ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Психологія адиктивної поведінки» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 053 психологія.
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є поглиблення уявлень щодо
механізмів формування і функціонування адиктивної поведінки.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у формування таких
компетентностей:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз
актуальних проблем психологічної науки та / або практики.
СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну,
консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням
науково верифікованих методів та технік.
СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати
професійну кваліфікацію.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися
загальнолюдськими цінностями.
СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги
клієнтам у складних життєвих ситуаціях.
В ході вивчення дисципліни заплановано:
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.
1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин – 90.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
2-й
2-й
Лекції
12 год.
4 год.
Практичні заняття
12 год.
4 год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
66 год.
82 год.
Індивідуальні завдання
год.

1.6. Заплановані результати навчання
ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із
різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням
валідних та надійних методів.
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія,
консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати
якість.
ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх,
отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 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, МКХ10, 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.
Розділ 2. Види адиктивної поведінки
Тема 5. Хімічні залежності
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 адиктивної 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 стосунків 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 (гемблінг).
Стадії розвитку гемблінгу. Особистісні риси патологічних гемблерів. Інші нехімічні
залежності.
Тема 7. Міжособистісна залежність
Міжособистісна залежність як первинна форма залежності. Моделі
порушених
міжособистісних стосунків: модель міжособистісної залежності Г. Гиршфільда, профіль
стосунків за Р. Борнштейном. Розвиток первинної залежності в онтогенезі людини:
концепція Е. Еріксона, Б Уайнхолда 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. Синдром емоційного холоду у міжособистісних стосунках.
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. Програма 12 кроків.
3. Структура навчальної дисципліни
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4. Теми практичних занять

№
з/п
1
2
3
4
5

№
з/п
1
3

Денна форма навчання
Назва теми
Тема 4. Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки
Знайомство і виконання методів психологічної діагностики залежності
Тема 5. Хімічні залежності. Розгляд етіології та закономірностей розвитку
хімічних адикцій
Тема 6. Нехімічні (поведінкові) залежності. Розгляд різноманіття форм,
етіології та закономірностей розвитку нехімічних адикцій
Тема 7. Міжособистісна залежність. Характеристика та розвиток різних
форм міжособистісної залежності
Тема 8. Принципи та методи психологічної корекції адиктивних розладів
Обговорення та опрацювання методів психологічної корекції залежних
розладів.
Разом

Кількість
годин
4

Теми практичних занять
Заочна форма навчання
Назва теми
Тема 4. Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки
Знайомство і виконання методів психологічної діагностики залежності
Тема 8. Принципи та методи психологічної корекції адиктивних розладів
Обговорення та опрацювання методів психологічної корекції залежних
розладів.
Разом
5. Завдання для самостійної робота
Денна форма навчання

2
4
1
1

12

Кількість
годин
2
2

4

№
з/п

Зміст самостійної роботи

Кількість
годин

1

Предмет та задачі курсу “Психологія адиктивної поведінки”
Вивчення літератури. Аналіз медичних та психологічних аспектів
залежності.
Загальна характеристика адиктивної поведінки, закономірності розвитку.
Вивчення літератури. Ознайомлення із статистичними даними щодо
розповсюдженості проблем залежності .
Чинники та механізми формування залежних розладів.
Самостійна практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та
розладів поведінки»
Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки
Самостійна практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та
розладів поведінки»
Хімічні залежності
Підготовка доповідей на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку
людини»
Нехімічні (поведінкові) залежності
Підготовка доповідей на тему «Характеристика нехімічних залежностей»
Міжособистісна залежність
Вивчення методик психологічної діагностики міжособистісної залежності
Принципи та методи психологічної корекції адиктивних розладів
Вивчення програм корекції адиктивної поведінки
Підготовка до іспиту (заліку)
Разом

2

2

3

4

5

6
7
8
9

2

6

10

8

8
8
8
14
66

Самостійна робота
Заочна форма навчання
№
з/п

Зміст самостійної роботи

Кількість
годин

1

Предмет та задачі курсу “Психологія адиктивної поведінки”
Вивчення літератури. Аналіз медичних та психологічних аспектів
залежності.
Загальна характеристика адиктивної поведінки, закономірності розвитку.
Вивчення літератури. Ознайомлення із статистичними даними щодо
розповсюдженості проблем залежності .
Чинники та механізми формування залежних розладів.
Самостійна практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та
розладів поведінки»
Діагностика особистісної схильності до адиктивної поведінки
Самостійна практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та
розладів поведінки»
Хімічні залежності
Підготовка реферату на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку
людини»
Нехімічні (поведінкові) залежності
Підготовка реферату на тему «Характеристика нехімічних залежностей»
Міжособистісна залежність
Вивчення методик психологічної діагностики міжособистісної залежності
Принципи та методи психологічної корекції адиктивних розладів
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Вивчення програм корекції адиктивної поведінки
Підготовка до іспиту (заліку)
Разом

12
80

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено
7. Методи навчання
Лекція – це вид роботи, що систематизує виклад навчального матеріалу. Шляхом
відвідування та рботи на лекціях студенти отримують уявлення щодо предмету в цілому,
знайомляться з основними теоретичними питаннями курсу. Лекції не вичерпують
матеріал дисципліни повністю і покликані закласти основи наукових знань, визначити
напрям, основний зміст і характер усіх видів навчальних занять і, головним чином,
самостійної роботи студентів.
Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організовує
завдання спрямовані на вироблення або вдосконалення навичок з попередньо визначених
тем, до котрих студенти готуються. На кожному занятті викладач оцінює підготовлені або
виконані студентами завдання, їх активність, уміння формулювати і відстоювати свою
позицію тощо.
Консультація з дисципліни – метод навчання, який передбачає можливість
індивідуального спілкування студента із викладачем за питаннями, що викликали
труднощі або потребують додаткової уваги під час вивчення
Самостійна робота студента - вид роботи, що передбачає активність та
замученість студента у поза аудиторний час та спрямований на поглиблення знань за
певними розділами або темами курсу. Студенти отримують конкретні завдання, термін
виконання та попередньо ознайомлюються із вимогами щодо виконання завдань та їх
оцінювання.
8. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання
у якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи, яка
передбачає виконання 1 практичної роботи та 2 доповідей, які повинні бути складені у
визначений викладачем термін:
- практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та розладів поведінки»
спрямована на вивчення методів психологічної діагностики особистісної схильності до
залежної поведінки. Робота є завданням, яке передбачає тестування 3-х досліджуваних за
допомогою опитувальників співзалежності та протизалежності Б.Уайнхолда, «Схильність
до залежної поведінки» В.Д.Менделевич, «Персональний автопортрет» Дж.Олдхем,
Л.Морріс, аналіз отриманих результатів та формулювання висновків.
- доповідь на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку людини» складається з 2х завдань:
Завдання 1. Класифікація психоактивних речовин (різні підходи).
Завдання 2. Розгляд впливу будь-якої обраної групи ПАР на психіку та поведінку людини:
– алкоголь;
– стимулятори (кокаїн, кофеїн, амфетаміни, ефедрін);
– галюциногени (каннабінноїди, ЛСД, рослинні галюциногени, тощо);
– седативні й снодійні засоби;
– летючі розчинники;
– опіоїди;
– гашиш;
– нікотин.

- доповідь на тему «Характеристика нехімічних залежностей» складається в
розкритті матеріалу за темою «Нехімічні залежності». Студенту потрібно розглянути
класифікацію нехімічних (поведінкових) залежностей у сучасній літературі та підготувати
детальний опис одного обраного виду нехімічної адикції зі списку наведеного нижче:
– нервова анорексія;
– булімія;
– сексуальна адикція;
– гемблінг;
– комп’ютерна залежність (кібер-адикція);
– трудогольна залежність;
– спортивна залежність;
– религійна залежність;
– технологічні залежності (Інтернет-залежність, залежність від мобільних телефонів,
телебачення);
– фанатизм;
– адикція стосунків;
– міжособистісна залежність;
– залежність у подружніх стосунках;
– залежна любов: токсична любов, любов-манія, любов-залежність, любовприхильність.
Для студентів заочної форми навчання
у якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи.
Самостійна робота передбачає підготовку студентів до лекцій та семінарських занять (під
час сесії), самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань у складі
контрольної роботи, яка повинна бути складена до початку заліково-екзаменаційної сесії.
Контрольна робота складається з трьох завдань:
- практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та розладів поведінки»
спрямована на вивчення методів психологічної діагностики особистісної схильності до
залежної поведінки. Робота є завданням, яке передбачає тестування 3-х досліджуваних за
допомогою опитувальників співзалежності та протизалежності Б.Уайнхолда, «Схильність
до залежної поведінки» В.Д.Менделевич, «Персональний автопортрет» Дж.Олдхем,
Л.Морріс, аналіз отриманих результатів та формулювання висновків.
- реферат на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку людини» складається в
розкритті матеріалу за темою «Хімічні залежності». Студентові потрібно розглянути
класифікацію психоактивних речовин у сучасній літературі та підготувати детальний опис
одного обраного виду ПАР. Реферат має містити розгляд впливу будь-якої обраної групи
ПАР на психіку та поведінку людини:
– алкоголь;
– стимулятори (кокаїн, кофеїн, амфетаміни, ефедрін);
– галюциногени (каннабінноїди, ЛСД, рослинні галюциногени, тощо);
– седативні й снодійні засоби;
– летючі розчинники;
– опіоїди;
– гашиш;
– нікотин.
- реферат на тему «Характеристика нехімічних залежностей» складається в
розкритті матеріалу за темою «Нехімічні залежності». Студенту потрібно розглянути
класифікацію нехімічних (поведінкових) залежностей у сучасній літературі та підготувати
детальний опис одного обраного виду нехімічної адикції зі списку наведеного нижче:
– нервова анорексія;
– булімія;
– сексуальна адикція;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

гемблінг;
комп’ютерна залежність (кібер-адикція);
трудогольна залежність;
спортивна залежність;
религійна залежність;
технологічні залежності (Інтернет-залежність, залежність від мобільних телефонів,
телебачення);
фанатизм;
адикція стосунків;
міжособистісна залежність;
залежність у подружніх стосунках;
залежна любов: токсична любов, любов-манія, любов-залежність, любовприхильність.

У якості контрольного семестрового заходу передбачено складання заліку. Залікова
робота є письмовою роботою, яка складається із двох завдань.
Перше завдання містить питання теоретичного характеру. Відповідь на це питання
повинна складати самостійне осмислення теоретичного матеріалу з відповідної теми.
Друге завдання стосується розкриття закономірностей розвитку певного виду адиктивної
поведінки.
Екзаменаційну роботу розподілено на 25 варіантів. Номер варіанту роботи може
бути закріплений за студентом шляхом випадкового вибору або за вибором викладача.
Питання для підготовки до семестрового контролю
Історія досліджень адиктивної поведінки. Медичний та психологічний підходи.
Сутність адиктивної поведінки. Етапи розвитку адиктивної поведінки.
Чинники формування адиктивної поведінки: біологічні, соціальні, психологічні.
Механізми формування залежних розладів. Єдність залежних розладів.
Нейрофізіологічні моделі формування залежних розладів
Психологічні моделі формування залежних розладів.
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.
24. Адикція до їжі: булімія, нервова анорексія.
25. Міжособистісна залежність як первинна форма залежності.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
9. Схема нарахування балів
Розподіл балів для денної форми навчання
Поточний контроль та самостійна робота
Разом
Розділ 1
Розділ 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
60
10
10
10
10
10
5
5

Залік

Сума

40

100

Поточний контроль включає оцінювання практичної роботи та 2-х доповідей.
Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
самостійної роботи (мінімальна кількість балів 20).
Практична робота оцінюється у 30 балів, які розподілено на 5 балів за своєчасність та 25
балів за зміст роботи.
Критерії оцінювання практичної роботи
Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Практична робота складена у встановлений викладачем термін. У разі
складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.
- самостійність виконання;
- відповідність кількості досліджуваних та використаних методик вимогам
практичної роботи;
Зміст роботи
- коректність застосування і обробки психодіагностичних методик;
0-25
- грамотність і коректність інтерпретації результатів та висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність та
логічність, обґрунтованість аргументації та висновків, грамотність, якість
оформлення тощо).
Доповідь оцінюються у 15 балів.
Критерії оцінювання доповіді
Своєчасність
0-5

Показник, що
оцінюється

12-15

Критерії оцінювання
У доповіді повністю розкрито зміст обраної теми. Матеріал викладено
логічно, послідовно, аргументовано, мова є грамотною, наявний науковий
стиль викладення матеріалу, студент демонструє вільне володіння
термінологічним апаратом дисципліни та матеріалом за темою. Студент
вільно відповідає на додаткові питання за темою доповіді. Для підготування
доповіді використано джерела з основної літератури та додаткового
матеріалу або іншомовних джерел.

У доповіді повністю розкрито зміст обраної теми. Матеріал викладено
логічно, послідовно, аргументовано, мова є грамотною, наявний науковий
стиль викладення матеріалу, студент демонструє вільне володіння
термінологічним апаратом дисципліни та матеріалом за темою. Студент має
труднощі із формулюванням відповідей на додаткові питання за темою
доповіді.
Зміст доповіді неповністю розкриває зміст обраної теми. Матеріал
викладено із порушенням логіка або послідовності, мова є побутовою.
Загалом присутнє володіння термінологічним апаратом дисципліни та
матеріалом за темою. Студент має труднощі із формулюванням відповідей
на додаткові питання за темою доповіді.
Доповідь не розкриває обрану тему. Студент не орієнтується у начальному
матеріалі, який винесено на доповідь.

8-11

4-7

0-3

Т1

Розподіл балів для заочної форми навчання
Поточний контроль та самостійна робота
Разом
Розділ 1
Розділ 2
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
60
10
10
10
10
10
5
5

Залік

Сума

40

100

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
самостійної роботи (мінімальна кількість балів 20 ).
У якості контролю для заочної форми навчання передбачено оцінювання
контрольної роботи. За виконану контрольну роботу студент отримує 60 балів, які
розподілено на 30 балів за практичну роботу та по 15балів за зміст кожного з двох
рефератів
Практична робота оцінюється у 30 балів, які розподілено на 5 балів за своєчасність та 25
балів за зміст роботи.
Критерії оцінювання практичної роботи
Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Практична робота складена у встановлений викладачем термін. У разі
складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.
- самостійність виконання;
- відповідність кількості досліджуваних та використаних методик вимогам
практичної роботи;
Зміст роботи
- коректність застосування і обробки психодіагностичних методик;
0-25
- грамотність і коректність інтерпретації результатів та висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність та
логічність, обґрунтованість аргументації та висновків, грамотність, якість
оформлення тощо).
Реферат оцінюються у 15 балів.
Критерії оцінювання реферативної роботи для студентів заочної форми навчання
Показник, що
Критерії оцінювання
оцінюється
Своєчасність
реферативна робота складена у встановлений викладачем термін (до початку
0-5
сесії). У разі складання роботи після встановленого терміну бали за
своєчасність не виставляються.
Зміст роботи
- самостійність, оригінальність;
0-10
- використання основної літератури та додаткового матеріалу або
Своєчасність
0-5

іншомовних джерел;
- відповідність формальним критеріям (структура, володіння сучасним
науковим матеріалом. послідовність та логічність, обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо);
- вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних завдань.
Викладачем можливе виставлення заохочувальних балів за відвідування та
активність на лекціях до 10 балів за умови проведення перевірки присутності студентів
денного або заочного відділення на лекціях особисто викладачем.
Семестровий контроль (залік) проводиться у письмовій формі під час сесії та є
однаковим для студентів денної та заочної форми навчання – завдання містить 2 питання,
які потребують розгорнутої та обґрунтованої відповіді. Кожне питання оцінюється у 20
балів, сумарно 40 балів за роботу.
Критерії оцінювання залікової роботи
Бали за
контрольне
питання
18-20

14-17

10-13

5-9

0-4

Критерії оцінювання

У відповіді повністю розкрито зміст питання. Матеріал викладено логічно,
аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне
володіння
термінологічним
апаратом
дисципліни.
У
відповіді
продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було викладено на
лекціях, та додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи.
Відповідь досить повно розкриває зміст питання або розкриває основні
(найважливіші) аспекти у запитанні, студент володіє термінологічним апаратом
дисципліни. У викладеному матеріалу студент має помилки із аргументацією
відповіді, недостатня логічність та послідовність викладення матеріалу. У
відповіді продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було
викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом.
Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти
навчального матеріалу. Студент припускається помилок у використанні
термінології навчальної дисципліни. Рівень володіння матеріалом, що було
викладено на лекціях, та додатковим матеріалом є середнім.
У відповіді допущено суттєві помилки, які свідчать про незнання лекційного
матеріалу або обов’язкової літератури; студент слабо володіє термінологією
дисципліни.
Відповідь практично відсутня, студент демонструє незнання лекційного
матеріалу або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для заліку

90 – 100
70-89
50-69

зараховано

1-49

не зараховано
10. Рекомендована література

Основна література
1. Адиктологія: навч. посіб. для лікарів наркологів, психіатрів, заг . практики сімейна медицина та лікарів-інтернів. - Вид. друге, перероб. і доп. / за ред. проф. Л. М.
Юр'євої / Л. Н. Юр'єва [и др.]. - Дніпро : [б. и.], 2018. - 185 с.
2. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия: учебник для вузов
(психологические модели). – СПб.: Питер, 2009. – 496 с.
3. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод.
посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна
робота» у двох частинах. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – К.,
2016. – 188 с.
4. Змановская Е.В. Девиантология: учеб. пособие (Психология отклоняющегося
поведения). – М.: Изд. центр Академия, 2003. - 288с.
5. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д.Кавасарского.-СПб.:Питер, 2002. 960 с.
6. Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед підлітків
групи ризику: навчально-методичний посібник / Н. А. Литвинова. – Старобільськ : Вид-во
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. ‒ 230 с.
7. Лобанова А.С. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний
аспекти: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Лобанова А.С.,
Калашнікова Л.В. – К.: Вид-во «Каравела», 2017. – 470 с.
8. Комер Р. Основы патопсихологии – М.: Прайм-Еврознак, 2005. - 640 с.
9. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. Навчальний посібник – К.:
Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 308 с.
10. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – СПб.: Речь, 2005. – 445 с.
11. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та
соціально-правові аспекти: Навчальний посібник / Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є.
Федорченко; за заг. ред. В. М. Оржеховської ; Міністерство освіти і науки України,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,
2014. - 399 с.
12. Психіатрія і наркологія : підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов
та ін.; за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : ВСВ
"Медицина", 2015. — 512 с.
13. Руководство по аддиктологии / под. ред. проф. В.Д.Менделевича. – СПб.: Речь,
2007. – 768 с.
14. Сорокіна O.A. Психологія залежності. Навчальний посібник. / O.A. Сорокіна.
Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький O.A., 2014 - 180 с.
15. Шабанов П.Д. Основы наркологии. — СПб.: Лань, 2002.-560 с.
Допоміжна література
1. Балинт М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. / Пер. с англ.
Агарков В.А., Кравец С.В. – М.: “Когито-Центр”, 2002. – 526 с.
2. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М.: Мысль, 1988. - 301 с.
3. Бурбо Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой. / Перевод В. Трилиса. –
К.: "София" — М.: "Гелиос", 2001 – 168 с.
4. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. –СПб.: Речь, 2001.–144 с.
5. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка особистості: філософсько-правовий вимір:
монографія / Т. З. Гарасимів; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л.: [б.в.], 2009. –
524 с.

6. Кернберг О.Ф. Отношения любви: норма и патология. Пер. с англ. М.Н.
Георгиевой. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. – 256 с.
7. Коркина М.В., Цивилько М.А., Марилов В.В. Нервная анорексия. Учеб.пособие
для мед.ин-тов – М.: Медицина, 1986. – 176 с
8. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. Практическое
руководство. Серия: "Библиотека психологии, психоанализа, психотерапии" – М.
Академический Проект, 2000.– 460 с.
9. Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo addictus: Человек зависимый. – М.:
Психотерапия, 2006. – 480 с.
10. Леонова Л. Г., Бочкарева Н. Л. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в
подростковом возрасте. – Новосибирск, 1998.– 41 с.
11. Ліщинська О. А., Каузальна модель механізмів впливу деструктивного культу на
особистість //Педагогічний Процес: теорія і Практика. – 2016. – № 1 (52), – C.60-65.
12. Ліщинська О.А. Модель формування адиктивного потенціалу особистості //
Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 3. – С. 1-9.
13. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология - Л.: Медицина, 1991. - 304
с.
14. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры
личности в клиническом процессе / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1988. –
480 с.
15. Пил С., Бродски А. Любовь и зависимость. – М.: Институт Общегуманитарных
исследований, 2005. – 384 с.
16. Поттер-Эфрон Р. Стыд, вина и алкоголизм: клиническая практика. / Пер. с англ. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002.- 416 с.
17. Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга / Пер. с англ.
Р.Р. Муртазина–М.: Независимая фирма „Класс”, 2000. – 240 с.
18. Пути и методы предупреждения подростковой и юношеской наркомании/ Под ред.
С.В.Березина, К.С.Лисецкого, И.Б.Орешниковой. Самара: Изд-во «Самарский
университет», 1999. 200 с.
19. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання,залежність,
ефективна профілактика / О. М. Балакірєва, О. О. Стойко та ін. ;кер. авт. кол. : О. О.
Яременко. – К. : Держ ін-т пробл. сім. та мол., Укр. ін-т соц. д-нь, 2005. – Кн. 7. – 196 с
20. Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. Освобождение от созависимости / Перевод с англ. А.Г.
Чеславской. – М.: Независимая фирма “Класс”. – 224 с.
21. Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в
психиатрии и наркологии. – М.: «Триада-Х», 2000. – 232 с.
22. Юр’єва Л. М. Історія. Культура. Психічні розлади та розлади поведінки / Людмила
Миколаївна Юр’єва. – К., 2002. – 314 c
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. www.koob.ru
2. www.psylib.ru
3. www.psychiatry.ru

Додаток 1
Завдання та система оцінювання самостійної роботи студентів денної форми
навчання, які перебувають у відрядженні у зв’язку з академічною мобільністю
Види та зміст
самостійної
роботи

Студент виконує 3 види самостійної роботи
1) практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та
розладів поведінки» спрямована на вивчення методів психологічної
діагностики особистісної схильності до залежної поведінки. Робота є
завданням, яке передбачає тестування 3-х досліджуваних за допомогою
опитувальників співзалежності та протизалежності Б.Уайнхолда,
«Схильність до залежної поведінки» В.Д.Менделевич, «Персональний
автопортрет» Дж.Олдхем, Л.Морріс, аналіз отриманих результатів та
формулювання висновків.
2) реферат на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку
людини» складається в розкритті матеріалу за темою «Хімічні
залежності».
Студентові
потрібно
розглянути
класифікацію
психоактивних речовин у сучасній літературі та підготувати детальний
опис одного обраного виду ПАР. Реферат має містити розгляд впливу
будь-якої обраної групи ПАР на психіку та поведінку людини:
– алкоголь;
– стимулятори (кокаїн, кофеїн, амфетаміни, ефедрін);
– галюциногени (каннабінноїди, ЛСД, рослинні галюциногени,
тощо);
– седативні й снодійні засоби;
– летючі розчинники;
– опіоїди;
– гашиш;
– нікотин.
3) реферат на тему «Характеристика нехімічних залежностей»
складається в розкритті матеріалу за темою «Нехімічні залежності».
Студенту потрібно розглянути класифікацію нехімічних (поведінкових)
залежностей у сучасній літературі та підготувати детальний опис одного
обраного виду нехімічної адикції зі списку наведеного нижче:
– нервова анорексія;
– булімія;
– сексуальна адикція;
– гемблінг;
– комп’ютерна залежність (кібер-адикція);
– трудогольна залежність;
– спортивна залежність;
– религійна залежність;
– технологічні залежності (Інтернет-залежність, залежність від
мобільних телефонів, телебачення);
– фанатизм;
– адикція стосунків;
– міжособистісна залежність;
– залежність у подружніх стосунках;
– залежна любов: токсична любов, любов-манія, любов-залежність,
любов-прихильність.

Термін
виконання

реферат на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку людини» –
друга декада лютого

Форма
контролю

Система
оцінювання

реферат на тему «Характеристика нехімічних залежностей»–
перша декада березня
практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та розладів
поведінки» – друга декада березня
Конкретні дати встановлюються на початку навчального семестру
Реферат – 2 шт.
Звіт з практичної роботи
Завершений звіт та реферати надсилати на електронну адресу
evfrolova@karazin.ua . У темі листа вказати прізвище та ім’я студента й
номер групи.
практична робота «Взаємозв’язок розладів особистості та розладів
поведінки» – 30 балів
Критерії оцінювання практичної роботи
Показник, що
Критерії оцінювання
оцінюється
Практична робота складена у встановлений
Своєчасність викладачем термін. У разі складання роботи після
0-5
встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.
- самостійність виконання;
- відповідність кількості досліджуваних та
використаних методик вимогам практичної роботи;
коректність
застосування
і
обробки
психодіагностичних методик;
Зміст роботи
- грамотність і коректність інтерпретації результатів
0-25
та висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура,
послідовність
та
логічність,
обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість
оформлення тощо).
реферат на тему «Класифікація та вплив ПАР на психіку людини» – 15
балів
реферат на тему «Характеристика нехімічних залежностей» –
15 балів
Критерії оцінювання реферату
Показник, що
Критерії оцінювання
оцінюється
Своєчасність реферативна робота складена у встановлений
викладачем термін. У разі складання роботи після
0-5
встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.
Зміст роботи - самостійність, оригінальність;
0-10
- використання основної літератури та додаткового
матеріалу або іншомовних джерел;
- відповідність формальним критеріям (структура,
володіння
сучасним
науковим
матеріалом.
послідовність
та
логічність,
обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість
оформлення тощо);
- вміння застосовувати теоретичні знання для
рішення практичних завдань.

