
Психологічна корекція 
залежних розладів 

Програма 12 кроків 



Форма організації 

 Щоденні заняття з 8 години ранку до 22-ї години. 

 

 Заходи: лекції, групові обговорення в малих групах, 
навчання техніки релаксації і подолання стресу, 
прослуховування лекцій колишніх пацієнтів про їх 
власний досвід, перегляд відеофільмів, індивідуальне 
консультування, робота з літературою, заповнення 
опитувальників, ведення щоденника почуттів. 

 

 Оптимальна чисельність 10-12 осіб 



Заняття 1. "Розпізнавання і 

відреагування почуттів " 

 Мета заняття - навчитися на практиці в групі 

визначати власні почуття, бачити, як багато 

схожого між членами групи в переживанні 

негативних емоцій, і на прикладі одного з 

почуттів зрозуміти, як можна відреагувати 

це почуття неруйнівним для себе та інших 

чином. 



Заняття 2. "Контролююча 

поведінка". 

 Мета заняття - показати неефективність контролюючої поведінки і 
мотивувати учасників терапії на відмову від неї. 

 

 Характеристики контролюючої поведінки: 

 Це - інстинктивна реакція, в основі якої лежить почуття безсилля. 

 Через сумніви в своїх почуттях контролююча людина не робить того, чого 
вона хоче; хотіла попросити допомоги - не просила, хотіла сказати "ні", - 
сказала "так". В основі лежить хибне вірування в те, що задовольняти 
свої бажання і потреби - недобре. 

 Контролююча поведінка - це звичка. В голову не приходить думка, що є 
вибір і інших форм поведінки. 

 Практика контролюючої поведінки призводить співзалежних до висновків, 
від яких вони відчувають себе ще гірше (наприклад, "я нікому не 
потрібна"). 

 Співзалежні отримують те, чого домагаються - негативногї уваги. Інші 
ігнорують співзалежних, що підсилює низьку самооцінку.  

 



Заняття 3. «Відсторонення".  

 Мета заняття - зрозуміти необхідність з любов'ю 
відсторонитися від людини з хімічною залежністю або 
від проблеми і обговорити, як це можна зробити. 

 

 Відсторонення - це не є холодна ворожа замкнутість, не 
позбавлення близького любові і турботи. Відсторонення 
означає вивільнення себе психологічно, емоційно, а 
іноді і фізично з мереж хворих взаємин з життям іншої 
людини, відступити на деяку відстань від проблем, яких 
ми не можемо дозволити. 



Заняття 4. "Акція-реакція".  

 Мета - показати на прикладах з життя присутніх, що багато їх 
почутів, думок і дій виникали лише як реакція на хворого 
хімічною залежністю, у відповідь на щось. Необхідно прагнути 
від реакції до акції, тобто до дій, що йдуть від себе. 

 Приклади реакцій: 

 "Коли мій чоловік страждає від похмілля, у мене теж голова 
болить. Його нудить і мене нудить". 

 "Особливо сильно я реагував на кризи". 

 "Я прочитала в статті, що 60% дочок алкоголіків виходять заміж 
за алкоголіків. Я була однією з таких жінок. Я відчула сильне 
обурення, гнів на автора, як ніби мене особисто образили. Це 
була автоматична реакція, без участі логіки". 



Заняття 5. «Кородони"  

 Мета - навчитися розрізняти поряд із зовнішніми кордонами і 
внутрішні, вправлятися в навичках відстоювання власних кордонів 
і дотримання меж іншого. 

 

 Зовнішні кордони людини припускають, що: 

 ніхто не має права доторкнутися до мене без мого дозволу. 

 якщо я дозволяю до себе доторкатися, то тільки так, як мені це 
подобається. 

 Це моя відповідальність - контролювати ЯК, КОЛИ, ДЕ, ХТО 
стосуватиметься мене. 

 

 Внутрішні кордони означають приблизно автономність 
внутрішнього світу, наших почуттів". думок, вірувань, цінностей. 



Заняття 6. «Батьківська сім’я".  

 Мета - попрацювати над незавершеними 

проблемами дитинства, тобто над батьківськими 

настановами, які слід критично переглянути і 

пробачити батькам образи. 

 

 Обговорюються питання взаємин з матір'ю і з 

батьком. Чи є бажання змінити взаємини? Чи є в 

сім'ї хтось, хто тримає емоційну дистанцію? 



Заняття 7. "Самооцінка"  

 Мета - вироблення навичок адекватної 
самооцінки. 

 

 Здорова самооцінка - це внутрішній досвід нашої 
власної цінності, усвідомлення як би зсередини 
того факту, що ми маємо гідність. 



Заняття 8. «Позбавленя від 

психології жертви"  

 Мета - побачити негативні наслідки позиції жертви і 
відмовитися від неї. Жертва розпізнається по скорботно-
болісному виразу обличчя і заявами: "Ах, я бідолаха", "Якби 
тільки мій чоловік не пив (не зраджував мені, не був би так 
грубий зі мною і т.д.), я була б щаслива" "Це не має 
значення, як я себе почуваю, аби їм (дітям, батькам) було 
добре", "Своїм життям я не жила, я всю себе віддала ...". 

 

 В ході заняття опрацьовуються: 

 

 Психологічні нагороди, що випливають з ролі жертви 

 Негативні наслідки психології жертви 

 Позбавлення від психології жертви 



Заняття 9. «Так, ми вміємо думати"  

 Мета - показати, що співзалежні 

вміють думати, прогнозувати 

майбутнє і приймати рішення, що 

сприяють побудові здорових відносин. 



Заняття 10. «Вміння ховати свої 

втрати"  

 Мета - ознайомити групу зі стадіями процесу відреагування на втрату і обговорити на прикладах з життя 
присутніх продуктивні і непродуктивні боки цього процесу. 

 

Стадії процесу відреагування втрати 

Шок, заперечення: "Ні, не може бути". 

 Продуктивна частина - захист від переживання занадто інтенсивного душевного болю відразу, в один момент 
дозволяє набратися сил і почати рухатися до фізичного одужання. 

 Непродуктивна частина - тривале перебування в стані заперечення, використання заперечення як головного 
механізму психологічного захисту може призвести до зловживання хімічними речовинами та інших форм 
компульсивного ескапізму (втечі від проблеми). 

Гнів 

 Продуктивна частина - допомагає перестати звинувачувати себе за втрату, повертає енергію - діє як 
катарсис. 

 Непродуктивна частина - проекція почуттів зовні - експресія гніву відбувається за рахунок інших почуттів. Гнів 
може стати дисфункціональною формою управління іншими почуттями. 

Депресія 

 Продуктивна частина - час для фізичного одужання. 

 Час для самоусвідомлення і глибокого роздуму. Інтенсивні пошуки сенсу життя. 

 Непродуктивна частина - ізоляція, нападки на самого себе, інтерналізований гнів, почуття провини стає 
глибоким. Взяття на себе відповідальності і самозвинувачення може стати постійним механізмом подолання 
труднощів. 

Прийняття 

 Продуктивна частина - втрата визнається з почуттям вирішення проблеми, може бути, навіть з почуттям 
подяки долі за випробування, які потягли за собою зміцнення твердості характеру. 

 Непродуктивна частина - рух до неприродного, поспішного "прийняття" з пропуском почуттів, які 
супроводжують попередні стадії процесу. 



Заняття 11. «Ставимо свої 

власні цілі"  

 

 Мета заняття — відпрацювання такої 

навички, як вміння ставити собі цілі.  



Заняття 12. "Я маю право"  

 Мета - сприяти зміцненню такої системи цінностей, в якій законним є 
самоприйняття. 

 

 Приблизний список прав: 

 Я маю право сказати "ні" всьому, до чого я не готова, або тому, що для 
мене небезпечно. 

 Я маю право на всі мої почуття. 

 Я маю право помилятися. 

 Я маю право змінювати свою точку зору. 

 Я маю право бути більш здоровою, ніж ті люди, які мене оточують. 

 Я маю право ніяк не пояснювати і не виправдовувати свою поведінку. 

 Я маю право робити вибір, а не тільки терпіти і виживати. 

 Я маю право припинити бесіду, якщо співрозмовник принижує мене. 

 Я маю право встановлювати межі і бути егоїстичною. 

 Я маю право піклуватися про себе, якими б не були навколишні 
обставини. 


