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Довідка про творчий внесок у 

наукову роботу «Стратегія профілактики наркозалежності 

у військових навчальних закладах»

доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника 

Литвинчук Лесі Михайлівни, старшого наукового співробітника 

відділення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої категорії 

науково-дослідного відділу Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

На сучасному етапі розвитку розуміння проблеми профілактики 

вживання психоактивних речовин виходить за рамки тільки 

медико-психологічного спрямування, об'єднуючи медико-біологічні, медико- 

соціальні та інші аспекти.

Литвинчук Л. М. наведено теоретичне узагальнення та подано нове 

вирішення проблеми профілактики наркозалежності у військових навчальних 

закладах, що покладено в основу вироблення відповідної стратегії 

профілактики даного захворювання.

Концептуалізація психологічної профілактики, теоретико- 

методологічним підґрунтям якої слугував системний підхід, уможливила 

конструювання авторської програми профілактики вживання психоактивних 

речовин у військових навчальних закладах.
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Встановлено, що наркотичні речовини сприяють «ілюзорному» 

вирішенню психологічних проблем шляхом тимчасового зняття тривожності, 

провини, сорому, відсутності інтересу до життя, депресії тощо. Суб’єкт не 

замислюється над ефемерністю вирішення проблем, а знижує внутрішній 

дискомфорт штучними засобами.

Вперше обґрунтовано зміст, структуру і технології профілактики 

наркозалежності у військових навчальних закладах та розроблено відповідну 

програму; доведено її ефективність. Поглиблено та розширено зміст і технології 

психологічної профілактики наркозалежності військовослужбовців.

Теоретичне значення роботи визначається тим, що у ній: узагальнено 

пріоритетні напрямки розвитку системи побудови психологічної профілактики 

наркозалежності у військових навчальних закладах; розроблено новий підхід до 

оптимізації системи планування та забезпечення процесу психологічної 

профілактики наркозалежності; обґрунтовано принципи профілактики; 

уточнено специфічний для наркозалежних комплекс синдромів, що слід 

враховувати у підготовці профілактичних та лікувальних програм задля 

підвищення їх ефективності за рахунок зростання мотиваційної готовності осіб 

до участі у відповідних заходах.

Кількість публікацій автора: 32, серед них: 2 одноосібні монографії, 

розділи в одній колективній монографії та в одному колективному навчальному 

посібнику; 20 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття в зарубіжному 

періодичному фаховому виданні; 7 статей у виданнях, що включені до 

міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз.
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