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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Вивченням залежностей, або адикцій (від англ. addiction — залеж-
ність), займаються такі науки, як психологія, соціологія, медицина. 
На рубежі двадцать першого століття на межі цих наук з’явилась 
нова наука — адиктологія, або наука про залежності. Сьогодні адик-
тологія вивчає такі види залежностей: хімічні — наркотична адикція 
(включаючи токсикоманію), алкогольна і тютюнова адикції; нехіміч-
ні — компьютерні, ігрові (включаючи й компьютерні ігри), трудові 
залежності; маловідомі харчові, любовні та сексуальні залежності, 
залежності від людей, предметів та подій тощо. Адиктивна поведін-
ка в цілому пов’язана з бажанням людини відійти від реального жит-
тя шляхом штучної зміни стану своєї свідомості. Фармакологічні 
(хімічні) залежності, такі як різні види наркоманій, алкоголізм, тю-
тюнопаління, токсикоманія, передбачають регулювання свідомості 
та емоцій за допомогою хімічних речовин. При нехімічних видах за-
лежностей універсальним фактором, що регулює стан свідомості та 
емоції, є певні дії, поведінка. Проте і хімічні, і нехімічні види залеж-
ностей мають певні спільні риси та механізми формування. 

Широке поширення різних видів залежностей у країнах СНД та в 
Україні протягом останніх десятиліть робить проблему вивчення за-
лежностей актуальною. За короткий проміжок часу наркоманія в Ук-
раїні досягла рівня країн Європи. Зростання частоти захворювання на 
важкі хімічні види залежностей призводить до медичних наслідків у 
самих залежних та серйозних соціальних (поширення СНІДу, втрата 
працездатності особами молодого та середнього віку, їхня деградація) 
та юридичних (крадіжки, асоціальна поведінка наркоманів) наслід-
ків. У зв’язку з актуальністю проблеми залежної поведінки вивчення 
дисципліни “Наркологія та залежні стани” має важливе значення для 
студентів-психологів медичного профілю. 

Предметом дисципліни “Наркологія та залежні стани” є вивчення 
поняття залежної поведінки, закономірностей формування залежної 
поведінки в цілому та підходів до застосування психокорекційних за-
ходів, спрямованих на подолання залежної поведінки.

Мета дисципліни “Наркологія та залежні стани” — підготувати 
студентів до практичної роботи з залежними особами, в якій мають 
впроваджуватися теоретичні надбання, індивідуальний підхід, внут-
рішня та зовнішня детермінація, практичні навички та вміння, сфор-
мовані протягом навчання. 
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Завдання курсу: ознайомлення студентів з поняттям, терміноло-
гією, клініко-феноменологічними проявами основних видів хімічної 
залежності; з основними психологічними механізмами формування за-
лежностей; із загальною структурою психокорекційних підходів до по-
долання залежностей; формування у майбутніх спеціалістів розуміння 
напрямів застосування теоретичних знань у практичній діяльності. 

Програма розроблена на основі сучасних підходів до розуміння 
залежної поведінки та з урахуванням Закону України “Про психіат-
ричну допомогу” та Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду. 

Подані у програмі питання для самоконтролю покликані зорієн-
тувати студентів на вивчення основних клініко-психологічних, со-
ціальних і правових аспектів надання допомоги особам із залежністю 
від психоактивних речовин і становитимуть основу формування залі-
кових білетів з курсу “Наркологія та залежні стани”.

Відповідно до прийнятого в МАУП навчального плану програмою 
курсу “Наркологія та залежні стани” передбачено лекційні та семі-
нарські форми занять, а також самостійна робота студентів під керів-
ництвом викладача у вигляді самостійного опанування студентами 
теоретичного матеріалу з рекомендованої літератури та аналізу су-
часних психологічних досліджень, поданих в останніх публікаціях. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“НАРКОЛОГІЯ  ТА  ЗАЛЕЖНІ  СТАНИ”

№
пор. Назва змістового модуля і теми

1 2

1

2

Змістовий модуль I. Основи наркології
Загальні питання наркології. Міждисциплінарні зв’язки наркології  
та медичної психології
Клінічні аспекти наркології. Основні наркологічні синдроми та стадії 
перебігу наркологічних захворювань

3
4
5

6

Змістовий модуль II. Клініко-психологічні питання наркології
Характеристика окремих видів хімічних залежностей
Особливості розвитку та формування залежностей
Діагностичні та експертні аспекти роботи із залежними хворими. 
Патопсихологічні порушення при залежностях
Психологічні аспекти формування залежностей. Нехімічні види 
залежностей
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1 2

7
8

9

Змістовий модуль III. Психокорекція та реабілітація
при залежностях
Загальні питання психокорекційної та реабілітаційної роботи
Огляд психологічних методів допомоги при залежній поведінці  
та напрямів реабілітації
Структура та зміст програм психокорекційної роботи з хімічно 
залежними хворими

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни

“НАРКОЛОГІЯ  ТА  ЗАЛЕЖНІ  СТАНИ”

Змістовий модуль I. Основи наркології

Тема 1. Загальні питання наркології. Міждисциплінарні 
зв’язки наркології та медичної психології

Історичні аспекти вживання психоактивних речовин. Сучасний 
стан наркології як прикладної науки. Актуальність проблеми алко-
голізму і наркоманії в сучасному суспільстві у світі та Україні. Ме-
дико-соціальні аспекти зловживання хімічними речовинами. Ор-
ганізація наркологічної допомоги в Україні. Сучасні погляди щодо 
формування патологічної залежності від психоактивних речовин, 
роль біологічного та психологічного. Визначення понять “психоак-
тивна речовина”, “наркотична речовина”. Визначення понять “вжи-
вання”, “зловживання”, “залежність”. Медичний, соціальний та юри-
дичний критерії поняття наркоманія. Соціальний аспект проблеми 
алкоголізму та наркоманії. Етичні аспекти наркології. Поняття про 
епідеміологічно значущі види залежностей. Основні концепції роз-
витку наркотичної залежності (генетичні, поведінкові). 

Література [4; 7; 14; 18–20; 25; 28; 29; 38; 48]

Тема 2. Клінічні аспекти наркології. Основні синдроми  
та стадії перебігу наркологічних захворювань

Клінічна характеристика залежностей в цілому (клініка, симпто-
ми, синдроми, стадії, перебіг, діагностика, медикаментозне і немеди-
каментозне лікування, реабілітація). Синдром зміненої реактивності. 
Синдром психічної залежності. Синдром фізичної залежності. Вели-
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кий наркоманічний синдром. Основні прояви абстинентного синдро-
му. Клінічні стадії розвитку залежностей. Загальний перебіг нарко-
логічних захворювань: гостра інтоксикація, зловживання, синдром 
залежності, стан абстиненції, ускладнення. Медико-психологічні 
стадії розвитку залежностей.

Поняття відставленого абстинентного синдрому та його значен-
ня в реабілітації наркозалежних хворих. Психічні розлади внаслідок 
вживання наркотичних речовин. 

Загальні особливості клінічного обстеження хворих із залежніс-
тю від психоактивних речовин. Особливості побудови клінічного 
обстеження з урахуванням виду залежності. Роль і місце додаткових 
методів обстеження у кваліфікації виду залежності і побудова меди-
ко-реабілітаційних заходів. Роль лабораторних методів обстеження в 
наркології. Роль фармакотерапії в лікуванні хімічно залежних осіб.

Роль осьового клінічного синдрому залежності, патологічного по-
тягу до психоактивних речовин. 

Література [6; 10; 17; 22–24; 31; 40; 42; 43; 46; 49–51]

Змістовий модуль II. Клініко-психологічні питання наркології

Тема 3. Характеристика окремих видів хімічних  
залежностей

Алкоголізм (клініка, діагностика, перебіг, стадії, реабілітація). 
Опійна наркоманія (клініка, діагностика, перебіг, стадії, реабіліта-
ція). Основні клінічні прояви опійної залежності. Загальні клінічні 
ознаки залежності від психостимуляторів. Політоксикоманії та інші 
види хімічної залежності. Гашишна залежність: поширеність, кліні-
ка, діагностика. Кокаїнова залежність: поширеність. Барбітурова за-
лежність. Вживання стимуляторів. Нікотинізм. Обтяження хімічних 
залежностей соматичними видами захворювань, ВІЛ та СНІДом. 
Патопсихологічні та психопатологічні порушення при хімічних за-
лежностях, обтяжених іншими психічними захворюваннями. Особ-
ливості лікування та реабілітації осіб з подвійними розладами. Засто-
сування програм зменшення шкоди при поєднанні опійної наркоманії 
та ВІЛ (СНІДу). 

Література [1–3; 6; 7; 12–14; 17–19; 26; 33; 48]
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Тема 4. Особливості розвитку та формування залежностей
Етіопатогенетичні аспекти розвитку наркоманій. Біопсихосоці-

альна модель розвитку залежностей. Вікові, статеві та гендерні аспек-
ти формування залежностей. Особливості формування залежності у 
жінок та їх терапія. Особливості формування залежності у дитячому 
й ранньому підлітковому віці. Особливості формування залежності 
у середньому та похилому віці. Особливості перебігу наркологічних 
захворювань у дитячому й ранньому підлітковому віці. Особливості 
перебігу наркологічних захворювань у середньому та похилому віці. 
Поняття психологічного дефіциту при залежностях.

Література [4; 10; 19; 36; 43; 46; 49–51]

Тема 5. Діагностичні та експертні аспекти роботи  
із залежними хворими. Патопсихологічні порушення 
при залежностях

Клініко-психологічна класифікація різних видів залежностей. 
МКХ-10. Положення хімічних і нехімічних залежностей у Міжнарод-
ній класифікації хвороб. Критерії клінічної діагностики хімічної за-
лежності. Нехімічні залежності та їх види. Діагностика зло вживання 
наркотичними речовинами. Методи патопсихологічної та клінічної 
діагностики наркотичної залежності та залежної поведінки. Прихо-
вані ознаки встановлення вживання індивідом психоактивних речо-
вин. Експертиза алкогольного і наркотичного сп’яніння: показання, 
нормативно-правове обґрунтування. Судово-психіатрична експерти-
за: показання, нормативно-правове забезпечення. Правовий аспект 
проведення експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння. 
Використання лабораторних досліджень для здійснення експерти-
зи сп’яніння. Правовий аспект проведення судово-наркологічної 
експертизи. Порядок направлення та показання для проведення су-
дово-наркологічної експертизи. Процедура призначення хворим на 
алкоголізм та наркоманію примусових заходів медичного характеру. 
Патопсихологічні порушення при наркоманіях. Патопсихологічні 
порушення при алкоголізмі.

Література [1; 6; 8; 17; 31; 38; 43; 49; 51]
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Тема 6. Психологічні аспекти формування залежностей.  
Нехімічні види залежностей 

Роль та функції емоцій як психічного процесу. Поняття емоційної 
регуляції. Психологічні механізми формування залежної поведінки. 
Когнітивні особливості залежних осіб. Поняття про захисні механіз-
ми особистості. Стадії залучення до хімічної залежності. Особис-
тості, що більш уразливі до розвитку залежностей. Поведінковий 
компонент при формуванні залежностей. Поняття протинаркотич-
ного бар’єру. Зловживання наркотичними речовинами та родина. 
Ознаки початку формування залежності. Поняття співзалежності. 
Поняття про сприяння та несприяння хворобі. Особливості меди-
ко-психологічних порушень при алкоголізмі. Особливості меди-
ко-психологічних змін при опійній наркоманії. Соціальний аспект 
проблеми алкоголізму та наркоманії. Нехімічні види залежності. 
Класифікація нехімічних видів залежності. Поняття шкоди внаслі-
док формування нехімічних видів залежності. Поняття поведінко-
вих патернів, характерних для нехімічних видів залежності. Інтер-
нет-залежність як нехімічний вид залежної поведінки. Залежність 
від комп’ютерних ігор. Залежність від азартних ігор. Загальна ха-
рактеристика особистісних рис, притаманних особам, схильним до 
нехімічних видів залежностей. 

Література [3; 15; 16; 21; 30; 31; 34; 36; 38]

Змістовий модуль III. Психокорекція та реабілітація  
   при залежностях

Тема 7. Загальні питання психокорекційної  
та реабілітаційної роботи

Сучасні концепції розвитку хімічних залежностей, психологіч-
ні наслідки залежності, перспективи одужання. Концепція хвороби 
(біологічний, психологічний, соціальний, духовний аспекти). Мішені 
та рівні психолого-психотерапевтичної дії у комплексній терапії нар-
кологічних хвороб. Поєднання різноманітних медико-психолого-со-
ціальних методів роботи з хворими та його роль. Медико-психоло-
го-соціальні аспекти лікувально-реабілітаційної допомоги. Основні 
принципи організації медико-соціальної реабілітації наркологічних 
хворих. Необхідні умови ефективного функціонування реабілітацій-
ної програми. Мультидисциплінарність (бригадність) соціо-реабілі-
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таційної роботи із залежними. Принципи психолого-психотерапев-
тичної лікувальної та реабілітаційної роботи з жінками-наркоманами. 
Значення та організація роботи із співзалежними як чинник комп-
лексної терапії залежних станів. Поняття терапевтичної інтервенції. 
Залучення до роботи залежного та співзалежних членів родини. 

Література [5; 15; 16; 27; 36; 37; 42; 47]

Тема 8. Огляд психологічних методів допомоги при залежній 
поведінці та напрямів реабілітації 

Роль і місце психолого-психотерапевтичної допомоги в комплекс-
ній терапії залежних станів. Види психолого-психотерапевтичної 
допомоги, показання до застосування. Поняття терапії залежностей, 
її складові. Реабілітація хворих на наркоманії. Види реабілітаційних 
програм, які застосовують при хімічних залежностях. Принципи 
побудови стаціонарного реабілітаційного центру. Огляд програми 
“12 кроків”. Когнітивно-поведінкова терапія та її роль у реабіліта-
ції наркозалежних. Замісні програми. Програми зменшення шкоди 
“Harm Redaction”. Принципи організації психотерапевтичного про-
цесу. Мета і завдання психотерапевтичних впливів при залежності. 
Раціональна психотерапія: місце і роль у комплексній терапії за-
лежних станів. Сугестивні методи психотерапії (гіпнотерапія, емо-
ційно-стресова терапія, “кодування”, методики черезпредметного 
навіювання, аутогенна релаксація) у комплексній терапії залежних 
станів. Поведінкова психотерапія (умовно-рефлекторна, ситуацій-
ний тренінг, психодрама та ін.), місце і роль у комплексній терапії за-
лежних станів. Групова психотерапія в комплексній терапії залежних 
станів. Психоаналіз та подібні методи в комплексній терапії залежних 
станів. Сімейна психотерапія залежних станів. Терапія реабілітацій-
ним середовищем. Соціальний аспект терапії зайнятістю. Духовно-
орієнтовані технології.

Література [8; 9; 11; 21; 27; 32; 39; 44; 45; 47]

Тема 9. Структура та зміст програм психокорекційної  
роботи з хімічно залежними хворими

Структура психокорекційної програми, що містить 12-крокову 
програму. Правила роботи у психокорекційних групах та умови ус-
пішного функціонування психокорекційної групи. Психологічний 
зміст програми “12 кроків”. Капітуляція, ідентифікація, проблема 
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“дна особистості”, пошук допомоги. Поняття про рецидив хвороби. 
Заперечення, капітуляція, процес одужання. Захисні механізми осо-
бистості. Поняття видів шкоди від вживання хімічних речовин. Пси-
хологічні типи поведінки у групі. Врахування їх при організації гру-
пової психокорекційної роботи.

Активність пацієнта як одна з основних умов, що сприяє подолан-
ню залежності. Способи підвищення мотивації до лікування. Моделі 
групової поведінки. Процеси групової динаміки. Критерії ефектив-
ності групового процесу. Типи лідерів та їх вплив на процеси групової 
динаміки. Характеристика ефективної групи. Групова психологічна 
корекція (структура побудови групових занять). Індивідуальна пси-
хологічна корекція (індивідуальні завдання для пацієнтів). Навички 
мікропсихологічного консультування. Методи конфронтації. Спосо-
би встановлення зворотного зв’язку. Самопочуття психотерапевта. 
Концепція самодопомоги як способу виходу із залежності. Цілі, за-
вдання роботи груп самодопомоги “Анонімні алкоголіки”. Роль груп 
самодопомоги АА у процесі одужання. Поняття “ідентифікації”, “віри 
в одужання”. Основні принципи побудови психокорекційної програ-
ми. Структура, компоненти. 

Література [11; 34; 35; 37; 39; 40; 44; 52; 53]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Історичні аспекти вживання психоактивних речовин.
2. Сучасний стан наркології як прикладної науки.
3. Медико-соціальні аспекти зловживання хімічними речовинами.
4. Організація наркологічної допомоги в Україні. 
5. Сучасні погляди щодо формування патологічної залежності від 

психоактивних речовин, роль біологічного та психологічного.
6. Етіопатогенетичні аспекти розвитку наркоманій.
7. Біопсихосоціальна модель розвитку залежностей. 
8. Визначення понять “психоактивна речовина”, “наркотична речо-

вина”.
9. Визначення понять: “вживання”, “зловживання”, “залежність”.

10. Медичний, соціальний та юридичний критерії поняття “нарко-
манія”.

11. Соціальний аспект проблеми алкоголізму та наркоманії.
12. Поняття про епідеміологічно значущі види залежностей.
13. Основні концепції розвитку наркотичної залежності (генетичні, 

поведінкові, психологічні). 



11

14. Клінічна характеристика залежностей в цілому (клініка, симпто-
ми, синдроми, стадії, перебіг, діагностика, медикаментозне і неме-
дикаментозне лікування, реабілітація). 

15. Синдром зміненої реактивності. 
16. Синдром психічної залежності. 
17. Синдром фізичної залежності.
18. Великий наркоманічний синдром.
19. Основні прояви абстинентного синдрому.
20. Клінічні стадії розвитку залежностей.
21. Загальний перебіг наркологічних захворювань: гостра інтоксика-

ція, зловживання, синдром залежності, стан абстиненції, усклад-
нення.

22. Медико-психологічні стадії розвитку залежностей.
23. Поняття відставленого абстинентного синдрому та його значення 

в реабілітації наркозалежних хворих.
24. Загальна характеристика психічних розладів внаслідок вживання 

наркотичних речовин. 
25. Загальні особливості клінічного обстеження хворих із залежніс-

тю від психоактивних речовин.
26. Роль лабораторних методів обстеження в наркології.
27. Роль фармакотерапії в лікуванні хімічно залежних осіб.
28. Роль осьового клінічного синдрому залежності, патологічного по-

тягу до психоактивних речовин. 
29. Алкоголізм (клініка, діагностика, перебіг, стадії, реабілітація).
30. Опійна наркоманія (клініка, діагностика, перебіг, стадії, реабілі-

тація).
31. Основні клінічні прояви опійної залежності.
32. Загальні клінічні ознаки залежності від психостимуляторів.
33. Політоксикоманії та інші види хімічної залежності. 
34. Загальна характеристика гашишної залежності, кокаїнової за-

лежності, вживання стимуляторів. 
35. Загальна характеристика нікотинізму. 
36. Обтяження хімічних залежностей соматичними видами захворю-

вань, ВІЛ та СНІДом. 
37. Особливості лікування та реабілітації хімічно залежних осіб з об-

тяженням соматичними видами захворювань, ВІЛ та СНІДом. 
38. Застосування програм зменшення шкоди при поєднанні опійної 

наркоманії та ВІЛ (СНІДу). 
39. Вікові, статеві та гендерні аспекти формування залежностей.
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40. Особливості формування та перебігу залежності у жінок та їх те-
рапія.

41. Особливості формування та перебігу залежності у дитячому й 
ранньому підлітковому віці.

42. Особливості формування та перебігу залежності в середньому та 
похилому віці.

43. Поняття психологічного дефіциту при залежностях.
44. Клінічна класифікація різних видів залежностей. МКХ-10. 
45. Положення хімічних та нехімічних залежностей у МКХ-10.
46. Критерії клінічної діагностики хімічної залежності.
47. Нехімічні залежності та їх види.
48. Діагностика зловживання наркотичними речовинами. МКХ-10. 
49. Методи патопсихологічної та клінічної діагностики наркотичної 

залежності та залежної поведінки.
50. Приховані ознаки встановлення вживання індивідом психоак-

тивних речовин.
51. Експертиза алкогольного і наркотичного сп’яніння: показання, 

нормативно-правове обґрунтування.
52. Правовий аспект здійснення експертизи алкогольного та нарко-

тичного сп’яніння.
53. Використання лабораторних досліджень для здійснення експер-

тизи сп’яніння.
54. Порядок направлення та показання для здійснення судово-нар-

кологічної експертизи.
55. Процедура призначення хворим на алкоголізм та наркоманію 

примусових заходів медичного характеру. 
56. Патопсихологічні порушення при наркоманіях.
57. Патопсихологічні порушення при алкоголізмі.
58. Особливості медико-психологічних порушень при алкоголізмі.
59. Особливості медико-психологічних змін при опійній наркоманії.
60. Роль і функції емоцій як психічного процесу.
61. Поняття про емоційну регуляцію поведінки. 
62. Психологічні механізми формування залежної поведінки.
63. Когнітивні особливості залежних осіб. Поняття про захисні ме-

ханізми особистості.
64. Стадії залучення до хімічної залежності.
65. Поведінкові патерні при формуванні залежностей.
66. Поняття протинаркотичного бар’єру.
67. Ознаки початку формування залежності. 
68. Поняття співзалежності. 
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69. Поняття про сприяння та несприяння залежності. 
70. Класифікація нехімічних видів залежності. 
71. Поняття шкоди внаслідок формування нехімічних видів залеж-

ності. 
72. Поняття поведінкових патернів, характерних для нехімічних 

видів залежності. 
73. Інтернет-залежність як нехімічний вид залежної поведінки. За-

лежність від комп’ютерних ігор. 
74. Залежність від азартних ігор. 
75. Загальна характеристика особистісних рис, притаманних особам, 

схильним до нехімічних видів залежностей. 
76. Мішені та рівні психолого-психотерапевтичної дії у комплексній 

терапії наркологічних хвороб.
77. Медико-психолого-соціальні аспекти лікувально-реабілітаційної 

допомоги. Основні принципи організації медико-соціальної реа-
білітації наркологічних хворих.

78. Необхідні умови ефективного функціонування реабілітаційної 
програми.

79. Мультидисциплінарність (бригадність) соціо-реабілітаційної ро-
боти із залежними.

80. Особливості психолого-психотерапевтичної лікувальної та реа-
білітаційної роботи з жінками-наркоманами.

81. Значення та організація роботи із співзалежними як чинник ком-
плексної терапії залежних станів.

82. Поняття терапевтичної інтервенції. Залучення до роботи залеж-
ного та співзалежних членів родини. 

83. Поняття терапії залежностей, її складові. Мета і завдання психо-
терапевтичних впливів при залежності.

84. Реабілітація хворих на “важкі” види хімічних залежностей — нар-
команії. 

85. Види реабілітаційних програм, що їх застосовують при хімічних 
залежностях.

86. Принципи побудови стаціонарного реабілітаційного центру. 
87. Когнітивно-поведінкова терапія, її роль у реабілітації наркоза-

лежних.
88. Замісні програми. Програми зменшення шкоди “Harm 

Redaction”.
89. Раціональна психотерапія: місце і роль у комплексній терапії за-

лежних станів.
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90. Сугестивні методи психотерапії (гіпнотерапія, емоційно-стресо-
ва терапія, “кодування”, методики черезпредметного навіювання, 
аутогенна релаксація) у комплексній терапії залежних станів.

91. Поведінкова психотерапія (умовно-рефлекторна, ситуаційний 
тренінг, психодрама та ін.), місце і роль у комплексній терапії за-
лежних станів. 

92. Групова психотерапія в комплексній терапії залежних станів.
93. Психоаналіз та подібні методи в комплексній терапії залежних 

станів. 
94. Сімейна психотерапія залежних станів.
95. Терапія реабілітаційним середовищем.
96. Застосування терапії зайнятістю.
97. Духовно-орієнтовані технології роботи з наркозалежними.
98. Правила роботи у психокорекційних групах та умови успішного 

функціонування психокорекційної групи. 
99. Огляд програми “12 кроків”. Психологічний зміст програми 

“12 кроків”. Капітуляція, ідентифікація, проблема “дна особис-
тості”. 

100. Поняття про рецидив хвороби. Заперечення, капітуляція, про-
цес одужання. Захисні механізми особистості.

101. Поняття видів шкоди від вживання хімічних речовин.
102. Психологічні типи поведінки у групі. Врахування їх при органі-

зації групової психокорекційної роботи.
103. Активність пацієнта як одна з основних умов, що сприяє подо-

ланню залежності. Способи підвищення мотивації до лікування.
104. Моделі групової поведінки. Процеси групової динаміки. Кри-

терії ефективності групового процесу. Типи лідерів та їх вплив на 
процеси групової динаміки. Характеристика ефективної групи. 

105. Групова психологічна корекція (структура побудови групових 
занять). 

106. Індивідуальна психологічна корекція (індивідуальні завдання 
для пацієнтів). 

107. Концепція самодопомоги як способу виходу із залежності. Цілі, 
завдання роботи груп самодопомоги “Анонімні алкоголіки”. 

108. Роль груп самодопомоги АА у процесі одужання. Поняття іден-
тифікації, віри в одужання.
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МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ   
КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Наркологія та залежні стани” 
передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання конт-
рольної роботи реферативного типу i складання комплексного заліку 
(екзаменаційного іспиту).

Контрольна робота з дисципліни має на меті виявити ступінь за-
своєння студентами основних категорій, понять і міждисциплінар-
них зв’язків, загальних закономірностей формування залежностей. 
Тему контрольної роботи з наркології та залежних станів визначає 
викладач. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Медико-соціальні аспекти зловживання хімічними речовинами.
2. Організація наркологічної допомоги в Україні. 
3. Етіопатогенетичні аспекти розвитку наркоманій.
4. Біопсихосоціальна модель розвитку залежностей. 
5. Соціальний аспект проблеми алкоголізму та наркоманії.
6. Поняття про епідеміологічно значущі види залежностей.
7. Основні концепції розвитку наркотичної залежності (генетичні, 

поведінкові, психологічні). 
8. Загальний перебіг наркологічних захворювань: гостра інтоксика-

ція, зловживання, синдром залежності, стан абстиненції, усклад-
нення.

9. Загальні особливості клінічного обстеження хворих із залежніс-
тю від психоактивних речовин.

10. Роль осьового клінічного синдрому залежності, патологічного по-
тягу до психоактивних речовин. 

11. Алкоголізм (клініка, діагностика, перебіг, стадії, реабілітація).
12. Опійна наркоманія (клініка, діагностика, перебіг, стадії, реабілі-

тація).
13. Політоксикоманії та інші види хімічної залежності. 
14. Загальна характеристика гашишної залежності, кокаїнової за-

лежності. Вживання стимуляторів. 
15. Загальна характеристика нікотинізму. 
16. Обтяження хімічних залежностей соматичними видами захворю-

вань, ВІЛ та СНІДом. 
17. Особливості лікування та реабілітації хімічно залежних осіб з об-

тяженням соматичними видами захворювань, ВІЛ та СНІДом. 
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18. Застосування програм зменшення шкоди при поєднанні опійної 
наркоманії та ВІЛ (СНІДу). 

19. Вікові, статеві та гендерні аспекти формування залежностей.
20. Поняття психологічного дефіциту при залежностях.
21. Клінічна класифікація різних видів залежностей. МКХ-10. 
22. Критерії клінічної діагностики хімічної залежності.
23. Правовий аспект здійснення експертизи алкогольного та нарко-

тичного сп’яніння.
24. Патопсихологічні порушення при наркоманіях.
25. Когнітивні особливості залежних осіб. Поняття про захисні ме-

ханізми особистості.
26. Поняття протинаркотичного бар’єру. Ознаки початку формуван-

ня залежності. 
27. Поняття співзалежності. Поняття про сприяння та несприяння 

залежності. 
28. Інтернет-залежність як нехімічний вид залежної поведінки. За-

лежність від комп’ютерних ігор. 
29. Мішені та рівні психолого-психотерапевтичної дії у комплексній 

терапії наркологічних хвороб.
30. Поняття терапії залежностей, її складові. Мета і завдання психо-

терапевтичних впливів при залежності.
31. Види реабілітаційних програм, що їх застосовують при хімічних 

залежностях.
32. Духовно-орієнтовані технології роботи з наркозалежними.
33. Огляд програми “12 кроків”. Психологічний зміст програми 

“12 кроків”. Капітуляція, ідентифікація, проблема “дна особис-
тості”. 

34. Концепція самодопомоги як способу виходу із залежності. Цілі, 
завдання роботи груп самодопомоги “Анонімні алкоголіки”. 
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