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1.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета - поглиблення теоретичних уявлень щодо механізмів формування і 

функціонування адиктивної поведінки. 
Завдання: 
- надати загальну характеристику адиктивної поведінки; 
- розглянути чинники формування адиктивної поведінки; 
- розглянути концепції щодо механізмів формування адиктивної поведінки; 
- вивчити методи психологічної діагностики залежних розладів; 
- надати уявлення щодо функціонування основних видів адиктивної поведінки; 
- розглянути підходи та методи психологічної корекції залежних розладів. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 

- загальну характеристику адиктивної поведінки, закономірності розвитку; 
- механізми формування залежних розладів; 
- види адиктивної поведінки: хімічні залежності (алкогольна адиктивна поведінка, 

наркозалежність), нехімічні залежності (комп’ютерна адикція, трудогольна адикція, 

гемблінг, спортивна адикція, тощо), харчові залежності (булімія, анорексія), 

міжособистісна залежність. 
вміти: 

- застосовувати методи діагностики залежних розладів; 
- застосовувати методи психологічної корекції адиктивних розладів. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Загальна характеристика адиктивної поведінки 
Тема 1. Предмет та задачі курсу “Психологія адиктивної поведінки” 
Актуальність та соціальна значущість проблеми вивчення адиктивної поведінки. 

Історія досліджень адиктивної поведінки. Медичний та психологічний підходи. 
Тема 2. Загальна характеристика адиктивної поведінки, закономірності розвитку. 
Сутність адиктивної поведінки. Етапи розвитку адиктивної поведінки. Чинники 

формування адиктивної поведінки: біологічні, соціальні (сім’я, реклама, релігія, освіта), 

психологічні (структура особистості, акцентуації характеру). Види адиктивної поведінки 

(коротка характеристика). 
Тема 3. Чинники та механізми формування залежних розладів 
Єдність залежних розладів. Нейрофізіологічні моделі: концепція нагороди, концепція 

оптимуму активації. Психологічні моделі: „зсув мотиву на мету”, концепція Ц. П. 

Короленка, концепції залежної особистості (В. Менделевича, В.Д. Москаленка, МКХ-10, Б. 

Уайнхолда), критерії залежності, співвідношення між первинною та вторинною залежністю 

- підхід А. Янова (залежність як захист від первинного болю), психодинамічний підхід до 

залежності (подолання внутриособистісного конфлікту).

Тема 4. Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки 
Пошук критеріїв залежності. Проблема необхідних та достатніх ознак. Диференційні 

критерії за МКХ-10. Методики психологічної діагностики залежності. 
Модуль 2. Види адиктивної поведінки 
Тема 5. Хімічні залежності 
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Алкоголізм: термінологія та класифікація. Клінічна картина: стадії розвитку хвороби, 

підлітковий алкоголізм, алкоголізм у жінок. Патогенетичні механізми розвитку алкоголізму. 

Клінічна та лабораторна діагностика алкоголізму, психологічна діагностика алкоголізму. 

Психологічні чинники формування алкогольної аддиктивної поведінки: мотивація 

зловживання алкоголю, особистісні риси хворих на алкоголізм, акцентуації характеру, що 

сприяють розвитку алкоголізму, вплив сім’ї. Лікування та реабілітація хворих на алкоголізм. 

Наркоманія: термінологія та класифікація психоактивних речовин. Синдромологія 

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

залежності, синдром психічної залежності. Розвиток наркоманії. Клінічна та лабораторна 

діагностика алкоголізму, психологічна діагностика наркоманії. Психологічні чинники 

формування наркоманії: мотивація вживання наркотиків, особистісні риси хворих на 

наркоманію, акцентуації характеру, що сприяють розвитку наркоманії, вплив сім’ї. 

Лікування та реабілітація хворих на наркоманію. 
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. Сексуальна 

адикція та сексуальні девіації. Особистісні риси секс- залежних. Проблема побудування 

сімейних відносин осіб, що виявляють сексуальну адиктивну поведінку. Критерії харчової 

залежності. Механізми впливу харчових речовин на формування залежності (цукор, чай, 

кава). Особистісні риси залежних від їжі. Харчова залежність та механізми стресу. 

Порушення інстинкту травлення: булімія, нервова анорексія. Работогольна (трудогольна) 

адикція. Трудоголізм та адиктивні організації. Особистісні риси трудоголиків. Спортивна 

залежність. Ігрова залежність (гкмблінг). Стадії розвитку гемблінгу. Особистісні риси 

патологічних гемблерів. Інші нехімічні залежності. 
Тема 7. Міжособистісна залежність 

Міжособистісна залежність як первинна форма залежності. Розвиток первинної залежності в 

онтогенезі людини: концепція Е. Еріксона, Е. Фромма та ін. Критерії міжособистісної 

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. 
Тема 8. Принципи та методи психологічної корекції адиктивних розладів Принципи 

корекції адиктивних розладів. Багатовимірність симптомокомплексу залежності. Засади 

психологічного підходу до корекції залежності. Техніки опрацьовування залежних 

стосунків.  
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3.Рекомендована література 
Базова 

1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия: учебник для вузов 

(психологические модели). - СПб.: Питер, 2009. - 496 с. 
2. Змановская Е.В. Девиантология: учеб.пособие (Психология 

отклоняющегося поведения). - М.: Изд. центр Академия, 2003. 
288с.Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Кавасарского.-СПб.:Питер, 2002. - 
960 с. 

3. Комер Р. Основы патопсихологии - М.: Прайм-Еврознак, 2005. - 640 с. 
4. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. Навчальний посібник - К.: 

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. - 308 с. 
5. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. - СПб.: Речь, 2005. - 445 с. 
6. Руководство по аддиктологии / под. ред. проф. В.Д.Менделевича. - СПб.: Речь, 

2007. - 768 с. 
7. Шабанов П.Д. Основы наркологии. — СПб.: Лань, 2002.-560 с. 

Допоміжна 
1. Балинт М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. / Пер. с англ. 

Агарков В.А., Кравец С.В. - М.: “Когито-Центр”, 2002. - 526 с.Братусь Б.С. Аномалии 

личности. - М.: Мысль, 1988. - 301 с. 
2. Бурбо Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой. / Перевод В. Трилиса. - 

К.: "София" —М.: "Гелиос", 2001 - 168 с. 
3. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. -СПб.: Речь, 2001.-144 с. 
4. Кернберг О.Ф. Отношения любви: норма и патология. Пер. с англ. М.Н. 

Георгиевой. - М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. - 256 с. 
5. Коркина М.В., Цивилько М.А., Марилов В.В. Нервная анорексия. Учеб.пособие 

для мед.ин-тов - М.: Медицина, 1986. - 176 с 
6. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. Практическое 

руководство. Серия: "Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии"- М. 

Академический Проект, 2000 - 460 с. 

7. Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo addictus: Человек зависимый. - М.: 

Психотерапия, 2006. - 480 с. 
8. Леонова Л. Г., Бочкарева Н. Л. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте. - Новосибирск, 1998- 41 с. 
9. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология - Л.: Медицина, 1991. - 304 

с. 
10. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клиническом процессе / Пер. с англ. - М.: Независимая фирма “Класс”, 1988.-
480 с. 

11. Пил С., Бродски А. Любовь и зависимость. - М.: Институт 
Общегуманитарных исследований, 2005. - 384 с. 

12. Поттер-Эфрон Р. Стыд, вина и алкоголизм: клиническая практика. / Пер. с англ. - 
М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002,- 416 с. 

13. Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга / Пер. с англ. 

Р.Р. Муртазина-М.: Независимая фирма „Класс”, 2000. - 240 с. 
14. Пути и методы предупреждения подростковой и юношеской наркомании/ Под 



5 

 

ред. С.В.Березина, К.С.Лисецкого, И.Б.Орешниковой. Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 1999. 200 с. 
15. Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. Освобождение от созависимости / Перевод с англ. 

А.Г. Чеславской. - М.: Независимая фирма “Класс”. - 224 с. 
16.Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в 

психиатрии и наркологии. - М.: «Триада-Х», 2000. - 232 с. 

9. Інформаційні ресурси 
1. www.koob.ru 
2. www.psylib.ru 
3. www.psycliiatry.ru

http://www.koob.ru/
http://www.psylib.ru/
http://www.psycliiatry.ru/
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Додаток 1 
Варіанти контрольної роботи 

(для студентів заочної форми навчання) 

Варіант 1 
1. Чинники формування адиктивної поведінки: соціальні чинники 
2. Комп’ютерна адикція 

Варіант 2 
1. Механізми формування залежних розладів. Єдність залежних розладів. 
2. Наркозалежність: синдромологія, класифікація психоактивних речовин 

Варіант З 
1. Нейрофізіологічні моделі формування залежних розладів 
2. Ігрова залежність (гемблінг) 

Варіант 4 
1. Залежна особистість: концепція залежної особистості, розлад особистості 

залежного типу 
2. Адикція до їжі: булімія, нервова анорексія 

Варіант 5 
1 .Поняття розладу особистості. Специфічні розлади особистості у дорослому віці за 

МКХ-10. 
1. Алкогольна адиктивна поведінка: термінологія та класифікація Варіант 6 
1 .Психологічна травма та розвиток залежності 
2. Трудогольна адикція Варіант 7 
1. Залежність як незавершеність стадій розвитку у дитинстві 
2. Клінічна картина алкоголізму: стадії розвитку хвороби, підлітковий алкоголізм, 

алкоголізм у жінок 
Варіант 8 

1. Принципи психологічної корекції залежних розладів 
2. Спортивна адикція 

Варіант 9 
1. Концепції формування залежності 
2. Синдромологія наркоманії та розвиток наркоманії 

Варіант 10 
1. Біологічні чинники формування адиктивної поведінки. 
2. Форми невротичної любові: токсична любов, любов-залежність, любов- манія, 

любов-прихильність 


