
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП6.М053.07-03 

2. Назва: Психологія адиктивної поведінки  

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицька О.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

РН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

РН5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), 

провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.  

РН6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній 

зв'язок, оцінювати якість. 

РН9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. 

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та 

оцінювати її за критеріями адекватності.  

РН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння курсу «Психологія 

адитивної поведінки» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з загальної психології, 

психодіагностика, диференціальна психологія, психологічна корекція, соціальна психологія, патопсихологія 

та інших дисциплін.  

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): арт-терапія, 

психологічні аспекти групової динаміки, релігія і секти: риторика та маніпулювання, кризова психологія. 

12. Зміст курсу: Теоретичні засади психології адиктивної поведінки. Адиктивна поведінки як форма 

девіацій особистості. Соціально_психологічні фактори ризику розвитку адиктивної поведінки. Психологічні 

механізми формування хімічної залежності. Наркоманія та токсикоманія: симптоматика, стадії та механізми 

виникнення. Діагностика, профілактика та корекція адиктивної поведінки зумовленої хімічними 

залежностями. Основні види нехімічних залежностей: симптоматика, стадії та механізми виникнення. 

Психологічні основи технологічних адикцій. Соціально прийнятні форми нехімічних залежностей.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Айвазова А. Е. Психологические аспекты зависимости. СПб.: Речь, 2003. 120 с.  

2. Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика. Москва: изд-во Моск. псих-соц. ин-та, 

2002. 240 с. 

3. Захаров Н.П. Психотерапия пограничных расстройств и состояний зависимости. Москва: ДеЛи 

принт, 2004. 288 с. 

4. Ложкин А. И. Психология поведения девиантной личности: учебно-методическое пособие. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2012. 110 с. 

5. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: навчальний посібник. Київ: Київський 

медичний університет імені Богомольця, 2002. 308 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 22 год. практичні заняття, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): іспит тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 
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1. Code: ПП6.M053.07-03 
2. Title: Psychology of addictive behavior 
3. Type: required 

4. Level of higher education: II (master's) 

5. Year of study when the discipline is offered: 2 
6. Semester, when the discipline is studied: 3 
7. Number of established ECTS credits: 4 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavytska OG, Candidate of 

Psychological Sciences, Associate Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 
PH4. Make a psychological prognosis for the development of individuals, groups, organizations. 

PH5. Develop programs of psychological interventions (training, psychotherapy, counseling, etc.), conduct them in 

individual and group work, assess quality. 

PH6. Develop educational materials and educational programs, implement them, receive feedback, evaluate quality. 

PH9. Solve ethical dilemmas based on the rule of law, ethical principles and universal values. 

PH10. Carry out an analytical search for scientific information relevant to the formulated problem and evaluate it 

according to the criteria of adequacy. 

PH11. Carry out adaptation and modification of existing scientific approaches and methods to specific situations of 

professional activity. 

10. Forms of organization of classes: study lessons, independent work, control activities. training, independent 

work, practical training, control measures. 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: successful completion of the course "Psychology of 

Additive Behavior" is based on previously acquired knowledge of students in general psychology, 

psychodiagnostics, differential psychology, psychological correction, social psychology, pathopsychology and other 

disciplines. 

• Disciplines studied in conjunction with this discipline (if necessary): art therapy, psychological aspects of 

group dynamics, religion and sects: rhetoric and manipulation, crisis psychology. 

12. Course contents: Theoretical foundations of the psychology of addictive behavior. Addictive behavior as a 

form of personality deviations. Socio-psychological risk factors for the development of addictive behavior. 

Psychological mechanisms of chemical dependence formation. Drug addiction and substance abuse: symptoms, 

stages and mechanisms of occurrence. Diagnosis, prevention and correction of addictive behavior caused by 

chemical dependencies. The main types of non-chemical dependencies: symptoms, stages and mechanisms of 

occurrence. Psychological bases of technological addictions. Socially acceptable forms of non-chemical 

dependencies. 

13. Recommended educational publications: 
1. Aivazova AE Psychological aspects of addiction. SPb .: Rech, 2003. 120 s. 

2. Gogoleva AV Addictive behavior and its prevention. Moscow: Moscow Publishing House. psycho-social. in-ta, 

2002. 240 p. 

3. Zakharov NP Psychotherapy of borderline disorders and addictive states. Moscow: DeLi print, 2004. 288 p. 

4. Lozhkin AI Psychology of behavior of a deviant person: a textbook. Yekaterinburg: Publishing House of the Ural 

Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2012. 110 p. 

5. Maksimova N. Yu. Psychology of addictive behavior: a textbook. Kyiv: Bogomolets Kyiv Medical University, 

2002. 308 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 years lectures, 22 hours practical classes, 80 hours independent work. Total - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business and role-

playing games, case methods, individual and group research tasks, use of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam, or oral at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 
 

Head of the Department Oleksin Y.P., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


