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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 3  
Семестр 5  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль –  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є розкриття закономірностей виникнення, 

формування залежної поведінки, причин її поширення, ознайомлення з 
можливостями профілактики та особливостями психологічної допомоги при 
різних формах залежної поведінки 

Завдання: 
 розкриття основних теоретичних моделей, закономірностей та 

механізмів розвитку залежної поведінки людини; 
 аналіз основних форм залежної поведінки;. 
 формування адекватного ставлення до осіб, яким властиві різні форми 

залежної поведінки; 
 сприяння формуванню у студентів навичок свідомого самоконтролю та 

саморегуляції власних психічних станів та поведінки 
 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія 
залежності» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  
 здатність до аналізу та синтезу психологічних чинників формування 

залежної поведінки людини, 
 спроможність застосовувати набуті теоретичні знання щодо здійснення 

профілактичних заходів для попередження формування залежної поведінки 
серед різних верств населення, особливо молоді, 
 навички конструктивного реагування та самоконтролю власних 
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емоційних станів, 
 здатність до толерантного ставлення до осіб, яким властива залежна 

поведінка та їх родин. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план  

 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторна: 
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ї 
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и 
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ні
 

Л
аб
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Ін
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ду
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ьн
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Змістовий модуль 1. Загальні питання психології залежності. Хімічні 
види залежності 

Тема 1. Визначення феномену 
залежності. Класифікації 
залежностей 

2 2  2     

Тема 2. Чинники залежної поведінки 2 2      
Тема 3. Хімічні види залежності. 
Алкогольна залежність 

12 2 4    6 

Тема 4. Наркотична залежність 12 2 2    6 
Модульний контроль 2  

Разом 30 8 8    12 
Змістовий модуль 2. Поведінкові види залежності. 

Тема 1. Характеристика нехімічних 
залежностей. Ігрова залежність. 

12 2 2    8 

Тема 2. Технологічні види 
залежності 

12 2 2    8 

Тема 3. Харчова залежність 4 2 2     
Модульний контроль 2       

Разом 30 6 6    16 
Змістовий модуль 3. Соціально схвалювані залежності 

Тема 1. Релігійна залежність 12 2 2    8 
Тема 2. Залежність від стосунків.  12 2 2    8 
Тема 3. Співзалежна поведінка 
особистості 

4 2 2     

Модульний контроль 4  
Разом 30 6 6    16 

Змістовий модуль 4. Соціально-психологічна профілактика залежної 
поведінки 
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Тема 1. Види та моделі соціально-
психологічної профілактики  

14 4 4    6 

Тема 2. Принципи надання 
психологічної допомоги при різних 
видах залежності  

14 4 4    6 

Модульний контроль 2  
Разом 30 8 8    12 

Усього 120 28 28    56 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. 
Загальні питання психології залежності 

 
Лекція 1. Феномен залежності. Класифікації залежностей 

Визначення поняття залежність. Психологічні теорії виникнення 
залежностей (психодінамічні, біхевіоральні, соціокультурні). Види 
класифікацій залежностей: відповідно до предмету залежності, за ступенем 
усвідомлення, за рівнем соціального схвалення, за характером прояву 
залежності. Наркологічна класифікація залежностей. Соціально-психологічні 
ознаки залежної поведінки. Критерії визначення залежної поведінки.  

Основні поняття теми: адиктивна поведінка, залежність, психологічна 
залежність, фізична залежність 

Семінарське заняття 1. Причини виникнення та поширеність 
залежностей в світі й Україні 

 
Лекція 2. Чинники залежної поведінки 

Фактори, що детермінують залежну поведінку: біологічні, соціальні, 
сімейні, особистісні. Типи сімейного виховання, що підвищують ризик 
формування залежної поведінки. Взаємозв'язок та взаємовплив цих факторів. 
Залежна поведінка і залежна особистість. Види втечі від реальності за Н. 
Пезешкіаном. Механізм формування залежності. Соціальні і особистісні 
наслідки адиктивної поведінки. 

Основні поняття теми: втеча від реальності, формування залежності, 
залежна особистість 

  
Лекція 3. Хімічні види залежності. Алкогольна залежність 

Хімічні види залежностей: алкогольна, наркотична, тютюнопаління, 
медикаментозна. Алкоголізм як вид хіміної залежності. Визначення 
алкоголізму за ВООЗ. Генетичні, середровищні, сімейні чинники. Основні 
концепції походження алкоголізму. Біо-психо-соціальна концепція 
алкоголізму. Особистісна схильність, провокуючі фактори, мотиваційна 
структура. Групи ризику. Мотивація вживання алкоголю. Фази розвитку 
алкоголізму.  
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Основні поняття теми: абстинентний синдром, стадії сп'яніння, фази 
розвитку алкоголізму, Корсаковський синдром 

Семінарське заняття 2-3. Алкогольна залежність 
 

Лекція 4. Наркотична залежність 
Вживання наркотиків як соціальне явище і вид адиктивної поведінки. 

Визначення наркотиків і наркоманії. Мотиви вживання наркотичних речовин. 
Групи ризику наркотизації. Стадії наркоманії. Види наркотичних речовин 
(опіати, каннабіоїди, галюциногени, психостимулятори, барбітурати, 
інгалянти), їх вплив на організм та симптоми. Наслідки вживання. 

Основні поняття теми: наркотик, наркоманія, опіати, каннабіоїди, 
галюциногени, психостимулятори, барбітурати. 

Семінарське заняття 4. Наркотична залежність  
 

Змістовий модуль 2. Поведінкові види залежності 
 

Лекція 5. Нехімічні види залежностей. Ігрова залежність 
 Нехімічні форми залежної поведінки. Класифікація, соціально схвалювані 
та несхвалювагі форми залежностей. Патологічна схильність до азартних ігор. 
Психологічні особливості осіб, схильних до азартних ігор. Типові ознаки 
залежності від азартних ігор. Фази ігрового циклу. Стадії розвитку залежності: 
стадія виграшів, прогресуючих програшів, стадія відчаю. Хибні (стратегічні та 
тактичні) настанови гемблерів, що провокують розвиток залежності. 
 Основні поняття теми: азарт, ігрове середовище, ірраціональне мислення 
гемблерів. 
 Семінарське заняття 5. Ігроманія. 
 

Лекція 6. Технологічні залежності 
 Технологічні залежності. Особливості мережі Інтернет, що сприяють 
поширенню залежності. Види інтернет-залежності. Діагностичні критерії 
визначення Інтернет-залежності. Риси особистості Інтернет-залежної людини. 
Небезпека, пов'язана з Інтернет-залежністю. Стадії розвитку залежності. 
Класифікація комп'ютерних ігор: рольові та нерольові ігри. Діагностика 
залежності.  

Основні поняття теми: залежність від комп’ютерних ігор, рольові і 
нерольові ігри, комп’ютерна небезпека 

Семінарське заняття 6. Інтернет-залежність. Залежність від 
комп'ютерних ігор.  

 
Лекція 7. Харчова залежність 

 «Втеча в тіло» як форма залежної поведінки. Симптоми харчової 
залежності. Причини виникнення харчової залежності. Гендерні особливості. 
Психологічні особливості осіб, схильних до харчової залежності. Види харчової 
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залежності (переїдання, голодування). Схильність до дієт як вид харчової 
залежності.  
 Основні поняття теми: переїдання, голодування, дисморфофобія. 
 Семінарське заняття 7. Харчова залежність.  
 

Змістовий модуль 3. Соціально схвалювані залежності 
Лекція 8. Релігійна залежність 

 Залежність від релігійних організацій як форма втечі від реальності. 
Психологічні механізми залучення людей до авторитарних сект. Стадії залучення 
у секту. Симптоми релігійної залежності. Психологічні особливості осіб, 
схильних до відвідування релігійних сект. Психологічні правила протидії 
залученню у секти. Релігійна адикція як альтернатива хімічній залежності. 
 Основні поняття теми: тоталітарна секта, маніпуляція свідомістю, 
протидія вербовці. 
 Семінарське заняття 8. Релігійна залежність. 
 

Лекція 9. Залежність від стосунків 
 Сексуальна залежність. Основні форми прояву гіперсексуальності. 
Прихованість сексоголізма: фази розвитку, циклічність перебігу. Зв'язок з іншими 
формами залежностей. Любовна залежність. Основні характеристики та етапи 
перебігу любовної залежності. Психоаналітичне тлумачення залежних любовних 
стосунків. Значення страху покинутості. Критерії зрілої любові за Е.Фроммом. 
 Основні поняття теми: любовна залежність, сексуальна залежність, зріла 
любов за Е. Фроммом 
 Семінарське заняття 9. Залежність від стосунків. 

 
Лекція 10. Співзалежна поведінка особистості 

Причини співзалежності. Поведінка спів залежної людини. Стадії 
розвитку співзалежних стосунків. Особливості сімейного виховання осіб, 
схильних до співзалежності. Життєві сценарії осіб із співзалежню 
поведінкою. Співзалежність при хімічних адикціях членів родини. 
Співзалежність і наркоманія. Психологічні механізми запобігання 
співзалежним стосункам. 

Основні поняття теми: співзалежність, життєві сценарії. 
Семінарське заняття 10. Співзалежність як форма стосунків.  

 
Змістовий модуль 4. Соціально-психологічна профілактика залежної 

поведінки 
 

Лекція 11. Соціально-психологічна профілактика залежностей 
Основні напрямки і форми профілактики залежної поведінки. 

Первинна, вториннна і тритинна профілактика. Чинники, що перешкоджають 
лікуванню. Основні форми профілактичної роботи. Соціально-психологічна 
корекція залежної поведінки. 
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Профілактика вживання алкоголю і наркотиків: цільові групи, моделі, 
види, напрями, форми і методи. Зміст соціальної і психологічної 
профілактики наркотизації серед груп ризику.  

Основні поняття теми: первинна, вториннна і тритинна профілактика, 
стратегії профілактики 

Семінарське заняття 11-12. Форми профілактики залежної поведінки. 
 

Лекція 12. Принципи надання психологічної допомоги при різних 
видах залежності 

Проблеми лікування наркоманії на сучасному етапі розвитку медицини. 
Соціальна і психологічна реабілітація хворих на наркоманію. Особливості 
надання психологічної допомоги особам, які мають алкогольну залежність. 
Психологічна допомога при поведінкових видах залежної поведінки. Рівні 
надання психологічної допомоги. Групи самодопомоги. Соціально прийнятні 
форми залежності як альтернатива хімічним залежностям. 

Основні поняття теми: індивідуальний рівень надання допомоги, групи 
самодопомоги. 

Семінарське заняття 13-14. Діагностика залежної поведінки  
 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 3 3 4 4 
Відвідування семінарських 
занять 

1 4 4 3 3 3 3 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 3 30 4 40 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  83  71  71  83 

 Загальна кількість балів – 308  
 Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,08 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Загальні питання психології залежності. Хімічні види залежності  
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Тема 3. Хімічні види залежності. Алкогольна залежність – 6 год.  
1. Ознайомитися з психологічними методами впливу рекламної продукції на 

психіку людини; 

http://www.studfiles.ru/preview/5456630/page:4/ 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2086 

http://prodawez.ru/reclama/psixologicheskoe-vozdejstvie-reklamy.html 

2. Підібрати відеоролік реклами будь-якого алкогольного напою; 

3. Проаналізувати: які властивості психічних процесів (уваги, пам"яті, 

відчуттів, сприймання, мислення, мовлення, уяви) використано при створенні 

відеопродукції; як формується емоційний вплив реклами; які властивості 

особистості (мотиваційні, гендерні, вікові...) задіяні (актуалізуються) в 

процесі перегляду відеороліка; чи присутня маніпуляція у відеороліку, в 

чому вона полягає. Відповідь підготувати у вигляді есе – 5 балів 

 

Тема 4. Наркотична залежність – 6 год. 

Подивитись художній фільм "Джіа" (1998 р.). Письмово відповісти на 

питання: 

1. Ознаки якої залежності мала героїня фільму? 

2. Сполучення яких чинників спровокувало залежність: середовищні 

(соціальні), сімейні, Особистісні. Відповідь аргументуйте. Наведіть 

стислі приклади 

3. Які події прискорили розвиток залежності? 

4. Чому лікування виявилось неефективним? 

5. Які чинники, на Вашу думку, могли запобігти розвитку 

захворювання? 

Відповідь у вигляді есе – 5 балів 

  
Змістовий модуль 2. Поведінкові види залежності. 

 
Тема 1. Ігрова залежність – 8 год. 

Проаналізувавши Інтернет-джерела дайте відповідь на питання: Чи 
однакові особистісні особливості людей, схильних до різних видів азартних 
ігор (наприклад, до гри покер чи до гри на гральних автоматах, або тих, хто 
робить ставки на перегонах). Відповідь обгрунтуйте – 5 балів. 

 
Тема 2. Технологічні види залежності – 8 год. 

Запропонуйте правила поведінки в соціальних мережах для підлітків. 
Відповідь підготуйте у вигляді брошури – 5 балів. 

 

https://studfiles.net/preview/5456630/page:4/
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2086
http://prodawez.ru/reclama/psixologicheskoe-vozdejstvie-reklamy.html
http://baskino.co/films/biograficheskie/4095-dzhia.html
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Змістовий модуль 3. Соціально схвалювані залежності. 
 

Тема 4. Релігійна залежність – 8 год. 
 

Ознайомитися з брошурою Олійник І.В., Соснін В.О. «Тоталітарна 
секта: як протистояти її впливу». У підготувати пам’ятку для батьків з 
наступних питань; стадії залучення у секту; психологічні особливості осіб, 
схильних до відвідування релігійних сект; психологічні правила протидії 
залученню у секти – 5 балів. 
 

Тема 5. Залежність від стосунків – 8 год. 
 

Ознайомитися з роботою Е. Фромма «Мистецтво любові». Визначити 
чотири критерії зрілої любові за Е.Фроммом. Чи актуальні ці критерії для 
сучасної молоді? Відповідь аргументуйте – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 4. 
Соціально-психологічна профілактика залежної поведінки  

 
Тема 1. Види та моделі соціально-психологічної профілактики 
Ознайомитися з роботою В. Москаленко «Залежність. Сімейна 

хвороба». Письмово надати стислу характеристику життєвим сценаріям 
жінок, чоловіки яких зловживають алкоголем. Відповідь у вигляді есе – 5 
балів. 

 
Тема 2. Принципи надання психологічної допомоги при різних видах 

залежності – 6 год. 
Подивитися 2 документальні фільми про наркотичну залежність: 

а) https://www.youtube.com/watch?v=JnE426406nk&index=6&list=PLZ2NDcqx
S4SSunuyDBWcjDXoreH8JOhGn 
б) https://www.youtube.com/watch?v=QE21jlIqK7g&index=12&list=PLZ2NDcqx
S4SSunuyDBWcjDXoreH8JOhGn 
Порівняти запропоновані підходи і надати письмову відповідь на  питання: 

1. В чому схожість підходів до лікування ? 
2. В чому полягає основна відмінність лікування у стаціонарному 

відділенні та реабілітаційному центрі? 
3. Чи є різниця між пацієнтами лікарні та центру? В чому вона полягає? 
4. Що Ви думаєте про ефективність кожного з методів? 

5. Ваші уявлення про існуючу систему надання допомоги наркозалежним в 
Україні? Відповідь у вигляді есе – 5 балів. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JnE426406nk&index=6&list=PLZ2NDcqxS4SSunuyDBWcjDXoreH8JOhGn
https://www.youtube.com/watch?v=JnE426406nk&index=6&list=PLZ2NDcqxS4SSunuyDBWcjDXoreH8JOhGn
https://www.youtube.com/watch?v=QE21jlIqK7g&index=12&list=PLZ2NDcqxS4SSunuyDBWcjDXoreH8JOhGn
https://www.youtube.com/watch?v=QE21jlIqK7g&index=12&list=PLZ2NDcqxS4SSunuyDBWcjDXoreH8JOhGn
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Критерії оцінювання виконання завдань для самостійної роботи: 
 своєчасність виконання навчального завдання – 1 бал; 
 повний обсяг їх виконання – 1 бал; 
 якість виконання навчального завдання – 2 бали;   
 творчий підхід у виконанні завдань – 1 бал. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульні  контрольні роботи виконуються у вигляді тесту. Правильна 
відповідь оцінюється в 1 бал. 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія залежності» для студентів всіх спеціальностей  
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.  

Модулі Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2 
 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва 
модуля 

Загальні питання 
психології залежності. 

Хімічні види залежності 

Поведінкові види 
залежності 

Соціально схвалювані 
залежності 

Соціально-психологічної 
профілактика залежної 

поведінки 
Кількість. балів за 

модуль 
83 71 71 83 

 
Теми 

 лекцій 

1. Визначення феномену 
залежності. Класифікації 
залежностей. (1 бал) 

2. Чинники залежної 
поведінки (1 бал) 

3. Хімічні види залежності. 
Алкогольна залежність (1 
бал) 

4. Наркотична залежність (1 
бал) 

5. Нехімічн залежності 
Ігрова залежність (1 бал) 

6. Технологічні види 
залежності (1 бал) 

7. Харчова залежність (1 
бал) 

8. Релігійна 
залежність (1 бал) 

9. Залежність від 
стосунків (1 бал) 

10. Співзалежна 
поведінка 
особистості (1бал) 

11-12. Соціально-психологічна 
профілактика залежностей (2 
бали) 

13-14. Принципи надання 
психологічної допомоги при 
різних видах залежності (2 
бали) 

Кількість. балів 4 3 3 4 
 

Теми 
семінарських 

занять 

1. Причини виникнення та 
поширеність залежностей 
в світі й Україні (11 балів) 

2-3. Алкогольна залежність 
(22 бали) 

4. Наркотична залежність (11 
балів) 

5. Ігроманія (11 балів) 
6.Інтернет-залежність. 

Залежність від 
комп’ютерних ігор. (11 
балів) 

7. Харчова залежність (11 
балів) 

8. Релігійна залежність 
(11 балів) 

9. Залежність від 
стосунків (11 балів) 

10. Проблема співза 
лежної поведінки 
(11 балів) 

11-12. Форми профілактики 
залежної поведінки (22 бали) 

13-14. Діагностика залежної 
поведінки (22 бали) 

Кількість. балів 44 33 33 44 
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Сам. робота 1. Аналіз реклами 
алкогольної продукції – 5 
балів 

2. Аналіз біографії 
наркозалежної особи – 5 
балів 

1. Структура особистості 
гемблера – 5 балів, 

2. Брошура для підлітків 
щод поведінки у 
соціальних мережах – 5 
балів 

3. Підготовка памятки 
для батьків – 5 
балів, 

4. Критерії любові за 
Е. Фромомв – 5 
балів, 

1.Характеристика життєвих 
сценарієв жінок – 5 балів, 

2.Аналіз технологій лікування 
наркотичної залежності – 5 
балів 

Кількість. балів 10 10 10 10 

Види поточ. 
контролю 

Модульна контрольна  
робота 1 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 

Модульна контрольна 
робота 3 (25 балів) 

Модульна контрольна  
робота 4 (25 балів) 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 308  
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,08 

Підсумковий 
контроль 

 
Залік 
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8. Рекомендовані джерела 
Основна література: 

 
1. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения):  Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с. [Електроний ресурс: 
адреса доступу: http://www.koob.ru/zmanovskaya_e/deviantologiya] 

2. Максимова, Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. / Н. Ю. 
Максимова. – К. : Либідь, 2011. – 520 с. 

3. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии – СПб.:Речь, 2007.– 746 
с. [Електроний ресурс: адреса доступу: http://www.booksmed. 
com/narkologiya/1287-rukovodstvo-po-addiktologii-mendelevich.html]  

4. Сорокіна О.А. Психологія залежності. Навчальний посібник. – 
Кам'янець-Подільский: ПП Буйницький О.А., 2014. – 180 с. 

5. Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия 
зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006. – 367 с. [Електроний ресурс: 
адреса доступу: library.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/04/ 
Starshenbaum-G.V.-Addiktologiya.-Psihologiya-i-psihoterapiya-zavisimostej-
Kogito-TSentr-2006-368s.pdf] 

 
Додаткова література: 

 
1. Березин С.В., Лисецкий К.С. (ред.). Предупреждение подростковой и 

юношеской наркомании. – М., 2001. [Електроний ресурс: адреса доступу: 
http://www.psichology.vuzlib.org/book_o387_page_1.html] 

2. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М.: Изд-во 
Моск.псих.-соц. ин-та, Воронеж: Изд-во НПО МОДЭК. – 2002. – 240 с 

3. Даулинг С. (ред.). Психология и лечение зависимого поведения. – М., 
2000. [Електроний ресурс: адреса доступу: 
http://osp.kgsu.ru/library/PDF/379.pdf] 

4. Данилин А., Данилина И. Как спасти детей от наркотиков. – М., 2001. 
[Електроний ресурс: адреса доступу: http:// 
www.psichology.vuzlib.org/book_o540_page_4.html] 

5. Иванов М.С. Формирование зависимости от ролевых комп'ютерных игр. 
Электронный ресурс [http://flogiston.ru/articles/netpsy/gameaddict] 

http://www.koob.ru/zmanovskaya_e/deviantologiya
http://www.psichology.vuzlib.org/book_o387_page_1.html
http://www.psichology.vuzlib.org/book_o540_page_4.html
http://flogiston.ru/articles/netpsy/gameaddict

