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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 72 стр., 8 рис., 9 табл., 56 источников, 5 приложений  

 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, психологическая помощь, 

вторичная профилактика. 

 

Объект исследования – девочки-подростки, употребляющие алкоголь с 

вредными последствиями в возрасте 14-18 лет. 

Цель исследования: выяснить отношение девочек-подростков, 

употребляющих алкоголь с вредными последствиями, к оказанной им 

психологической помощи. 

Методы исследования: 1. теоретический анализ отечественной и 

зарубежной научной литературы по теме исследования; 2. опросно-

диагностические методы, в частности методика СЖО А. Д. Леонтьева, метод 

патохарактерологического исследования подростков А. Е. Личко, методика 

определения доминирующей направленности личности И. Д. Егорычевой;              

3. экспериментальная работа, включающая статистическую математическую 

обработку эмпирических данных с помощью коэффициента Стьюдента, 

коэффициента сопряженности.  

Полученные результаты и их новизна – научная новизна заключается в 

исследовании отношение девочек к психопрофилактической программе в 

зависимости от типа акцентуации по ПДО. В данной работе была сделана 

попытка выявить взаимосвязь между выраженностью алкогольного индекса, 

типом акцентуации и отношением к программе копинг-профилактики 

употребления алкоголя Н. А. Сироты. 

Область возможного практического применения: результаты будут 

представлять интерес для медиков, психотерапевтов и психологов. 
 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 

и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 

из литературы и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Міснікова Вольга Сяргееўна 

 

«Псіхалагічная дапамога падлеткам, якія пакутуюць алкагалізмам 

(узроставая група - дзяўчынкі 14-18 гадоў)» 

 

Дыпломная праца 72 с., 8 мал., 9 табл., 56 крыніц, 5 прым. 

 

Ключавыя словы: АЛКАГОЛЬНАЯ ЗАЛЕЖНАСЦЬ, ПСІХАЛАГІЧНАЯ 

ДАПАМОГА, ДРУГАСНАЯ ПРАФІЛАКТЫКА.  

Аб
,
ект даследавання – дзяўчынкі-падлеткі, якія ўжываюць алкаголь са 

шкоднымі наступствамі ва ўзросце 14-18 гадоў.  

Мэта даследавання: высветліць стаўленне дзяўчынак-падлеткаў, якія 

ўжываюць алкаголь са шкоднымі наступствамі, да аказанай ім псіхалагічнай 

дапамогі.  

Метады даследавання: 1. Тэарэтычны аналіз айчыннай і замежнай 

навуковай літаратуры па тэме даследавання; 2. Апытальныя-дыягнастычныя 

метады, у прыватнасці методыка СЖО А. Д. Лявонцьева, метад 

патохарактерологического даследаванні падлеткаў А. Я. Лічко, методыка 

вызначэння дамінуючай накіраванасці асобы І. Д. Егорычевой;                            

3. Эксперыментальная праца, якая ўключае статыстычную матэматычную 

апрацоўку эмпірычных данных з дапамогай каэфіцыента Сцюдэнту, 

каэфіцыента спалучэння.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна – навуковая навізна заключаецца ў 

даследаванні стаўленне дзяўчынак да псiхапрафiлактычнай праграме ў 

залежнасці ад тыпу акцэнтуацыя па ПДА. У дадзенай працы была зроблена 

спроба выявіць ўзаемасувязь паміж выяўленасццю алкагольнага індэкса, тыпам 

акцэнтуацыя і стаўленнем да праграмы копiнг-прафілактыкі ўжывання 

алкаголю Н. А. Сіроты.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі будуць 

прадстаўляць цікавасць для медыкаў, псіхатэрапеўтаў і псіхолагаў. 

  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй матэрыял правільна і 

аб
,
ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратуры і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 



АNNOTATION 

 

Misnikova Olga Sergeevna 

 

«The psychological help to the teenagers, suffering alcoholism (age group - girls 

of 14-18 years)» 
 

The thesis 72 p., 8 fig., 9 tab., 56 sources, 5appendices 

 

Keywords: ALCOHOLIC DEPENDENCE, THE PSYCHOLOGICAL HELP, 

SECONDARY PREVENTIVE MAINTENANCE. 

 

Object of research - the girls-teenagers taking alcohol with harmful 

consequences at the age of 14-18 years. 

Research objective: to find out the relation of the girls-teenagers taking alcohol 

with harmful consequences, to the psychological help rendered to it. 

Research methods: 1. The theoretical analysis of the domestic and foreign 

scientific literature on a research theme; 2. Oprosno-diagnostic methods, in particular 

technique СЖО of A. D. Leonteva, a method патохарактерологического researches 

of teenagers of A. E. Lichko, a technique of definition of a dominating orientation of 

person I. D. Egorychevoj; 3.The experimental work including statistical mathematical 

processing of the empirical data by means of factor of Stjudenta, associativity factor.  

The received results and their novelty - scientific novelty consists in research 

the relation of girls to the psychopreventive program depending on type акцентуации 

on ПДО. In the given work attempt to reveal interrelation between expressiveness of 

an alcoholic index, type акцентуации and the relation to the program of koping-

preventive maintenance of alcohol intake of N. A. Siroty has been made. 

Area of possible practical application: results will be of interest for 

physicians, psychotherapists and psychologists. 

 

The author of work confirms that the material resulted in it correctly and 

objectively reflects a condition of investigated process, and all borrowed of the 

literature and other sources theoretical, methodological positions and concepts are 

accompanied by references to their authors. 

 
 

 

 

 

 

 


