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Об’єкт дослідження: особливості алкогольної залежності особи, в процесі 

соціально-психологічної реабілітації. 

Предмет дослідження: подолання алкогольної залежності 

психокорекційними заходами в умовах реабілітаційного центру. 

За результатами дослідження розроблено психокорекційні заходи спрямовані 

на подолання алкозалежності на базі Білоцерківського ГО ЦЗЖ «МІЙ ВИБІР». 

Одержані результати можуть бути використані в проектах, спрямованих на 

використання: терапії з елементами психологічних вправ; консультування; 

трудотерапії та психотерапії; робота психологом центру, духовна терапія 

адиктивних осіб, використання у роботі досвіду таких же адиктів у минулому, які 

працюють в центрі, як волонтери тощо. Програма спрямована на уміння знаходити 

внутрішній резерв для подолання проблеми та повернення до звичайного життя. 
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Object of research: features of alcohol dependence of a person in the process of 

social and psychological rehabilitation. 

Subject of research: overcoming alcohol dependence by psycho-corrective 

measures in the rehabilitation center. 

According to the results of the research, psycho-correctional measures were 

developed aimed at overcoming alcohol dependence on the basis of the Bila Tserkva NGO 

"My Choice". 

The obtained results can be used in projects aimed at the use of: therapy with 

elements of psychological exercises; consultancy; occupational therapy аnd 

psychotherapy; work psychologist of the center, spiritual therapy of addicts, use in work 

of experience of the same addicts in the past who work in the center, as volunteers, etc. 

The program aims to find an internal reserve to overcome the problem and return to normal 

life. 

 

 


