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 Мета курсу: розкрити закономірності виникнення, 

формування залежностей, причини їхнього поширення, 

особливо серед молоді; ознайомити з можливостями 

профілактики на ранніх етапах та особливостями 

психологічної допомоги при різних формах залежної 

поведінки 

Психологія залежності – дисципліна, котра розкриває основні    

теоретичні моделі, закономірності, чинники та механізми 

розвитку залежної поведінки людини; аналізує основні види 

залежної поведінки, формує адекватне ставлення до осіб, 

яким властиві різні форми залежної поведінки. 

За допомогою даної дисципліни стає можливим розкриття 

специфіки проблем окремих груп осіб, яким властиві певні 

прояви залежної поведінки; розширення світоглядного та 

професійного горизонту студентів в результаті ознайомлення 

з розвитком даної науково-прикладної галузі психології; 

визначення   можливості   профілактики   залежностей   на   

ранніх   етапах формування; ознайомлення з особливостями 

психологічної допомоги особам при різних формах залежної 

поведінки. 
Після вивчення дисципліни студенти будуть володіти 

наступними компетентностями:  

- аналізуватимуть причинно-наслідкові зв’язки та 

специфіку прояву різних форм залежної поведінки; 

- оперуватимуть основними підходами до визначення залежної 

поведінки людини та причин її виникнення; 

- володітимуть соціальними та психологічними передумовами 

та механізмами формування схильності до залежної поведінки; 

- аналізуватимуть основні підходи, моделі та принципи 

профілактики залежної поведінки та особливості 

психологічної допомоги особам, схильним до залежної 



 
 

поведінки; 

- аналізуватимуть можливі  напрямки  та  шляхи  вирішення  

проблем  особистості із залежною поведінкою; 

- формуватимуть навички свідомого самоконтролю та 

саморегуляції власних психічних станів та поведінки. 

 Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Визначення феномену залежності. Класифікації 

залежностей. 

Тема 2. Чинники залежної поведінки. 

Тема 3. Хімічні види залежності. Алкогольна залежність. 

Тема 4. Наркотична залежність. 

Тема 5. Нехімічні види залежності. Ігрова залежність. 

Тема 6. Технологічні види залежності. 

Тема 7. Залежність від стосунків. 

Тема 8. Соціально-психологічна профілактика залежностей.   
 


