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Назва курсу Психологія залежностей 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний факультет імені Івана Франка, філософський 

факультет  

(лекційні заняття -                             практичні -, вул. Коперніка 3) 

Факультет та кафедра, 

за якою 

закріплений курс 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія 

Викладачі дисципліни Кліманська М.Б. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Контактна інформація 

викладачів 

 maryna.klimanska@lnu.edu.ua (доц. Кліманська М.Б.) 

Консультації з питань 

навчання по курсу 
відбуваються 

Очні консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Дистанційні консультації на платформі MS Teams або 
ZOOM (для погодження часу слід написати на електронну пошту 
викладача або зателефонувати). 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053 

Інформація про 

курс 

Дисципліна «Психологія залежностей» є дисципліною вільного вибору 

спеціальності 053 Психологія для освітньо-професійної програми 

“Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка 

викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів, (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Коротка анотація 

курсу 

Програмою курсу «Психологія залежностей» для студентів спеціальності 

психологія передбачено розкриття широкого кола питань загальної 

адиктології: розуміння біологічних, соціальних та психологічних 

аспектів виникнення залежностей, ознайомлення з їх діагностичними 

критеріями. Курс сфокусований на вивченні як хімічних, так і нехімічних 

(поведінкових) залежностей, таких як гемблінг, інтернет-залежність, 

трудоголізм та ін.  Програмою курсу передбачено вивчення основ та 

опрацювання базових навичок мотиваційного інтерв’ю як методу 

консультування узалежнених осіб. 

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення дисципліни «Психологія залежностей» є ознайомлення 

студентів з причинами виникнення адикцій, механізмів їх розвитку, 

психологічними та клінічними ознаками, динамікою адикцій, а також 

опрацювання основних прийомів психологічного консультування 

залежних та співзалежних осіб. 

mailto:maryna.klimanska@lnu.edu.ua


 

Література для 

вивчення курсу 

Основна література: 
1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 536 с. https://cutt.ly/qluwKiZ 
2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: Речь, 2007. – 

768 с. https://cutt.ly/HlueFxb 
3. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. пособие – 

М.: Флинта, 2014. – 158 с. https://cutt.ly/bluexQM 
4. Миллер У.Р., Роллник С. Мотивационное консультирование: как 

помочь людям измениться. – М.: Издательство «Э», 2017. – 544 с. 
https://cutt.ly/zlueyXX 

5. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и психотерапия 

зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 288 с. https://cutt.ly/zlue84k 

Додаткова література: 
1. Бегли Ш. Не могу остановится: Откуда берутся навязчивые 

состояния и как от них избавится / Шерон Бегли; Пер. с англ. – М.: 

Альпина нон-фикшн, 2018. – 334 с. 

2. Гансен А. Інстамозок. Як екранна залежність призводить до стресів і 

депресії // Андерс Гансен; Пер. з швед. – Київ: Наш формат, 2020. – 

200  с. 

3. Егоров А. Интернет-зависимость: клинико-диагностические маркеры 

и подходы к терапии: учебное пособие / А.Ю. Егоров, 

В.А.Солдаткин. – Москва: Русайнс, 2020. – 254 с. 

4. Макгрегор Р. Когда здоровое питание вредит: Орторексия / Рене 

Макгрегор. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 180 с. 

5. Прохазка Д., Норкросс Дж., ди Клементе К. Психология позитивных 

изменений. Как навсегда избавиться от вредных привычек / Джеймс 

Прохазка, Джон Норкросс, Карло ди Клементе; пер. с англ. Марины 

Пуксант. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 320 с. 

6. Созависимость при алкоголизме и наркомании (пособие для врачей, 

психологов и родственников больных). – М.: «Анахарсис», 2002. – 

112 с. 

7. Толкачева О. Психология патологического накопительства: учебное 

пособие для вузов / О.Н. Толкачева. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 178 с. 

Обсяг курсу Навчальна дисципліна охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 16 
год лекційних занять, 16 год практичних занять та 58 год самостійної 

роботи. Тижневе навантаження студента складає 2 год аудиторних занять 

та 3,6 год самостійної роботи. 



Очікувані результати 

навчання 

Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов і вимог. 

Курс формує такі загальні компетентності, як здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

цінування та повага різноманітності та мультикультурності; здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо; здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети; здатність спілкуватися іноземною мовою.  

У результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні 

компетентності: здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та практики; 

здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами наукової новизни та практичної 

значущості; здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та доказові методики і техніки практичної 

діяльності; здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно 

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та 

технік; здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію; здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями; здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Програмними результатами навчання є здатність здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; вміння 

організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів; узагальнювати емпіричні дані та 

формулювати теоретичні висновки; робити психологічний прогноз щодо 

розвитку особистості, груп, організацій; розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), 

провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість; 

оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації; здійснювати 

аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової 

інформації та оцінювати її за критеріями адекватності; здійснювати 

адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.   

 

Ключові слова Залежність, адикція, співзалежність, хімічні та нехімічні (поведінкові) 

залежності, мотиваційний діалог, етапи змін.  
 

. Формат курсу Очний 

Теми Запропоновано у Таблиці 1. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік (на основі поточної успішності). 



Пререквізити Передбачається, що студенти знайомі з основами психіатрії та клінічної 
психології, володіють базовими навичками психологічного 
консультування. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 Під час викладання будуть проводитися лекції з супроводом у вигляді   

презентацій. Практичні заняття проводяться у формі дискусій, проведення 

рольових ігр,  виконання групових завдань, презентацій результатів 

індивідуальних (програмою курсу передбачено виконання двох 

індивідуальних завдань) та групових проектів.  

Необхідне обладнання Компьютер, мультимедійне обладнання, 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

 практичні заняття /виконання індивідуальних завдань: 80% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 80. Програмою 

передбачено проведення та підготовку протоколу первинного 

інтерв’ю - 15 балів (індивідуальне завдання), проведення та 

підготовка протоколів мотиваційних інтерв’ю (2 інт.) з елементами 

психодіагностики та психоедукації – 30 балів (індивідуальне 

завдання), підготовка групових проектів – 20 балів, робота на 

практичних заняттях – 15 балів 

 контрольна робота: 20% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів – 20 балів.  

У випадку отримання достатньої кількості балів протягом семестру та за 

контрольну роботу залік виставляється на основі поточної успішності, 

якщо кількість балів не є достатньою, проводиться комбінований залік в 

кінці семестру. Підсумкова максимальна кількість балів 100 балів. 

Академічна доброчесність: Очікується, що індивідуальні та 

контрольні роботи студентів будуть їхніми оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття дисципліни. Студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання усіх 

видів робіт. 

Політика виставлення балів: враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях та під час заліку. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Перелік завдань та питань до заліку розміщений на сторінці дисципліни 
на платформі Moodle (e-learning.lnu.edu.ua). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання дисципліни буде 
надано по завершенню курсу. 



Таблиця 1. Схема курсу 
 

Т
и

ж
д

. 
Тема Форма 

діяльності 
Література Завдання Термін 

виконання 

1 Психологія адиктивної поведінки: 

загальна характеристика 

Практ. 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

3. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. 

пособие – М.: Флинта, 2014. – 158 с.  

4. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и 

психотерапия зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 

288 с. 

5. Бегли Ш. Не могу остановится: Откуда берутся 

навязчивые состояния и как от них избавится / Шерон 

Бегли; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 334 

с. 

 

Участь у груповій 

дискусії 

1 

навчальний 

тиждень 

2 Класифікація залежностей. Психологічні, 

сімейні, біологічні та соціологічні 

чинники залежної поведінки. Клінічні 

форми, основні мотиви, динаміка 

адиктивних розладів. 

Лекція Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, робота з 

кейсами 

2 

навчальний 

тиждень 

3 Хімічні та поведінкові залежності: 

причини та динаміка розвитку 

Практ. 3 

навчальний 

тиждень 

4 Алкогольна залежність як класична 

модель залежності. Донозологічні форми 

та стадії розвитку алкогольної 

залежності. Ознаки залежності від 

алкоголю 

Лекція 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

3. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. 

пособие – М.: Флинта, 2014. – 158 с.  

4. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и 

психотерапия зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 

288 с. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, 

психодіагностичного 

інструментарію. 

4 

навчальний 

тиждень 

5 Діагностика алкогольної залежності. 

Особливості мотивації вживання 

алкоголю. 

Практ. 5 

навчальний 

тиждень 

6 Загальні підходи до лікування 

залежностей. Мотиваційний діалог як 

стиль психологічного консультування 

узалежнених 

Лекція 1. Миллер У.Р., Роллник С. Мотивационное 

консультирование: как помочь людям измениться. – М.: 

Издательство «Э», 2017. – 544 с. 

2. Бегли Ш. Не могу остановится: Откуда берутся 

навязчивые состояния и как от них избавится / Шерон 

Бегли; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 334 

с. 

3. Прохазка Д., Норкросс Дж., ди Клементе К. Психология 

позитивных изменений. Как навсегда избавиться от 

вредных привычек / Джеймс Прохазка, Джон Норкросс, 

Карло ди Клементе; пер. с англ. Марины Пуксант. — М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 320 с. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, робота з 

кейсами, участь в 

рольових іграх 

6 

навчальний 

тиждень 

7 Концепція етапів змін Дж.Прохазка і 

К.ДіКлементе. Психологічні втручання на 

різних етапах змін. 

Практ. 7 

навчальний 

тиждень 

8 Співзалежність: поняття і загальна 

характеристика. Психологічні 

особливості сім’ї адикта. Фази розвитку 

співзалежності. Критерії співзалежності. 

Лекція 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. 

пособие – М.: Флинта, 2014. – 158 с.  

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури та 

психодіагностичного 

8 

навчальний 

тиждень 



9 Психологічні особливості особистості 

співзалежного: феномен «жінки 

співзалежного», особистісні 

характеристики дітей узалежнених. 

Проблема співзалежних батьків. Роль 

сімейної системи в розвитку 

співзалежності. 

Практ. 3. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и 

психотерапия зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 

288 с. 

4. Созависимость при алкоголизме и наркомании (пособие 

для врачей, психологов и родственников больных). – М.: 

«Анахарсис», 2002. – 112 с. 

інструментарію 9 

навчальний 

тиждень 

10 Нікотинова залежність. Вплив нікотину 

на організм людини. Критерії нікотинової 

залежності. Особистісні особливості 

узалежнених від нікотину. Мотивація 

тютюнопаління. Проблема профілактики 

залежності від нікотину. 

Лекція 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

3. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. 

пособие – М.: Флинта, 2014. – 158 с.  

4. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и 

психотерапия зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 

288 с. 

5. Бегли Ш. Не могу остановится: Откуда берутся 

навязчивые состояния и как от них избавится / Шерон 

Бегли; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 334 

с. 

6. Макгрегор Р. Когда здоровое питание вредит: Орторексия / 

Рене Макгрегор. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 180 с. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, підготовка 

групових проектів 

10 

навчальний 

тиждень 

11 Загальна характеристика харчової 

залежності. Адиктивний потенціал їжі. 

Гендерні, вікові та психологічні 

особливості харчових адиктів. Роль сім’ї 

у формуванні розладів харчової 

поведінки. 

Практ. 11 

навчальний 

тиждень 

12 Залежність від азартних ігор (гемблінг): 

критерії залежності, механізми та етапи 

формування. Значення випадковості в 

розвитку ігроманії. Особистісні, статеві 

та вікові особливості ігромана. 

Лекція 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

3. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. 

пособие – М.: Флинта, 2014. – 158 с.  

4. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и 

психотерапия зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 

288 с. 

5. Бегли Ш. Не могу остановится: Откуда берутся 

навязчивые состояния и как от них избавится / Шерон 

Бегли; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 334 

с. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, підготовка 

групових проектів 

12 

навчальний 

тиждень 

13 Залежності, пов’язані зі вдосконаленням 

тіла: адикція вправ, шкідливе засмагання, 

захоплення пластичними операціями, 

татуажем, пірсінгом. 

Практичне 13 

навчальний 

тиждень 

14 Е-узалежнення: залежність від інтернету, 

соціальних мереж, мобільних телефонів. 

Синдром втрачених можливостей. 

Лекція 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

3. Мехтианова Н.Н. Психология зависимого поведения: учеб. 

пособие – М.: Флинта, 2014. – 158 с.  

4. Старшенбаум В.С. Аддиктология: психология и 

психотерапия зависимостей. – М.: Когито-Центр, 2006 – 

288 с. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, підготовка 

групових проектів 

14 

навчальний 

тиждень 

15 Трудоголізм як «соціально прийнятна» 

залежність. Критерії трудоголізму. 

Особистісні характеристики трудоголіків. 

Мотиви та механізми розвитку. 

Практичне 15 

навчальний 

тиждень 



5. Гансен А. Інстамозок. Як екранна залежність призводить 

до стресів і депресії // Андерс Гансен; Пер. з швед. – Київ: 

Наш формат, 2020. – 200  с. 

6. Егоров А. Интернет-зависимость: клинико-

диагностические маркеры и подходы к терапии: учебное 

пособие / А.Ю. Егоров, В.А.Солдаткин. – Москва: Русайнс, 

2020. – 254 с. 

16 Шопоголізм (оніоманія). Особистісні 

характеристики шопоголіків, вікові та 

гендерні особливості. Фактори 

виникнення шопінг-залежності. 

Психологія патологічного накопичення. 

Лекція 1. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

2. Менделевич В.Д. Руководство по аддиктологии. – СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

3. Толкачева О. Психология патологического 

накопительства: учебное пособие для вузов / О.Н. 

Толкачева. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 178 с. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури, підготовка 

до контрольної роботи  

16 

навчальний 

тиждень 
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