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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни професiйно-орiентована
fuIoBa викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Зага-гtъний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 2

Семестр
a
_]

lii;lъкiстъ змiстових модулiв з розполiлом
Обсяг кредитiв 2

{}бсяг годин, в тому числi: б0

Аудиторнi 28

Ь{одульний контролъ 4

Семестровий контроль 7

Самостiйна робота 2|

форма семестрового контро-itю

l. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни.
УIетою викладання дисцип--тiни с: сформувати у студентiв уявлення про

нOрмаJIьну та девiантну (анорlrа--lьн1-) поведiнку, критерii iT оцiнки, методи

дiагностики, попередженнrI та профi;rактики.
Завдання:
1. Сформувати уявлення про феноrtен .leBiaHTtroi (анормальноi) поведiнки,

iT механiзми, чинники виникнення та розвитк\,.
2. Щати уявлення про с).ть нор\Iи та вiдхилення вiд норми, соцiальне,

fiсихологiчне i медичне констр}ювання поняття <девiацiя>.

3. Викласти ocHoBHi соцiапьно-психо--Iогiчнi проблеми, Що виникаютъ у
:rв'язкУ з розпоВсюдженНJIм девiантноТ поведlнки в сг{асному украlнсъкому
суспiльствi, особливостi ix проявiв.

4. Надати ocHoBHi знання lцо.]о дiагностики, попередження та

профiлактики, корекчii девiантноТ (анорrла;IъноТ) поведiнки.

3. Результати навчання за дIlсциплiною.
У результатi вивчення навча--IьноТ дисциплiни студент повинен знати:

- теоретичнi основи предмету в обсязi, встановленого про|рамою;

- o."o""i типи та форми (сошiапънi, психологiчнi, клiнiчнi) девiантноТ

поведiнки;
- спiввiдношення норми та пато;lогiТ;

-основнiконцепцiТтатеоретичнiпiдходи,базовУтермiнологiю
}норп{а.цьноТ психологiТ.

Вмiти:



- визначати та формулювати чiлi, завдання та методи профiлактичнот
соцiальноi роботи щодо девiантноi поведiнки;

- використовувати технологii, якi розробленi в галузi профiлактики та
попередження девiантноi поведiнки;

- органiзовувати психологiчне дослiдження девiантноi поведiнки,
ОтриМУВати iнформацiю про соцiалънi наслiдки розповсюдження девiацiй;

- tsикористовувати iнформацiйнi технологiТ для пошуку, аналiзу та
вiзуалiзацii iнформацii;

Повинен володiти:
- основними приЙомами встановлення контакту, методами та технологiями

дiагностики i корекцii девiантноТ поведiнки;
- навичками взасмодii зi спецiыriстами структурних пiдроздiлiв рiзних

у(:танов i закладiв у зв'язку з вирiшеннrlм завдань психологiчноТ та соцiальноi
llФшомоги особам, якi належать до рiзних девiантних соцiально-вiкових груп.

Повинен демонструвати здатнiсть i готовнiстъ:
- здiйснювати стандартнi базовi процедури психологiчноi та соцiальноТ

дФilсмоги особам з девiантними форrта:пли поведiнки;
* прогнозувати змiни та динаrriку рiвня розвитку i функцiонування

lтiзнава.rrьнот та мотивацiйно-во"lrьовот сфери, самосвiдомостi, психомоторики,
здiбностей характеру, темперамент\,. фчнкшiонапьних cTaHiB, особистiсних рис
rlBи роботi з особами, якi мають девiантнi форми поведiнки.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ програми 2З1.00.01 Соцiальна робота
{CiK 7. ОДФ. 01), пiсля закiнчення опанування навчальноi дисциплiни
<Tl Iсихологiя девiантноi поведiнки)), ст\,Jенти набувають загaшIьних i фахових
liомпетенцiй та отримуlють i демонстр\lоть програмнi результати навчання, що
,liаведенi 

у табл. 1.

Таблиця 1.

КомпетенцiТ стулента, який опанував дисциплiну
<<психологiя девiантноi поведiихологlя поведlнки>)

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноi компетенцii
зк_1

зк-7
iзагалънi компетенцii)

Здатнiсть до критичного мислення, аналiзу та
синтезу.
Здатнiсть до когнiтивноi гнучкостi при
розв'язаннi професiйних питанъ.

ýJJtt -- J

{}к-- 8

i iilaxoBi компетенцiТ)

Здатнiсть визначати та враховувати особливостi

рiзних груп отримувачiв послуг. Знання cyTHocTi
та особливостей оцiнки потреб особи та ciM'T.
Здатнiстъ до прогнозування результатiв роботи з

урахуванням чинникlв
соцiалъного середовища.
Вмiння застосовувати iнструменти оцiшовання та
вимiрювання i ндивiдуально-психологiчних
особпивостей особистостi та соцiального
оточення.



гlрt{ з

прн 10

fiрн 11

(програмнi
навчання)

резупьтати

Здатнiсть визначати та враховувати
piBHi фiзичного, психiчного,
духовного,

у роботi рiзнi
соцiального,

розвитку
особистостi, i1' потреби, цiнностi тощо.
Обiзнанiстъ у рiзних г€шIузях психологiТ, знання
поихiчних властивостей особистостi на рiзних
вiкових етаIIах if розвитку.
Вмiння дослiдхýrвати психiчнi явища; володiння
iнструментами оцiнювання i вимiрюванЕя
iндивiдуально-психологiчних особливостей
особистостi.



4. Структура навчальноi дисциплiни

тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

о
rrодо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Змiстовий модуль 1. Психологiя девiантноТ поведiнки як наука
'] ема 1. Вступ до психологiТ
девiантноi поведiнки. OcHoBHi
}{a)/Kotsi пiдходи до розумiння
чинникiв девiантноi поведiнки

1а1J 4 4 5

Тема 2. Тиши, форми та структ},ри

девiантноi поведiнки. Варiанти
девiантноТ поведiнки та Тх

с]собливостi

12 4 2 6

&dоду:Iьний контроrь 2

Разоrt 21 в 6 11

'Гема i. Органiзацiя дiяльностi шо:о
пOшередження та профiлактики
девiантноi поведiнки. Психо--тогiчна

дiагностика особистостi з девiацiяrtи
liоведiнки

7 2 2
аJ

тема 2. Психологiчнi основи
fiOпередженнlI та профirактики
девiантноТ поведiнки особистостi

8 2 2
.)
J

тема 3. Психологiчнi основи
корекцii девiантноТ поведiнки
,эсобистостi та ii застосування у
+оцiальнiй роботi

10 2 4 4

Модульний контроль 2

Разом 27 6 8 10

iliдгот,овка та проходженнlI
кOнтрольних заходiв

и
+

Усього 60 |4 I4 2|



5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовний модулъ 1.

Психологiя девiантноi поведiнки як наука.

Тема 1. Вступ до психологii девiантноi поведiнки. OcHoBHi HayKoBi пiдходи

до розумiння чинникiв девiантноТ поведiнки.- 
Норма. Види соцiалъних норм. Щевiантна поведiнка. OcHoBHi положеннrI.

КласифiКацiя виДiв девiаНтноi поВедiнки. Стадii та piBHi прояву девiантноТ

гlоведiнКи особиСтостi. OcHoBHi пiдходи до розумiння девiантноi поведiнки

особистостi. Чинники девiантноI поведiнки.
OcHoBHi поняття: норма, девiантна поведiнка, соцiа.шiзацiя, анорм€lлъна

поведiнКа, псlD(оДинамiчнИй гriдхiд, екзистЕ}нцiйно-гуrrанiстичний пiдхiд, теорiя

бiхевiоризму, теорiя кримiналъностi, соцiальнi чинники, соцiально-психологiчнi
чинники, 11едагогiчнi чинники, iндивiдуаirьно-психологiчнi чинники.

СемiнарСъке заЕяття. Тема 1. ВстУп до психологii девiантноi поведiнки.

OcHoBHi HayKoBi пi,щоди до розр{iння шлrпrикiв девiантноТ поведiнки.

Тема 2. Типи, форми та стрYктури :eBiaHTHoT поведiнки. Варiанти аспектiв

девiантноТ поведiнки.
ТипИ девiантнОТ поведiнки. Форrrи .leBiaHTHoT поведiнки. Етнокультурнi

*арiанти девiантнот поведiнки. Генrернi варiанти девiантноi поведiнки. BikoBi

*фiu"r" девiантноТ поведiнки. Професiйнi варiанти девiантноТ поведiнки.

fieBiaHTHa поведiнка у со\{атично-хворих -rюдей.

OcHoBHi поняття: де-,тiнквентна поведiнка,
шатохарактерологiчна пове:iнка. психопатоrогiя, патопсихологiя, девiацiя,

агресiя, аутоаграсiя, етнок\,--Iьт} ра. ген.]ер, BiK, професiя, соматична хвороба.

CeMiHapcbKe заняття. Tel,ta ]. Типи, форми та структури девlантно1

iлtэведiнки. Варiанти аспектiв девiантнот поведiнки.

Зrtiстовний м<lдуль 2.

ЩiагносТика, попередженнlI та профiлактика девiантноТ поведiнки

Tenta 1. Органiзачiя дiяльностi rцодо попередженнrI та профiлактики

;{eBiaHTHoT поведiнки. Психологiчна дiагностика особистостi з девiацiями

ltоведiнки.
органiзацiя дiяльностi соцiалъного педагога (психолога) щодо

глгофiлаiстики девiантнот поведiнки серел рiзних верст населення, Органiзацiя

ui*nuuo.ri соцiалЬногО педагога (психолога) шодо попередження девiантноТ

tловедiнки серед рiзних вiкових прошаркiв населеннli. мета та стадii

iiOихологiчноi дiагностики особистостi з девiацiями поведiнки, Методи

ilсикологiчноi дiагностики змiсту та чинникiв девiантнот поведiнки особистостi,

адиктивна поведiнка,



OcHoBHi поняття: планування, пiдготовка, виявлення, спостереження,
агталiз, облiк, психологiчнi тести, тривожна валiза.

CeMiHapcbкe занrIття. Тема 1. Органiзацiя дiялъностi lцодо попередження та
профiлактики девiантноТ поведiнки. Психологiчна дiагностика особистостi з

девiацiями поведiнки.

Тема 2. Психологiчнi основи попередження та профiлактики девiантноТ
гtоведiнки особистостi.

Категорii <<попередженнrI)) та <профiлактика)>. Види профiлактики
девiантноТ поведiнки та ix змiст. Попередження девiантноi поведiнки: структура
та ocHoBHi питання.

OcHoBHi поняття: профiлактика, попередження, психологiчна допомога,
шсихологiчне консультування, психологiчне втручання, психологiчне
{r}'проВОДЖення.

CeMiHapcbKe заняття. Тема 2. Психо"цогiчнi основи попередження та

профiлактики девiантноi поведiнки особистостi.

Тема З. Психологiчнi основи KopeKrriT девiантноТ поведiнки особистостi та

эi застосування у соцiальнiй роботi.
Способи та методи психокорекuiйноi роботи. Особливсlстi iндивiдуалъноi

роботи з особистостями з девiацiя\lr{ пове.]iнки. Особ-тивостi груповоТ роботи з

ilсихокорекцiТ девiантноТ поведiнки \- особистостi.
OcHoBHi поняття: корекчiя. iH:llBi:\,albнa корекшiя, групова корекцiя,

психокорекцiя.

CeMiHapcbKe заняття. Тема З. Психо--lогiчнi основи корекцiТ девiантнОТ
iтоведiнки особистостi та iJ застос}-ванrul 1, сошiа-rьнiй роботi.



б. Контроль навчальних досягнепь

б.1. Система оцiнюванпя навчальних досягнеЕь сryдептiв

Вид дiялъностi студента
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Модуль 1 Модуль 2
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Вiдвiдування лекцiй 1 4 4 1J -J
Вiдвiдування семiнарських занятъ l J a

J 4 4
Е}iдвiдування rrрактичних занrIть 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 aJ з0 4 40
Робота на практичномy заняттi 10

.JТабораторна робота (в тому числi
доlтуск, виконання. захист)

10

Викоrлання завдань для самостiйноТ
"00t}оти

5 6 30 6 з0

Виконання модульноТ роботи ]5 1 25 1 25
Виконання IНДЗ 30

Разом 92 \02
Максима_цъна кiлькiсть ба*r j в : |94
Розрахунок коефiшiснта: N4aKcIlrta-lbHo \Iоjклива кiлькiсть балiв: |94.
Коефiцiент: 1,94. Розрахунок ба-riв. оIриманих студентом (приведення до
вiдrrовiдностi, де максимум - 100). з:iлtснюсться за формулою: Х : |,94:
кiлькiсть балiв рейтинговий показнI-1к успiшностi студента (де Х
кiлькiсть балiв, отриманих cT},.]eHTo\I протягом вивчення курсу).

б.2" Завдання для самостiйноТ роботи та критерii iT оцiнювання

Зr,tiстовний модуль 1.

Психологiя :eBiaHTHoT поведiнки як наука.

Самостiйна робота 1. Вступ Jo психологii девiантноТ поведiнки. OcHoBHi
rтауковi пiдходи до розумiння чинникiв девiантноi поведiнки.

Завдання 1. Виписати у словн}lк психологiчнi термiни та ik визначення, якi
стос}.ються даноi теми (5 балiв).

КритерiТ оцiнкIд:
!0термiнiв-l бал;

i 1-20 TepMiHiB - 2 бали1.

21 -40 TepMiHiB - З ба-uи;

4]-бOтермiнiв -4бutи;



Види соцiыrьн,их

> {J0 TepMiHiB -- 5 балiв.

Завдання 2. Заповнiть таб-тrицю (5 балiв)"

Критерii оцiнки:
е ЗаВДання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових

}{ауков}lх джерел iнформацii, проведений аналiз, спiвставленнrl, зробленi
ýисноtsки, IIаведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
i ба-гliв,

е Завдання виконано у повноN4у обсязi з використаннrIм додаткових
;]rаyкових джерел iнформачiТ, провелениЙ аналiз, спiвставленнrl, зробленi
l]rJсновки - 4 бали.

э завдання виконано у повно}{\, обсязi з використаннjIм додаткових
наукових джерел irrформачiТ - 3 ба--tlл.

. завдання виконано, спираюч!lсь тi--тьки на матерiали лекцii - 2 бали.
с завдання виконано частково - 1 ба--l.

Завдання З. !айте xapaKTepI,1cTI{K\" основни\,I науковим пiдходам щодо
,]{4RLIення психологiТ :евiантноi повеliнкl.т ( 5 ба-liв )

Науковий пiдхiд Основна характеристика

КритерiТ оцiнки:
о завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових

}{аукових джерел iнфорллачiТ, наведеtli прiзвиша науковцiв та ik особистий
ý{.iлад у розвиток TeopiT, проведений аналiз, спiвставленIuI, зробленi висновки,
Еосилання на працi, в наявностi особистiсна думка студента- 5 балiв.

. завдання виконано у повIIому обсязi з використаннrIм додаткових
наукових джерел iнформацiТ, проведений аналiз, спiвставленнrl, зробленi
tsисновки - 4 бали.

с завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
жаукових джерел iнформацii - З бали.

а завдаFIня виконано, спираючисъ тiльки на матерiали лекцii- 2 бали.
. завдання виконан0 частково - 1 бал.

Самостiйна робота 2. Тигrи, форми та структури девiантноI поведiнки.
lЗарiанти девiантноТ поведiнки та i.x особливоотi.

Завдання 1. ,Г{айте характеристику групам чинникiв, що зумовлЮЮТъ

девiантну поведiнку особистостi (5 балiв).



t-oT:iа"lrbHi

Соцiально-психологiчнi
Педагогiчнi
iндивiдуапьно-шсихологiчнi

КритерiТ оцiнки:
. завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових

яаукOвиХ джереЛ iнформацiТ, проведениiЛ аналiз, спiвставленнrl, зробленi
висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна дуМка сТУДеНТа -
5 балiв.

о завдання виконано у повЕIоNIу обсязi з врIкористанням ДоДаТкоВиХ
t]iЗ_УКОIJИХ джереЛ iнформачiТ, проведениЙ аналiз, спiвставлення, зробленi

висновки - 4 бали.
Ё завданнЯ виконанО У повно\I\' обсязi з використаннrIм додаткових

наукових джерел iнфорлrаuiТ - 3 ба--iи.

е завдання виконано, спираючись тi--tьки на матерiаJIи лекЦi\ - 2 бали.

о завдання виконано частково - 1 ба-r,

Завдання 2. Спробуйте Ha.]aTll в.-Iасtп- кrасифiкацiю видам девiантноi
поведiнки та пояснити iJ зr.,riст (5 ба-liв)

КритерiТ оцiнки:
8 нестандартна, B-IacHa. оригiна_-tьна. обгрчнтована та доведена - 5 балiв.

с перероблена B.,r,.e iснl,юча к.lасtлфiкашiя, :оданi оригiна.тьнi думки та iдеТ

*"4 баsм.
9 наведена вже iснlюча к.-lасlлфiкацiя - 3 ба-rи.

о завдання виконано, спираючI{сЬ тi--тьки на rtатерiали лекцLi - 2 бали.

о завдання виконано частково - 1 ба--т,

завдання з. Визначте етапI{ та piBHi розвитку девiантноi поведiнки в

i;собистостi (5 балiв),
КритерiТ оцiнки:
е завдання виконано У ПOBI]OrvIy обсязi з використаннr{м додаткових

Ё{аУКоВИХ джереЛ iнформашii, проведениЙ аналiз, спiвставленнrl, зробленi

IзисЕtсвки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 балiв.

о завданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використаннrIм додаткових

irауковиХ джереЛ iнформацiТ, проведениЙ анатiз, спiвставленнrI, зробленi

висновки - 4 баlм.
О завданнЯ виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових

нilукових дх{ерел iнформачii - З бали.
о завдання виконано, спираючиеь тiльки на матерiали лекцi,i_ 2 бали.

е завдання виконано час"гково - 1 бац.



Змiстовний модуль 2.

,Щiагностика, попередження та профiлактика девiантноi поведiнки

Самостiйна робота 1. Органiзацiя дiялъностi щодо попередження та
шрофiлактики девiантноi поведiнки. Психологiчна дiагностика особистостi з

девiацiями поведiнки

Завдання 1. Складiть приблизний розклад робочого дЕя соцiального
;rрацiвника з описом основних видiв робiт (5 балiв).

КритерiТ оцiнки:
э завдання виконано у повно\,{у обсязi з J-рахуванням ycix видiв дiяльностi,

8се в межах закону УкраТни пПро праLIю)), проведений аналiз, спiвставлення,
зробленi висновки, наведенi прик--rаlи з /Rиття, в наявностi особистiсна думка
f,т,чдента - 5 ба-цiв.

. завдання виконано y повно\tr,обсязi, проведений аналiз, спiвставлення,
:rробленi висновки - 4 ба-ти,

с завдання BLIKoHaHo частково. a-Ie з використаннlI\{ додаткових наукових
д}керел iнформаuii - 3 баlи.

е завдання виконано, сп}lраючIlсь тi-тьки на rraTepia-lи лекцiТ - 2 бали.
. завдання виконано частково - l ба-r.

Завдання 2. Складiть п--tан шо_]о прове.]ення психодiагностичноi роботи З

ltllieHToM, який мас пробJе\,1л1 1, пове:iнui (5 ба-тiв).

Коитерii оцiнки:
о завдання виконано у повно\1\, обсязi з використанIuIм доДаТкоВих

Lrа)/кових джерел iнформашiТ, прове:ений ана-riз, спiвставлення, зроблеНi

ýисновки, наведенi приклади З /hиття. прорахованi ризики, в наявностi
lэсобистiсна думка cT},JeHTa - 5 ба_riв.

е завдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових
ЁiауковиХ джереЛ iнформаuiТ, проведений аналiз, спiвставленнrl, зробленi

:uисновки - 4 ба,ти.
о завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових

j:iа_YкOвих джерел iнформачiТ - З бали.
о завдаI]ня виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцii _ 2 бали"

Ф завдання виконано частково - 1 баl,

самостiйна робота 2. Психологiчнi основи попередження та профiлактики

девiантноТ поведiнки особистостi.

Завдання 1. Зробiть псlD(ологiчний анапriз художнього фiльму <,.ЩiткD (5

ба"пiв).
КритерiТ оцiнки:
о нестандартний, власний, оригiнальний, обцрунтований та доведений - 5

балiв.



О ПеРеРоблениЙ вх<е iснуючиЙ аналiз, а_пе доданi оригiнальнi думки та iдеi
- 4 бали.

. наведеFIа вже iснуюча точка зору на фiльм - З бали.
с завдання виконано, а_це у виглялi переказу фiльму - 2 бали.
с завдання виконано гIоверхово - 1 бал.

Завдання 2. Щайте характеристIlку основним видам соцiальноТ роботи з
профiлактики девiантноi поведiнки (5 балiв)

э завдання виконано у повноNl} обсязi з використаннjIм додаткових
rrаукових джерел iнфорr,rашiТ, провелений аналiз, спiвставленнll, зробленi
вт4сновки, наведенi приклади з lt}lття, прорахованi ризики, в наявностi
t.собистiсна думка студента - -5 ба--riв.

о завдання виконаFIо у повно\1\, обсязi з використанням додаткових
i{аукових джерел iнфорIчrачii, прове.lений ана,тiз, спiвставлеЕнrI, зробленi
tзисновки - 4 бали,

е завдання виконано y повно\1}, обсязi з використаннjIм додаткових
i{аукових джерел iнфорr,rаuiТ - 3 ба--lи.

о завдання виконано, спираючllсь тi-,tьки на матерiа-ци лекцlТ - 2 бали.
о завдання виконано частково - 1 ба-r.

Завдання З. lайте зr,tiстовнr характеристику основним формам
lт*I{хоIIрофiлактичноТ роботи (5 ба-тiв):

Форми Зrлiстовна характерIlстика
психопрофiлактичноТ

КритерiТ оцiнки:
а завдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових

эчэ}кових дrкерел iнформачii, проведений аналiз, спiвставленнrl, зробленi
Ерiсновки, наведенi приклади з життя, прорахованi ризики, ts наявностi
t>собистiсна думка студента - 5 бапiв.

. завдання виIiонано у повному обсязi з використанням додаткоВих
}iауj(ових дпrерел iнформачii, проведений аналiз, спiвставленнrl, зробленi
Ёисновки - 4 бали.

з завдання виконано у повно]\{у обсязi з використаннrIм додаТкоВиХ
1jэ\у,кових джерел iнформаuiт - 3 бали.

завдання виконано, спираючись тi.тlьки на матерiали лекц:ri - 2 баsм.

заtsдання виконан() частково - 1 ба,т.

a

с

'jаходи соцiально-
;iсихологiчного

Заходи соцiально-
психологiчного
супроводження

Заходи соцiально-
психологiчного



СаМОСТiйна робота 3. Психо"lIогiчнi основи корекцii девiантноi поведiнки
особистостi та iх застосування у соцiальнiй роботi.

ЗаВдання 1. Пiдготуйте психокорекцiйне занrIття на власний вибiр (5
бaTiB)"

Критерii оцiнки:
с нестандартна, власна, оригiналъна, обцрунтована та доведена- 5 балiв.
. перероблена вже iснуюча класифiкацiя, доданi оригiнальнi думки та iдеi

- 4 бали.
о наведена вже iснlюча класифiкацiя - З бали.
о завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцii - 2 бали.
. завдання виконано частково __ 1 бал.

б.3. Форми проведення модульного контролю та критерrr
*эrliнповання

Модульний контроль знань cTl.reHTiB здiйснюсться пiсля завершеннlI
iiивчення навчалпьного ruraTepia-lrli \{ол--lя .lисциплiни. Виконання модульноi
роботи вiдбувасться в тестово\,1\, ре,t^.иrti з використанням роздрукованих
завдань. Завдання розпоli--rяються за piBHert cK-raJHocTi:

о проста вiдповiдь ((так>) чи <<Hi> - 0.5 ба--тiв:

а вибiр вiдповiдi з 4 та бi;lьше BapiaHTiB - 1 ба*r;

э завдання, якi потребують знань вilзначень. або пов'язаних з заповненням
,габлиць - 1,5 бали;

. творчi завдання - ] баrи.
Загальна кiлькiсть питань }, о.]но-\1\, BapiaHTi розподiляеться так:

:4 балчт;

о питання, шо пере.rбачають прост}, вi:повiдь ((так)) чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв

э питаннjI, шо пере:бачають вибiр вiдповi,ri з 4 та бiльше BapiaHTiB * В х 1

бал: 8 балiв;
. завдання, якi потребу,ють знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблиць - б х 1,5 бапи : 9 ба_,liв;

" творчi завдання - 2 х 2 бали: 4 балрt.

В залежностi вiд спряN{ованостi модуля (теоретичний або практичний)
lсi;rъкiсть питань за piBHeM складностi Morlce змiнюватися, €Lпе загапъна кiлькiсть
бал,iв у cyMi повинна складати 25.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii
*щiнюваншя.

}{е передбачено навч€Lпьним п;rанов"



б.5. Орiентовнrrй перелiк IIитань дJlя семестрового комплексноfо
}iФtIтролю

1. Предмет та завдання <<ПсихологiТ девiантноТ поведiнки>>.

2. OcHoBHi HayKoBi погляди на гlроблему девiантноТ поведiнки особистостi.
3" Щевiантна поведiнка як негативне соцiально-психологiчне явище.
4. Поняття норми та iT критерiТ.
5. Види соцiальноi норми.
б. Класифiкацiя видiв девiантноТ rrоведiнки.
7. Специфiчнi ознаки девiантноТ поведiнки.
В. СтадiТ та piBHi девiантноi поведiнки,
9. Структура девiантноТ повелiнки.
10. Типи девiантноТ поведiнки.
1 1. Форми девiантноТ поведiнки.
1 2. Етнокулътурнi варiанти .leBiaHTrToT поведiнки.
1З. Гендернi варiанти девiантноТ пове;iнки.
14. BiKoBi варiанти :eBiaHTHoT пове:iнки.
l 5 " Професiйнi варiанти :eBiaHTHoT rrоведiнки.

16. Щевiантна пове:iнка \, со\lатичне хворих людей.

1 7, Структура девiантноТ пове:iнки.
18. Типи девiантноТ пове:iнк1,1,

19. Форми девiантноТ пове-тiнкtt.

20, Етнокультl,рнi варiанти :eBiaHTHoT поведiнки.
21 . Гендернi BapiaHTlr девiантноi пове:iнки.
22. BiKoBi варiанти :eBiaHTHoT пове:iнки.
2-З. Професiйнi варiанти JeBiaHTHoT поведiнки.
24. Щевiантна поведiнка }, со\lатичне хворих людей.

25. Органiзацiя дiя;rьностi соцiа-rьного педагога (психолога) шдодо

профiлактики девiантнот поведiнки сере.] рiзних верст насеJIення.

26. Органiзачiя дiяльностi соцiа-rьного педагога (психолога) щодо

fit]передженнrl девiантнот поведiнки серед рiзних вiкових прошаркiв населення.

27. Мета та стадii психоJогiчнот дiагностики особистостi з девiацiями
ltоведiнки.

28. Методи психологiчноi
тlоведiнки особистостi.

Jiагностики змiсту та чинникiв девiантноТ

29. Категорii <попередження)) та <профiлактика).
з0. Види соцiалъно-профiлак,гичноi профiлактики девiантнот поведiнки та

i;< змiст.
з 1. ПопередженнrI девiантнот поведiнки: структура та основн1 завдання.

З2. СпосО би тамеТоди психокорекцiйноТ роботи,
зз. особливостi iндивiдуальнот роботи з особами, якi маютъ прояви

девiантноi поведiнки.
34. особливостi груповоТ робо,ги з психокорекцiТ девiантноi поведiнки у

особистостi.



IIIкала вiдповiднос,гi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
.Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела

Основна (базова):
1. БлСкборн Р. ПсихологиrI криминшIьного поведения. - Санкт-Петербург:

i,iитер, 20\4. - 496 с.
2. ItapcoH Р., Батчер Дж., Минека С. Анормzшьная психология. - Санкт-

iiетербург: Питер, 20|4. - \161 с.
З. Максимова Н.Ю. Психологiя адиктивноТ поведiнки: навч. посiб. i

Н.Ю. Максимова. - Киiв: BITY "КиТвський унiверситет", 2002. - З08 с.
4" Менделевич В.Щ. ПсихологиrI дев}Iантного поведения: учебное пособие /

В.fi. Менделевич. - Санкт-Петербург: Речь, 2015. - 445 с.
5. Нефедова А.В. Психология J{евиантного поведения: курс лекций l

А. В. Нефедова; Владим. гос. ун-т иiи. А, Г. и Н. Г" Столетовых. - Владимир :

}1зд-во ВлГУ, 2015 , - 76 с.

,Щодаткова:
l. Бондарчук 0.I. Психо--rогiя :eBiaHTHoT поведiнки: курс лекцiй l

O.i. Бондарчук. - КиТв: N4АУП, 2006 - 88 с,
2. Андрианова Р.Х. fiевиантное пове.]енLlе подростков: сущность, причины

11 социаJIьно-педагогическая профл1-1актI.1ка Социал. педагогика в России. -
;{jl5. - лъ 1. - с. 34_-10.

3. Волryснова Е.А. Особеtтностлr работы социа-цьного педагога с детьми
.rэевиантного поведения в шко.]е Е.,\. Во-lгr,снова, И.А. Волгуснов // Вестн.
ЭL{адринского гос. пеJ, \-н-та. - ]01-+. -.\Ъ 2. * C.]|-j5.

4. Гарифуллина А.Ф. !евиантное поведение llодростков / А.Ф.
['арифуллина, А.Р. N4иннеI1-Jова ,\оr-аiпf-о.ru. - 2015. - Т.2, J.fч З0. - С.405-
4C]7.

5. Голубева Е.А. Профиrактика асоциаlьных явлений среди студентов
}_t}лJIеджа i Е.А. Гол.чбева, O.\f . Корнейчl,к ll Актуальные проблемы
ilовременного обшества- ]015. - }Ъ З. - С. 141-1]3.

б. Коломиец А.Ю. Акцент},ациr1 характера индивидов как предпосылки,

детерминируюrцие возникновение .]евиан1Ilого гIоведения у подростков ll
iiовременный взгляд на булушее на\,ки : сб. ст. Ir4ежлунар. науr.-практ. конф. -
Уфа, 2аШ. - С. 174-|7].

7. Соколов Д.В. Проблема профи-тактики асоциаJIьного поведения
студентов вузов в теории и N{етодике профессиона_гlьного образования l
;{.В, Соколов // Вестн. магистратуры. - 2016. - J\Ъ 9. - С. 22-2].

8. Соколов Д.В. Условия для успешной профилактики асоци€шьноГо
тiсведеt{ия студентов вузов / Д.В. Соколов, Е.Ю. Никитина ll Евразийский
]ча}л{.журнаJI. - 2016. - Jф 8. - С. 150-153.



9. Су_цицкил"т В.В. Психо:IогическIiе ос}tоRы профилактики и коррекции

девиантного поведения: Збiрrrик матерiа_rriв l Круглrого стоЛУ [<<ВчиТеЛЬ,

lзлiховуЙ учня. ФормИ та метоЛи роботИ з учнями в с}часному суспiльствi>],

iГорлiвка, 17 лисТопада 20Iб року). / Пiд заr,, ред. В.В. Сулiцького. - Горлiвка:
"ГОВ <IJифрова ти[ографiяrr, 2016. - С. 10-14.

10. Хабибулин Р.Г. .Щевиан,гное поведение в женской среде l
}},Г" ХабИбулин, д.А. .Щенисюк ll Актуальные проблемы гуманитар. и

с*циаJIьно-экон. наук. - 2015. - ]rГs 9-5-2. * С. 51-5б.

9. fiодатковi ресурси (за наявностi)

Електронна адреса курсу: lrttp://eleaming.kubg.edu.lra/local/gdo/teacher/


