




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування 
показників

Галузь знань, 
спеціальність, 
освітній рівень

Характеристика 
навчальної 
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 3
Галузь знань:

05 Соціальні та
поведінкові науки

Дисципліна вільного
вибору студента

Модулів – 1

Спеціальність 
:   053 
Психологія

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання -

Семес
тр

Загальна кількість годин
– 90

8-й 8-й
Лекції

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 3 
самостійної 
роботи студента 
– 6

Освітній рівень: 
перший 
(бакалаврський)

16 год. 4  год.
Практичні, семінарські

18 год. 10 год.
Лабораторні

- -

Самостійна робота
56 год. 76 год.

Мова навчання:
Українська

Вид контролю: залік

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:для денної форми навчання – 33% / 67% ; для заочної
форми навчання – 11% / 89%

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 розширення теоретичних уявлень про фізичну та психологічну залежність;

 ознайомлення із чинниками формування адиктивності та її індивідуальні механізми;
 розширення знань про зміст та основні стратегії психокорекції та соціальної 

профілактики адиктивності та пов’язаних із нею правопорушень
 формування здатності до надання психологічної допомоги адиктивним особам та 

членам їх родини.
Завдання вивчення дисципліни:

 вивчення вікових та гендерних особливостей прояву адиктивної поведінки;
 оволодіння навичками діяльності психолога щодо організації та проведення 

індивідуальної профілактичної та консультативної роботи з особами, схильними до
адитивності;

 ознайомлення студентів із основними методи психологічної корекції адиктивності 



 розробка просвітницьких та психопрофілактичних заходів з питань збереження 
психічногоздоров'я та 



ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Місце  навчальної  дисципліни  «Основи  психокорекції  залежностей»

визначається  фундаментальною  роллю  для  майбутніх  психологів  знань,  вмінь  та
навичок  з  організації   діяльності  психолога  щодо  проведення  індивідуальної
профілактичної  та  консультативної  роботи  з  особами,  схильними  до  адитивності;
важливістю здійснення заходів з питань збереження психічного здоров'я населення. 

Дисципліна  поєднує теоретичні  та прикладні  аспекти таких галузей знань як
«Загальна  психологія»,  «Психофізіологія»,  «Психодіагностика»,  «Клінічна
психологія»,  «Патопсихологія»,  «Методи  психологічної  допомоги  особам  з
невротичними розладами» та ін.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Інтегральна
Компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 
навчання, що передбачають застосування основних психологічних 
теорій та методів і характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; мислити 
концептуально, системно, саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, 
знання юридичних та морально-етичних нормативно-регулятивних 
засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно 
дотримуватись їх.
ЗК12. Здатність і готовність розуміти психологічний зміст 
суспільних процесів, психотравмувальних суспільних факторів і 
впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з повагою 
до мультикультурності та різноманітності 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК)

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології та реабілітаційної психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного і 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 
функціонування та розвитку психічних явищ, психотравм, порушень 
психічних функцій.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну та реабілітаційно-
психологічну інформацію з різних джерел. 



СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій.
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 
роботу  відповідно до запиту, заходи промоції збереження 
психічного здоров’я населення. 
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку,  ефективної адаптації
до нових ситуацій у сфері професійної діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПР1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні  проблеми  та
пропонувати шляхи її розв’язання.
ПР2.  Розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних  явищ  в
контексті професійних завдань.
ПР3.  Здійснювати  пошук інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням  інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПР4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами  власних
досліджень і аналізу літературних джерел.
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести,
опитувальники, проективні методики тощо) клініко-психологічного дослідження та технологій
реабілітаційної та іншої психологічної допомоги.
ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, які
мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним
та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
ПР18.  Вживати  ефективних  заходів  щодо  збереження  здоров’я  (власного  й  оточення)  та  за
потреби  визначати  зміст  запиту  до  супервізії,  до  надання  реабілітаційно-психологічної
допомоги.  В  усіх  видах  професійної  діяльності  орієнтуватись  на  пріоритетність  збереження,
зміцнення  психічного  і  соматичного  здоров'я,  що інтегрується  у  почуванні  стану  загального
благополуччя (згідно з стратегемою ВООЗ).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності  студента  при

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є:
• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені

робочою програмою навчальної дисципліни;
• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни,

що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку;
• вміння  застосовувати  методи  психологічної  діагностики,  психокорекції  та

психопрофілактики на практиці;
• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач.



ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  за  усіма  видами  навчальних  робіт
проводиться  за  поточним  та  підсумковим  контролями.  Поточний  контроль  знань  студентів  з
навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі (тестування, контрольна робота,
самостійної роботи).

Контроль  самостійної  роботи  проводиться  шляхом  перевірки  виконаних  завдань.  Усі
контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання.

Оцінювання  знань  студентів  здійснюється  за  100-бальною  шкалою,  де  50  балів
відводиться на оцінку усних відповідей студентів, тестування, презентації, виконання самостійної
роботи та контрольної роботи і 50 балів – на оцінювання відповідей студентів на екзамені.

На семінарських заняттях студенти за  усну відповідь  та  письмову відповідь  (тестування)
максимально  можуть  отримати  5  балів.  При  цьому,  студенти  здійснюють  огляд  літератури  за
ключовими поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді на
питання  семінару  у  вигляді  асоціативних  малюнків-схем,  пишуть  есе,  розглядають  клінічні
випадки, дискутують з приводу напрямків психологічної допомоги особам, розробляють заходи
психологічної  просвіти  з  питань  збереження   психічного  здоров'я  і  стану  психологічного
благополуччя.

Усне опитування студентів може здійснюватись індивідуально або фронтально. Загальний
бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього балу за всі усні і
письмові відповіді.

Розподіл балів, що отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль

№1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Залік

Усні та письмові 
відповіді – 5 б.
Самостійна робота 
–
7 б.

Усні та письмові відповіді – 15 б.
Самостійна робота – 13 б.
Контрольна робота – 10 б.

100

Т1, Т2 і т.д. – теми дисципліни

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 
Базова  самостійна  робота  забезпечує  підготовку  студента  до  аудиторних  занять  і

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на заняттях,
при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. Базова самостійна
робота  студентів  включає:   опрацювання  лекційного  матеріалу  і  рекомендованої  літератури;
пошук  (підбір),  огляд  літератури  і  електронних  джерел  інформації;  вивчення  матеріалу,
винесеного  на  самостійне  опрацьовування;  підготовка  до  лабораторних  робіт,  практичних
(семінарських)  занять;   підготовка  до  написання  контрольних  робіт,  інших  форм  поточного
контролю;  систематизація вивченого матеріалу перед семестровим екзаменом.

Додаткова  самостійна  робота спрямована  на  поглиблення  і  закріплення  знань  студента,
розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної дисципліни. Вона включає такі види
робіт:  аналіз  наукових публікацій з визначеної викладачем теми; оформлення малюнку-схеми;
проведення клініко-психологічного дослідження у позааудиторний час; написання есе за заданою
проблематикою; розробка конспекту заходу просвітницького спрямування; бібліографічний огляд
літератури  за  заданою  проблематикою;  розробка  мультимедійної  презентації;  виконання
практичних задач, ситуативних завдань;  опрацювання художніх фільмів; підготовка порівняльної
таблиці; підготовка термінологічного словника та ін. 

Самостійна  робота  студентів максимально  оцінюється  залежно  від  виду  роботи.



Конспектування матеріалів з актуальних питань предмета студенти отримують 1 бал; за есе – 2
бали; оформлення матеріалів психологічного дослідження – 5 балів; за виступ на тему у формі
мультимедійної  презентації  –  3  бали;  за  оформлення  матеріалів  діагностики  –  3  бали;  за
проведення просвітницького заходу для пацієнтів (їх родичів, медперсоналу – на вибір) з питань
збереження психічного здоров'я та психологічного благополуччя – 5 балів. 

Для  оперативного  опитування  студентів  на  семінарських  заняттях  використовують
тестовий  контроль  знань  з  тем,  які  виносяться  на  самостійне  опрацювання.  Для  цього
передбачені завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, завдання
на встановлення правильної  відповідності,  завдання на встановлення правильної  послідовності.
Сукупна кількість балів за тест – 5 балів.

Завдання з вибором однієї  правильної відповіді передбачають перевірку цілої низки знань,
умінь, навичок (знання термінів, процесів тощо, уміння конкретизувати, уміння виділяти головне,
уміння  визначати  передумови,  причини,  приводи  та  сутність  психічних  процесів  в  умовах
надзвичайної ситуації). Завдання вважається виконаним, якщо студент вказав правильний варіант
відповіді, і оцінюється у 0,5 бала.

Завдання на установлення правильної відповідності  (логічні  пари).  До кожного завдання
подано  інформацію,  що  позначено  цифрами  (лівий  стовпчик)  та  буквами  (правий  стовпчик).
Виконуючи  завдання,  необхідно  установити  відповідності  між  двома  групами  інформації,
позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Кожна правильно визначена логічна пара
оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за завдання – 2

Завдання на установлення правильної відповідності.До кожного завдання подано перелік
процесів,  симптомів  тощо,  позначених  буквами.  Їх  необхідно  розташувати  у  правильній
послідовності. Завдання вважається виконаним, якщо студент визначив правильну послідовність, і
оцінюється в 1 бал.

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 5 балів.

Питання до контрольної роботи:
1. Особливості психічної залежності особистості.
2. Формування фізичної залежності.
3. Симптоми співзалежних стосунків.
4. Складність вербалізації контекстів у адиктів. Алекситимія як перепона у дослідженні 

внутрішніх контекстів узалежнених.
5. Моделі ознайомлення людини з алкоголем.
6. Загальна характеристика хімічних залежностей.
7. Залежність від психоактивних речовин: тютюнопаління, вживання кави
8. Моделі ознайомлення людини з алкоголем.
9. Загальна характеристика хімічних залежностей.
10. Залежність від психоактивних речовин: тютюнопаління, вживання кави.
11. Поняття про „емоційний голод” узалежненого.
12. Психокорекція нехімічних залежностей:
13. Саморозвиток як умова попередження адиктивної ідентичності особистості

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності

Оцін
ка 
ECT
S

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок)

80 – 89 В
дуже добре (вище середнього рівня з

кількома помилками)

70 – 79 С
добре (загалом правильне

виконання з певною кількістю суттєвих



помилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зі значною

кількістю недоліків)

50 – 59 Е
достатньо (виконання задовольняє

мінімальним критеріям)

26 – 49 F
X

незадовільно (з можливістю повторного
складання)

0-
25

F
неприйнятно (з обов'язковим 

повторним курсом)



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичний змістовий модуль 1. Загальна характеристика адиктивної

поведінки

Тема 1. Предмет та задачі курсу «Основи психокорекції залежностей». Соціальна

значущість  проблеми  вивчення  адиктивної  поведінки.  Загальна  характеристика  видів

адитивної  поведінки.  Історико-культурні  аспекти  адитивної  поведінки.  Традиції

використання  психотропних  речовин  у  Стародавньому  світі.  Винахід  спирту,  відкриття

«наркотиків».

Тема  2.  Загальна  характеристика  адиктивної  поведінки,  закономірності

розвитку. Чинники формування адиктивної поведінки: біологічні, соціальні (сім’я, реклама,

релігія,  освіта),  психологічні  (структура  особистості,  акцентуації  характеру).  Біологічні

фактори.  Роль  спадковості  у  формування  адитивної  поведінки.  Психологічні  фактори.

Особистісні,  вікові  та  гендерні передумови  формування  залежної  поведінки.  Вікові

особливості  підлітків  як фактор виникнення потреби у психотропних речовинах.  Поняття

акцентуації характеру  та  їх  роль  у  формуванні  залежності  від  психотропних  речовин.

Соціальні фактори. Роль макросоціуму та мікросоціуму у формуванні адиктивної поведінки.

Стилі сімейного виховання.

Тема  3.  Різновиди  та  моделі  профілактики  адиктивності. Етапи  профілактики

залежності:  первинна,  вторинна,  третинна.  Презентація  поширеності  адикцій в  суспільній

свідомості.  Моделі  загальнодержавної  політики  профілактики  хімічних  адикцій:

соціокультурна,  споживча,  заборонююча  моделі,  модель  нульової  толерантності  до

наркотиків.  Моделі  правоохоронної  політики  щодо  наркотиків:  модель  тотального

прогібіціонізму, модель повної декриміналізації наркотиків, модель підтримки та рецептурна

модель,  модель  зниження  шкоди.  Основні  завдання,  суб’єкти  та  методи  профілактики

залежності.  Вплив  шкільної  освіти  та  засобів  масової  інформації.  Сутність  та  критерії

дієвості громадських програм профілактики залежності.

Теоретичний змістовий модуль 2. Види адиктивної поведінки. Підходи до

психокорекції.

Тема  4.  Алкогольна  та  нікотинова  залежність:  симптоматика,  стадії  та

механізми виникнення.  Загальна характеристика алкогольної залежності.  Характеристика

алкогольного синдрому плода.  Сутність біологічної  схильності  до алкоголізму. Вживання

алкоголю та  зловживання  алкоголем.  Характеристика  доз  вживання  алкоголю  і  ступені

алкогольного  сп’яніння.  Рівні  вживання  алкоголю.  Зміст  понять  «Продром алкоголізму»,

«Алкогольний  абстинентний  синдром».  Форми  прояву  та  стадії розвитку  алкоголізму.



Механізми дії алкоголю на психіку. Характеристики особистості при алкоголізмі. Проблема

підліткового  та  жіночого  алкоголізму. Загальна  характеристика  нікотинової  залежності.

Лікування та реабілітація хворих на алкоголізм. Стадії нікотинової залежності, їх тривалість

та  дози.  Критерії  нікотинового абстинентного синдрому.  Характеристика  особистості  при

нікотиновій залежності.

Тема  5. Наркоманія  та  токсикоманія:  симптоматика,  стадії  та  механізми

виникнення.  Наркоманія:  термінологія  та  класифікація  психоактивних  речовин.

Синдромологія наркоманії: наркотичне сп’яніння, синдром зміненої реактивності, синдром

фізичної залежності, синдром психічної залежності. Механізми дії наркотичних речовин на

психіку. Форми та стадії  розвитку наркоманії  і  таксикоманії.  Особливості  залежності  при

вживанні різних наркотичних речовин: опійна наркоманія, залежність від транквілізаторів та

снодійних  засобів,  залежність  від  стимуляторів,  гашишна  наркоманія,  залежність  від

галюциногенів,  інгаляторна  токсикоманія.  Підходи  до  психпрофілактики,  психотерапії  та

реабілітації наркозалежних.

Тема  6.  Нехімічні  (поведінкові)  залежності.  Комп’ютерна  адикція  як  новий  вид

залежності. Залежність від комп’ютерних ігор, інтернет-адикція та комунікативна діяльність

у мережі Інтернет. Труднощі міжособистісного спілкування та Інтернет-адикція, особистісні

риси  залежних  від  комп’ютера.  Ігрова  залежність  (гемблінг).  Стадії  розвитку  гемблінгу.

Особистісні риси патологічних гемблерів. Шляхи профілактики та психокорекції інтернет-

залежності.

Тема 7.  Основні види харчових залежностей та сексуальних адикцій.  Механізми

впливу  харчових  речовин  на  формування  залежності  (цукор,  чай,  кава).  Порушення

інстинкту травлення: булімія, нервова анорексія. Особистісні риси залежних від їжі. Критерії

харчової залежності.  Харчова залежність та механізми стресу.  Загальна характеристика та

види сексуальних залежностей та їх характеристика. Фетишизм, ексгібіціонізм, вуайериізм,

педофілія,  садомазахізм  та  інші. Особистісні  риси  секс-залежних.  Проблема  побудови

сімейних стосунків осіб, що виявляють сексуальну адиктивну поведінку. 

Тема  8.  Сутність  «соціально  прийнятних»  форм  нехімічних  залежностей.

Міжособистісна  залежність як первинна форма залежності.  Міжособистісна  залежність  та

побудова  сімейних  стосунків:  стосунки  подружньої  залежності;  невротична  любов  за  К.

Хорні; форми невротичної любові: токсична любов, любов-залежність, любов-манія, любов-

прихильність. Чинники розвитку стосунків міжособистісної залежності. Синдром емоційного

холоду  у  міжособистісних  стосунках.  Загальна  характеристика  роботоголізму.

Психологічний  портрет  роботоголіка.  Типи  роботоголіків.  Характеристика  спортивної

адикції. Адикція до витрати грошей та її критерії. Позитивні та негативні сторони релігійної

адикції. Спортивна залежність. Інші нехімічні залежності.



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових тем модуля
Кількість

годин
Денна форма Заочна форма

Усьо
го

У тому числі Усьо
го

У тому числі

л п л
а
б

і
н
д

с
р

л п ла
б

ін
д

с
р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 1
2

1
3

Модуль
1

Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика адиктивної поведінки
Тема 1. 
Предмет та завдання курсу .

11 2 2   7 10 -   
10

Тема  2. Загальна
характеристика  адиктивної
поведінки,  закономірності
розвитку. 

11 2 2   7 13 1 2   
10

Тема 3.   Різновиди та моделі 
профілактики адиктивності

11 2 2   7 13 1 2   
10

Разом за змістовим модулем 1 3
3

6 6 2
1

 36 2 4 3
0

Змістовий модуль 2. Види адиктивної поведінки

Тема 4.  Алкогольна та 
нікотинова залежність: 
симптоматика, стадії та 
механізми виникнення.

1
1

2 4   7 13 1 2 10

Тема 5.  Наркоманія та 
токсикоманія: симптоматика, 
стадії та механізми виникнення.

1
1

2 2 7 8 8

Тема 6.  Нехімічні (поведінкові)
залежності.

11 2 2   7  12  2 10

Тема 7.   Основні види харчових
залежностей та сексуальних 
адикцій

12 2 2  7 9 1 - 8

Тема 8.   Сутність «соціально 
прийнятних» форм нехімічних 
залежностей.

12 2 2  7     
12

- 2 10

Разом за змістовим модулем 2 57   8 1
0

28 46 2 6  
38

Усього годин 90 1
6

1
8

56 90 4 1
0

 
76



 

Теми семінарських занять

№
 
з
/
п

Назва
теми

Кількість годин
Денн
а
форм
а

Заочн
а
форма

1 Предмет та завдання курсу 2 -
2 Загальна характеристика адиктивної поведінки, закономірності 

розвитку.
2 2

3 Чинники та механізми формування залежних розладів. 2 -
4 Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки. 2 2
5 Хімічні залежності 4 2
6 Нехімічні (поведінкові) залежності. 2 2
7 Основні види харчових залежностей та сексуальних адикцій. 2 -
8 Принципи та методи психологічної корекції адиктивних 

розладів.
2 2

Всього 18 10

–
Самостійна робота

Семестр
/ тема Зміст самостійної роботи

Обся
г
(год.)
денна
форм
а/
заочн
а
форма

Форма 
контролю

Тиждень, на якому
здійснюється

контроль

Кількіст
ь 
балів

2
/
1

Тема 1. Предмет та 
завдання курсу
- підготувати термінологічний 
словник основних понять з 
психології залежностей;
-здійснити порівняльний аналіз
підходів до виділення поведінкової
норми,  патології  та  девіації
(соціальний,  психологічний,
психіатричний,  етнокультурний,
віковий,  гендерний,  професійний,
феноменологічний).

7/10 словнич
ок

конспект

4 1

2
/
2

Тема 2. Загальна 
характеристика адиктивної 
поведінки, закономірності 
розвитку.

- Законспектувати питання семінару
- -  опрацювати  класифікацію розладів

психіки  та  поведінки,  пов’язаних  із
вживанням психоактивних речовин за
МКХ-10.класи (F10-F19)

- - https://mkb-10.com/index.php?
pid=4048

7/10 конспект 4 1

https://mkb-10.com/index.php?pid=4048
https://mkb-10.com/index.php?pid=4048


2
/
3

Тема 3. Чинники та 
механізми формування 
залежних розладів.
- дослідити  сімейну  історію
захворювань  на  основі  методу
генограми.  Зробити  висновок  про
генетичну  схильність  до
захворювання.
-  визначити особистісні  проблеми
батьків  як  передумови
адиктивності дитини.

7/10 есе 4 1

І
/
4

Тема 4. Діагностика 
особистісної 
схильності до 
адиктивної поведінки.
- провести спостереження
та первинне інтерв’ю з 
узалежненим хворим під 
час його обстеження в 
наркологічному 
диспансері та оформити 
протокол і висновок;
- здійснити  підбір  психологічних
методик.  Провести  клініко-
психологічне дослідження особи з
метою  виявлення  рівня  нервово-
психічної  стійкості,  концентрації
уваги,  короткочасної  пам’яті,
опосередкованого  запам’ято-
вування,  логічного  мислення,
афективної сфери, самооцінки.  З
використанням  методик:  теппінг-
тест, таблиці Шульте,  тест десяти
слів  Лурії,  Піктограми  Лурії,
Виключення  зайвого,  тест
кольорових виборів Люшера, Дім-
Дерево-Людина.  Форма  звітності
–  конспект  з  описом  клінічного
інтерв’ю, протоколами, загальним
висновком  клініко-
психологічного дослідження.

7/10

конспект

Протокол
и, 
висновок

4

4

2

2



І
/
5

Тема .  Хімічні залежності
-  визначити  характеристики
особистості  при  алкоголізмі
відповідно  до  стадій  формування
алкогольної залежності;
-вивчити  проблему  нікотинової
залежності. Дати творчу відповідь
на  питання:  Чи  призводить  до
психологічних змін в  особистості
тютюнопаління?  Якщо  так  то  до
яких?
-  Описати у формі есе соціально-
психологічні  портрети  людей
залежних від різних наркотичних
речовин.

7/8

конспект

есе

6

6

1

2



І/6

Тема  6.  Нехімічні
(поведінкові) залежності.
- підготувати виступ про один
із  видів  нехімічної  адикцій  у
формі  мультимедійної
презентації. Для цього студенти
діляться  на  групи  по-троє  і
готують виступ тривалістю до 7
хвилин.  Кількість  слайдів  –  не
більше  десяти.  Описати
психотехніки  корекції,  одну  з
яких  студенти  демонструють
іншим.
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Тема 7. Міжособистісна 
залежність
-теоретично дослідити 
проблему співузалежнення. 
Визначити основні соціальні 
передумови та характерологічні
риси жінок схильних до 
співузалежності. 
- створити діагностично-
корекційну програму по роботі 
із співузалежненими жінками
-законспектувати 5 розділ книг 
Дж.Уайнхолд „Освобождение 
от созависимости» «Причини 
созависимости»
https://www.e-reading.club/
bookreader.php/111808/
Uaiinhold_-
_Osvobozhdenie_ot_sozavisimost
i.pdf
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Тема 8. Принципи та методи 
психологічної корекції 
адиктивних розладів.
- підготувати міні-тренінг для
роботи  з  підлітками
спрямованого  на  підтримку
здорового  способу  життя  та
профілактику згубних звичок.
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Програма 
тренінгу
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Усне  та  письмове  опитування,  навчальні  тести,  есе,  контрольна  робота,  конспекти

першоджерел,  мультимедійна  презентація,  протоколи  клініко-психологічного  дослідження,
програма на підтримку здорового способу життя та профілактику згубних звичок,залік.

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчальна дисципліна «Основи психокорекції залежностей» передбачає використання

мультимедійного обладнання (комп’ютер, проектор).
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