тем: 

1. Феномен залежності у психології. 

2. Хімічні та поведінкові види залежності. 

3. Психологічна діагностика, корекція та соціально-психологічна 

профілактика адиктивних розладів. 

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія залежності» є 

формування у здобувачів системи знань щодо основних положень та методів 

психології залежності; вивчення методологічних основ, теоретичних та 

прикладних проблем залежної поведінки; ознайомлення із основними прийомами 

діагностичної, корекційної та профілактичної роботи із особами, які мають 

залежну поведінку. 

Цілі навчальної дисципліни: 

– формування у здобувачів цілісного уявлення щодо психології 

залежності як самостійної проблематики психології; 

– ознайомлення із основними видами адиктивної поведінки та методами 

їх психологічної діагностики; 

– розроблення основних шляхів корекції адиктивної поведінки 

особистості; 

– опанування навичками консультативної роботи із клієнтами, які мають 

залежну поведінку; 

– засвоєння основних форм та методів соціально-психологічної 

профілактики адиктивної поведінки; 

– вироблення навичок застосування знань з навчальної дисципліни в 

процесі практичної діяльності. 

3. Формат навчальної дисципліни. Заочний  

4. Результати навчання. У відповідності до вимог освітньо-професійної 

програми здобувачі вищої освіти після закінчення курсу повинні: 

знати: 

 основні поняття та категорії навчальної дисципліни; 

 загальну характеристику залежної поведінки та закономірності її 

розвитку; 

 хімічні та поведінкові адикції, їх ознаки та причини виникнення; 

 методи психологічної діагностики залежності; 

 особливості психокорекційної та психопрофілактичної роботи із 

клієнтами, які мають залежну поведінку. 
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вміти: 

 диференціювати різні форми адиктивних розладів; 

 володіти навичками психодіагностики; 

 проводити корекційну роботу, спрямовану на нормалізацію 

психічного стану особистості; 

 володіти навичками профілактичної роботи; 

 застосовувати теоретичні знання в процесі практичної діяльності. 

4.1. Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти: 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність вирішувати складні завдання та проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 

дослідження та (або) здійснення інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

 Загальні компетентності 

 ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Фахові компетентності 

 ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно 

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та 

технік.  

 Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою програмою: 

 ФК11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги особам (групам осіб) у складних життєвих 

ситуаціях. 

 Програмні результати навчання 

 ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

 ПРН5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість. 

  

 

5. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 год. 

семінарські заняття / практичні  2/4 год. 

самостійна робота 80 год.  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

рік навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2021 1 психологія 1 Вибірковий (В) 

 

7. Пререквізити «Психологія життєвої кризи», «Професійна деформація», 



 
 

«Методи психотерапевтичної роботи», «Актуальні психологічні проблеми 

профілактичної діяльності». 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання – комп’ютер, проектор. 

 

9. Політики курсу - згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ про академічну доброчесність у 

Національній академії внутрішніх справ» (затверджено Рішенням Вченої ради 

НАВС від 27 березня 2018 р., протокол № 5; уведено в дію Наказом НАВС від 

30.03.2018 № 422)  

 

 

10. Схема навчальної дисципліни 

 

Тема заняття, вид навчального заняття, кількість годин, план заняття, тези 

Тема 1. Феномен залежності у психології 

 

Лекція – 2 год. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План лекції: 

1. Поняття та види адиктивної поведінки. 

2. Закономірності розвитку залежностей. 

3. Чинники та моделі формування адиктивних розладів. 

 

План семінарського заняття 

1. Психологічна характеристика адиктивної поведінки. 

2. Типологія залежної (адиктивної) поведінки. 

3. Механізми розвитку психічної та фізичної залежності. 

4. Чинники формування адиктивної поведінки. 

5. Моделі формування залежності (за О. Змановською). 

 

Поняття та види адиктивної поведінки. Синдром залежності. Форми 

залежності: фізична та психічна залежність. 

Стадії розвитку психічної залежності. Форми мотивації вживання 

психоактивних речовин. Закономірності розвитку синдрому фізичної залежності. 

Синдром відміни (абстинентний синдром). 

Біологічні чинники адиктивної поведінки: вплив генотипу та 

нейрофізіологічні особливості. Психологічні чинники формування залежної 

поведінки (акцентуації характеру та деформація структури особистості). 

Соціальні чинники формування залежності (вплив сім’ї, ЗМІ, релігія, освіта та 

ін.). Типи сімей та типи неблагополучних ситуацій у сім’ї, які чинять вплив на 

формування залежності у дітей та підлітків.  

Моделі формування адиктивної поведінки: моральна модель; модель 

хвороби; симптоматична модель; психоаналітична та системно-особистісна 

моделі. 

 



 
 

Тема 2. Хімічні та поведінкові залежності 

 

Лекція – 2 год. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План лекції: 

1. Психологічні особливості алкоголізму та наркоманії. 

2. Гемблінг та Інтернет-адикція. 

3. Поняття сексуальної залежності та сексуальних девіацій. 

4. Харчова залежність та її психологічні особливості. 

 

План практичного заняття – 2 год. 

1. Визначення психологічних особливостей у осіб, які страждають на 

хімічні адикції. Розробка запитань для збору психологічного анамнезу. 

2. Поняття гемблінгу. Аналіз фільму «Гравець» (1972) за мотивами 

однойменного роману Ф. Достоєвського. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=b1QXRIV8SEA (позааудиторний перегляд в 

межах самостійної роботи). Визначення основних ознак ігрової залежності у 

героїв фільму. 

3. Інтернет-залежність. Проведення тесту К. Янг, спрямованого на 

визначення ознак Ітернет-залежності. Перегляд мультиплікаційних фільмів, 

спрямованих на ознайомлення дітей та підлітків із ознаками Інтернет-залежності 

та її профілактикою. Режим доступу: https://deponms.carpathia.gov.ua/news/7-

multfilmiv-dlia-shkoliariv-pro-internet-zalezhnist (позааудиторний перегляд в межах 

самостійної роботи). 

4. Викласти особистий погляд на проблему «Чи потрібно лікувати 

сексуальну залежність?». 

5. Обговорення розповіді А. Лаувенг «Рецепт перетворення на 

метелика. Про Теа у якої розлад харчової поведінки» (А. Лаувенг. Нечто совсем 

иное. Подростки и психическое здоровье – Самара: ИД «Бахрах-М», 2014. – С. 

97-111) (читання розповіді позааудиторне в межах самостійної роботи).  

 

Хімічні залежності. 

Алкоголізм. Стадії розвитку алкоголізму. Патерни вживання алкоголю. 

Особливості збору алкогольного анамнезу та діагностики хворих на алкоголізм. 

Зміни особистості та пізнавальних процесів у хворих на алкоголізм. 

Наркоманія. Стадії розвитку наркоманії. Мотиви вживання наркотиків. 

Психологічні ознаки наркоманії. 

Поведінкові залежності. 

Поняття проблемного гемблінгу, критерії діагностики, стадії розвитку. 

Поняття Інтернет-залежності. Основні види Інтернет-залежності та критерії 

діагностики.  

Сексуальна залежність. Фази розвитку сексуально залежної поведінки. 

Ознаки сексуальної залежності та основні причини її формування. Перекручення 

статевого потягу (перверзії або парафілії): об’єктивні перверзії, вікові перверзії, 

порушення сексуальних орієнтацій за статтю об’єкта, статево-рольові перверзії. 

Харчова залежність та її психологічні особливості. Характеристика 

https://www.youtube.com/watch?v=b1QXRIV8SEA
https://deponms.carpathia.gov.ua/news/7-multfilmiv-dlia-shkoliariv-pro-internet-zalezhnist
https://deponms.carpathia.gov.ua/news/7-multfilmiv-dlia-shkoliariv-pro-internet-zalezhnist


 
 

нервової анорексії та причин її виникнення. Нервова булімія та основні причини 

її виникнення.  

 

Тема 3. Психологічна діагностика, корекція та соціально-психологічна 

профілактика адиктивних розладів 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План практичного заняття: 

1. Скринінг-діагностика ризику формування залежної поведінки. 

Ознайомлення з тестом В. Руженкова та І. Лук’янцевої. 

2. Методики психологічної діагностики залежності (на вибір 

здобувачів):  

- опитувальник Б. Уайнхолда для діагностики міжособистісної 

залежності; 

- методика В. Менделевича «Схильність до залежної поведінки»; 

- опитувальник «Персональний автопортрет» Дж. Олдхема та 

Л. Морріс для діагностики розладів особистості; 

- анкета для раннього виявлення батьками залежності у підлітків; 

- голландський опитувальник харчової поведінки (DEBQ) (Т. Ван 

Стрін); 

- скринінг-тест на виявлення сексуальної адикції П. Карнеса; 

- опитувальник для виявлення ранніх ознак алкоголізму (К. Яхін, 

В. Менделевич). 

3. Психологічний підхід до корекції залежностей.  

4. Розробка рекомендацій щодо соціально-психологічної профілактики 

залежностей (вікову аудиторію та напрям роботи здобувач обирає самостійно). 

 

Особливості психологічної діагностики осіб, які страждають на адиктивну 

поведінку. 

Психологічний підхід до корекції залежності. Принципи корекції 

адиктивних розладів. Особливості консультативної роботи із особами, які мають 

адиктивну поведінку. 

Основні напрями та форми соціально-психологічної профілактики 

залежної поведінки. Поняття профілактики. Первинна, вторинна та третинна 

профілактика. Моделі профілактики: навчальна модель, медична модель, 

психосоціальна модель. 

 

Необхідне обладнання: 

Комп’ютер, проектор. 

 

Література до всіх тем: 

1. Атлас для экспериментального исследования отклонений в 

психической деятельности человека / Под. ред. И. А. Полищука, А. Е. Видренко. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – К.: «Здоров’я», 1979. – 124 с. – вкладка 32 с. 

2. Березин С.В., Лисецкий К.С., Назаров Е.А. Психология 

наркотической зависимости и созависимости. Монография. – М.: МПА, 2001.  



 
 

3. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология: Руководство для врачей 

и клинических психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009. – 624 с. 

4. Дегтярев В. Н., Чуркин Е. А. Лечение больных алкоголизмом в 

стационарах с автономными базами трудотерапии // Алкоголизм / Под ред. В. 

С. Белоцерковского. — М.: Медицина. — 1970. — С. 36-58. 

5. Дудко Т. Н., Валентик Ю. Н., Вострокнутов Н. В. и др. 

Концептуальные основы реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами. — М., 2001. — 68 с. 
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Права та обов’язки здобувачів під час проведення навчальних занять 

Здобувачі вищої освіти мають право на: 

 навчання впродовж життя; 



 
 

 якісні освітні послуги; 

 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

 повагу людської гідності; 

 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насилля та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоду здоров’ю здобувача вищої освіти. 

 

Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги програми навчальної дисципліни, дотримуючись 

принципу академічної доброчесності; 

- поважати гідність, права та свободи, законні інтереси усіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти. 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/залік - 60/40 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

За умови відсутності пропусків занять 

та незадовільних оцінок 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою EKTS 

Оцінка Пояснення 

90-100  відмінно A  відмінне виконання  

85–89   

добре 

B  вище середнього рівня  

75–84  С  загалом хороша робота 

66–74   

задовільно 

 

D  непогано  

60–65  E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35–59   

незадовільно 

 

F необхідне перескладання  

1–34  Fx необхідне повторне вивчення 

курсу 

 


