
Психологія адиктивної поведінки (курс 1М) 

Викладач: Фролова Є.В. 

Завдання: самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за Темою 8. «Принципи 

та методи психологічної корекції адиктивних розладів». 

Питання для самостійної роботи 

1. Принципи корекції адиктивних розладів.  

2. Багатовимірність симптомокомплексу залежності.  

3. Засади психологічного підходу до корекції залежності.  

4. Техніки опрацьовування залежних стосунків.  

5. Програма 12 кроків.  

Виконання практичної роботи «Взаємозв’язок розладів особистості та розладів 

поведінки», яка спрямована на вивчення методів психологічної діагностики особистісної 

схильності до залежної поведінки. Робота передбачає тестування 3-х досліджуваних за 

допомогою наступних методик: опитувальників міжособистісної залежності та проти 

залежності Б. Уайнхолда, методики «Схильність до залежної поведінки» 

В. Д. Менделевича та «Персональний автопортрет» Дж. Олдхем, Л. Морріс. Студенту 

потрібно здійснити аналіз отриманих результатів з погляду взаємозв’язку розладів 

особистості та залежних розладів. Отримані результати необхідно оформити у звіт, у 

якому потрібно висвітлити мету роботи, зробити опис психодіагностичних методів, 

характеристику досліджуваних, розкрити основні результати та сформулювати висновки. 

Форма контролю: звіт з практичної роботи. Термін подання на перевірку – 18 

березня. Звіт у форматі *.doc або *.docx та скан-копії первинних матеріалів дослідження у 

форматі *.pdf (бланки із відповідями досліджуваних, які з’єднано в 1 файл) надіслати на 

перевірку на електронну адресу evfrolova@karazin.ua. У темі листа зазначити номер групи 

й прізвище та ім’я студента. 

Підготовка до заліку (форму проведення заліку та дату буде уточнено 

додатково). Питання для підготовки: 

1. Історія досліджень адиктивної поведінки. Медичний та психологічний підходи. 

2. Сутність адиктивної поведінки. Етапи розвитку адиктивної поведінки.  

3. Чинники формування адиктивної поведінки: біологічні, соціальні, психологічні.  

4. Механізми формування залежних розладів. Єдність залежних розладів. 

5. Нейрофізіологічні моделі формування залежних розладів  

6. Психологічні моделі формування залежних розладів. 

7. Залежна особистість: концепція залежної особистості, розлад особистості 

залежного типу. 

8. Співвідношення розладів особистості та адиктивних розладів. 

9. Критерії залежності, співвідношення між первинною та вторинною залежністю. 

10. Хімічні залежності: загальна характеристика, діагностичні ознаки, види. 

11. Алкогольна адиктивна поведінка: термінологія та класифікація. Клінічна картина: 

стадії розвитку хвороби, підлітковий алкоголізм, алкоголізм у жінок. 

12. Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки.  

13. Лікування та реабілітація хворих на алкоголізм.  

14. Наркозалежність: термінологія та класифікація психоактивних речовин. 

15. Синдромологія наркоманії та розвиток наркоманії.  

16. Психологічні чинники формування наркоманії:  

17. Лікування та реабілітація хворих на наркоманію. 

18. Нехімічні залежності: загальна характеристика, діагностичні ознаки, види. 

19. Комп’ютерна адикція.  

20. Ігрова залежність (гемблінг). 

21. Трудогольна адикція. 

22. Сексуальна адиктивна поведінка.  

23. Спортивна адикція. 
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24. Адикція до їжі: булімія, нервова анорексія. 

25. Міжособистісна залежність як первинна форма залежності.  

26. Міжособистісна залежність та побудова сімейних стосунків: стосунки подружньої 

залежності; невротична любов за К. Хорні.  

27. Форми невротичної любові: токсична любов, любов-залежність, любов-манія, 

любов-прихильність.  

28. Принципи корекції адиктивних розладів.  

29. Психотерапія стосунків подружньої залежності.  

30. Етапи психологічної корекції залежності. 

31. Програма 12 кроків. 

32. Синдром емоційного холоду у міжособистісних стосунках. 

33. Стадії розвитку міжособистісної залежності за Б.Уайнхолдом. 

34. Моделі порушення міжособистісних стосунків: модель міжособистісної залежності 

Г. Гіршфільда, профіль стосунків за Р. Борнштейном. 
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