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Найменування показникiв
Характеристика дисциплlни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни вибiркова

fuIова викладання, навчання та оцlцщЕацц4 украiнська
Загалъний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 2 2

Семестр
a
J

aJ

Ki;ibrticTb змiстових модулiв з розподiлом:
Sбсяг кредитiв 2 2

,i,}6сяг годин, в тому числi:
Аудиторнi 28 8

Модyльний контроль 4

Семестровий контролъ 15 15

Самостiйна робота 1з эl

Форма семестрового контроJц

1. 0пис навчальноТ дисциплiни

2. Мета та завдання навча.rьноi:исциплiни.
Метою викладанrUI дисцип;тiни €: сфорlчлувати у студентiв уявлення про

1tор\,{алъНу та девiантну- (aHoprra-rbHr,,1 повелiнку, критерii Ti оцiнки, методи

rliагцостики, попереД/itеН НЯ. пр оф i.r aKTi IKI 1 та корекцiТ.

Завдання:
i. СфорМуватИ ,чявJення про феноrtен девiантноТ (анормальноТ) поведiнки,

ii механiзми, чинники виникнення та розвитку.
2, Щати уявлення про с}.ть Hop\li.I та вiдхилення вiд норN,{и, соцiальне,

1теихологiчне i медичне констр\]овання поняття <девiацiя>.

З. Викласти ocHoBHi соцiапъно-психо-]огiчнi проблеми, Що виникають у
:*в"язку з розповсюдженням девiацiй }, с),часному украiнсъкому суспiльствi,

пзgобливостi ik проявiв.
4" Надати ocHoBHi знання шодо дiагностики, попередження

профiлактики, корекцiТ девiантноТ (анорrtа,rъноi) поведiнки.

3. Результати навчання за дисциплiною.
у резупьтатi вивчення навч€шъноi дисциплiни студент повинен зцати:

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

- ocHoBHi тиrrИ ,u форr" (соцiальнi, психологiчнi, клiнiчнi) девiантноТ

ловедiнки;
- спiввiдношення норми та патологii;
- ocHoBHi концепцii та теоретичнi гriдходи,

анорм€Lпъноi психологiТ.
Вмiти:

базову термiнологiю



- визначати та формуJIювати цiлi, завдання та методи профiлактичноi
роботи щодо девiантноi поведiнки;

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

- органiзовувати психологiчне дослiдження девiантноi поведiнки,
отримувати iнформацiю про соцiальнi наслiдки розповсюдження девiацiй;

- використовувати iнформацiйнi технологii для поuIуку, аналiзу та
вiзуалiзацiТ iнформацii;

- розробляти iндивiдуальнi програN,{и корекцiТ проявiв девiантноi
Повинен володiти:
- основними прийомами встанов.iIення контакту, методами та технологiями

;,liаr,ностики i корекцiТ девiантноТ повелiнки;
* навичками взаемодiТ зi спепiа-тiстами структурних пiдроздiлiв рiзних

.ijl],гflHoB i закладiв у зв'язку з вирiшенням завдань психологiчноi та соцiальноТ
j{опомаги особам, якi належать до рiзних девiантних соцiалъно*вiкових груп.

Г{овинен демонструвати здатнiсть i готовнiсть:
- здiйснювати стандартнi базовi процедури психологiчноi та соцiальноТ

j_it ftомоги особам з девiантними форrrаrr1,1 поведiнки;
- прогнозувати змiни та динаltiкr, рiвня розвитку i функцiонування

*iзнавальноТ та мотивацiйно-воrьовоТ сфери, самосвiдомостi, психомоторики,
;;iiбностей характеру, темперамент\. фl нкшiональних cTaHiB, особистiсних рис
rli:la девiантних формах поведiнки.

Вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ програми 2З 1.00.02 Соцiальна
:;едагогiка (ВК 1.1. ВДС.i.01). пiс--rя закiнчення опанування навчальноТ

,ilисциплiни <<Психологiя девiантноТ пове:iнки)), студенти набувають загальних i

фахових компетенцiй та отри\{\ ють i :еltонструють про|рамнi резулътаТи
Е{авчання, lцо наведенi у табr. 1.

Таблиця 1.

КомпетенrriТ ст1,:ента. якtrli опанував дисциплiнч
<Психо.-tогiя :eBi антноТ поведiнки>>

ш компетенц11 вка надбаноТ компетенцii
Прагнення -]о зJоров'я, благополуччя i безпеки?K*q

зал,аlьнi компетеншiт
Фк_ 1

Фк_ IБ

Bi компетенцii
iPH l здатнiсть

небезпекам
запобiгати можливим ризикам i
дпя благопоJtfiчя i здоров'я дiтей таl

!

l

t_

Воrоriння знаннjIми rцодо закономiрностей
особистiсного розвитку людини на рiзних
вiкових етапах; психологiчних механiзмiв
навчання та виховання дитини задля
забезпечення успiшноТ соцiалiзацiТ та iнтеграцii

-ОСООИСТОСТI.

Здатнiсть до використаннrI методик корекцiТ та
iлактики девiантноТ шоведiнки

молод1 iння пояснювати



природу, причини та наслiдки шкiдливих звичок,
l

i надавати першу медичну допомогу.

'iГrН 
14 | Здатнiсть розумiти наслiдки патопсихологiчних

|захворюЁань, пов'язаних з поведiнковими та

| фiзичними проявами.
ПРН 15 | Вмiння проводити психокорекцiйнi методи
(програмнi результати | роботи з клiентами, у тому числi, арт-
навчання евтичнi форми



4. Струкryра навчальноТ дисциплiни

Тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

олодо

Розподiл годин мiж видами робiт
дудиторна:

зо
(в

(-)
:*

о
F

а
zоо

зЕ
q
F

д
н
(dаою
ts

н
дн
сgь
bL

ц.

Змiстовий модуль 1. Психологiя девiантноi поведiнки як наука
Тема 1. Вступ до психологiТ
девiан,гноТ поведiнки. OcHoBtti
яазzковi пiдходи до розумiння
"lинникiв девiантнот поведiнки

] 2 1
.L

1J

'lема 2. Типи, форми та структури
девiантноi поведiнки. Варiанти
девiантноi поведiнки та Тх

*собливостi

8 2 2 2 2

Модульний контролъ 2

Разоr,t |7 -1 4 2 5

.jп,riстовий модуль 2. Щiагностика, ПОПеРе.]/кення та профiлактика девiантноi
поведiнки
J-епда 1. Органiзацiя дiя,пьностi шо:о
tэOl]ередження та профiлактики

левiантноi поведiнки. Психологiчна
лiагностика особистостi з девiацiяltrt
поведi нки

8 2 2 2 2

J'eMa 2. Психологiчнi основи
ilопередженнrl та профi-,тактики

девiантноТ поведiнки особистостi

8 2 2 2 2

гема 3. Психологiчнi основи
коiэекrrii девiантноТ поведiнки
особистостi

i0 2 2 2 4

Модулъний контроль 2

Разом 28 6 6 6 в

Пiдготовка та проходженшI
контрольних заходiв

15

Усього 60 10 10 8 1з



Тематичний план для заочноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

олодо

Розподiл годин мiж видами роýЦ
Аудиторна:

зоо
а
о

:Ё{
ь1он

а
z
Фо

н
F(

ý

а
t-i

ю
F

д

ь
ц].

д
ц.н

Змiстовий модулъ 1. Психологiя девiантноТ поведiнщц lкё
Тема 1. Вступ до психологii
jdевiацтноi поведiнки. OcHoBHi
HalrKoBi пiдходи до розумiння
чинникiв девiантноТ поведiнки

11 2 9

Тема 2. Титtи, форми та структури
девiантноI поведiнки. Варiанти
девiантноi поведiнки та Тх

*собливостi

l1 2 9

Разом ?2 2 2 18

Тема 1. Органiзацiя дiяльностi шодо
попередженIuI та профiлактики

девiантноi поведiнки. Психо"погiчна
дiагностика особистостi з девiацiяrtrl
lэс:ведiнки

11 ? 9

l'еlца 2. Психологiчнt основи
iтопе}:)едження та профiлактик}1

девiантноI поведiнки особистостi,
I-[сихологiчнi основи корекшiТ

девiантноТ поведiнки особистостi

1] 2 10

Разоr,t 'J 2 2 19

iТiдготовка та проходженнlI
ко}Iтрольних заходiв

l5

Усього 60 4 2 2 з7



,{. ГIрограма навчальноi дисциплiни

Модуль 1

Психологiя девiантноi поведiнки як наука

Тема 1. Вступ до психологiТ девiантноТ гrоведiнки. OcHoBHi HayKoBi пiдходи
до розумiння чинникiв девiантноi поведiнки.

Норма. Види соцiальних норм. fiевiантна поведiнка: ocHoBHi положення.
Класифiкацiя видiв девiантноТ поведiнки. Стадii та piBHi прояву девiантноi
поведiнки особистостi. OcHoBHi пiдходи до розумiння девiантноi поведiнки
особистостi. Чинники девiантноi поведiнки.

OcHoBHi поняття: норма, девiантна поведiнка, соцiалiзацiя, aнopм€tlrbнa
lтоведiнка, психодинамiчний пiдхiд, екзистанцiйно-ryманiстичний пiдхiд, теорiя
бiхевiоризму, теорiя кримiнальностi, соцiальнi чинники, соцiально-психологiчнi
чинники, педагогiчнi чинники, iндивiдуаrrьно-психологiчнi чинники.

Сеь,riнарсъке заняття. Тема 1. Вступ .lo психологiТ девiантноi поведiнки.
i,_lcHoBT,li HayKoBi пiдхоли до розу\,1iння чинникiв девiантноТ поведiнки.

'Гема 2. Типи, форми та cTpyкTyptr :eBiaHTHoi поведiнки. Варiанти аспектiв
дgвiантноТ поведiнки.

Структура девiантноi поведiнки. Типи девiантноТ поведiнки. Форми
левiантноi поведiнки. Етноку-цьт},рIri варiанти девiантноТ поведiнки. Гендернi
еарiанти девiантноТ поведiнки, BiKoBi варiанти девiантноi поведiнки.
г lаофесiйнi варiанти девiантнот пове:iнкIr. Девiантна поведiнка у соматично-
}iворих людей.

OcHoBHi поняття: Je;riHKBeHTHa поведiнка, адитивна поведiнка,
:,lатохарактерологiчна повеJiнка. псl{хопато;rогiя, патопсихологiя, девiацiя,
вгресiя, аутоаграсiя, eTHoK},-lbT\-pa. генJер: BiK. професiя, соматична хвороба.

CeMiHapcbKe заняття. Terta ]. Типи. форми та структури девiантноi
;lttведiнки. Варiанти аспектiв девiан-гноi пове:riнки.

Практичне заняття. Тема 2. Типrr. форrrи та структури девiантноТ поведiНКИ,

I*арiанти аспектiв девiантноТ пове.riнкr,I.

lr4o:,v--Tb 2

Щiагностика, попередження та профiлактrlка девiантноi поведiнки

t ема
,,:*BiaHTHoT

;t*ведiнки.
органiзацiя дiяльностi соцiа-пьного пе,цагога (психолога) tцодо профiлактики

девiантнОi поведiнкИ сереД рiзних верст насеJlення. Органiзацiя дiялъностi
i:tэцiальногО педагога (психолога) шодо попередження девiантноi поведiнки

1. Органiзацiя дiя;rьностi шодо попередження та профiлактики

поведiнки. Психологiчна дiагностика особистостi з девiацiями



серед рiзних вiкових прошаркiв населеннrI. Мета та стадiТ rтсихологiчноi
дiагностики особистостi з девiацiями поведiнки. Методи психологiчноi
дiагностики змiсту та чинникiв девiантлrоi поведiнки особистостi.

OcHoBHi понrIття: планування, пiдготовка, виявленIuI, спостереження, аналiз,
облiк, психологiчнi тести, тривожна валiза.

CeMiHapcbкe заняття. Тема 1. Органiзацiя дiяльностi щодо попередження та
профiлактики девiантноТ поведiнки. Психологiчна дiагностика особистостi з
девiацiями поведiнки.

Практичне заняття. Тема 1. Органiзацiя дiяльностi rцодо шопередження та
iтрофiлактики девiантноТ поведiнки. Психологiчна дiагностика особистостi з

лсвiацiями поведiнки.

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

КатегорiТ <<попередження)) та <профiлактика)). Види профiлактики
;c-BiaHTHoT поведiнки та iх змiст. Поперел;кеннrI денвiантноТ поведiнки:
.;трукт)/ра та ocHoBHi питання.

OcHoBHi поняття: профiлактика. попереJ/кеннrI, психологiчна допомога,
irсихологiчне консультування. псlтхо--tогiчне втрrlання, психологiчне
,i:уl]роводження.

CeMiHapcbKe заняття, Тема 2. Псrrхоrогiчнi основи попередження та
;эрофiлактики девiантноТ поведiнки особttстостi.

Црактичне занjIт,тя. Te:,ta 2. Псltхо-,тогiчнi основи попередження та
iтрофiлактики девiантноТ поведi нки о с о бrt с TocTi,

'Iема 3. Психологiчнi основи корекшtТ :eBiaHTHoi поведiнки особистостi.
Способи та методи психокорекшil:tноТ роботи. Особливостi iндивiдуальноi

роботи з особистостя\{и з девiацiя\lи повеJiнки. Особливостi груповоТ роботи З

ilсихокорекцiТ девiантноТ поведiнки 1, особистостi.
OcHoBHi поняття: корекшiя. iн.rивi:уа,тьна корекцiя, групова корекцiЯ,

ýсихокорекцiя.

Семiнарсъке занlIття. Ter,ta З. Психологiчнi основи корекuii ДевiантНОТ

irоведiнки особистостi.

Практичне заняття. Тема з, ПсихолОгiчнi основи корекцiТ девiантноТ

: l,,;ведiнки особистостi.



6" Контроль навчальних досягнеЕь

б.1. Система оцiнювання навчальцих досягнень сryдентiв

Вид дiяльностi студента

l

(в(ýEcqoдф+
Н.ln;HFt Ь; Ё{i:(вtr
А lл i-.jну*Э*5ai)
д

Модулъ 1 Модуль 2

ядts{Oii
чЕ

эц'Ео

(n

Ея
=ijф\v .f .l

ц!абБ Ню
ь< ,-
д

яд
.ýgчЕдý

J'Ео

(B

*'д
Hijф
bv .J .Ё

ндбБ нюч,U
z

Вiдвiдування лекцiй 1 2 2 a
J

a
J

В iдвiдування семiнарсъких занять 1
,)

2 aJ a
J

Вiдвiдування практичних занятъ 1 1 1
aJ J

Робота на ceMiHapcbкoMy заняттi 10 2 20 1J 30

Робота на практичному заняттi 10 1 ]0
,)
J з0

Лабораторна робота (в тому числi
лt}пуск, виконання, захист)

10

5 6 30 6 30

ýиконання модульноТ роботи ]5 1 25 1 25

Виконання IНЩЗ j0
Разоr,t 90 I24

h,{аксимальна кiлькiстъ балiв : 214

6.2. Завдання для calrocTir"rHoi роботIr та критерiТ ii оцiнювання

\1о:1.1ь 1

Психологiя .reBiaHTHoT поведiнки як наука

Самостiйна робота 1. Встчп .]о псLlхоJогiТ девiантноТ поведiнки. OcHoBHi

;tayKoBi пiдходи до розумiння чинникiв ,reBiaHTHoT поведiнки.

Завдання 1. ВиписатИ у словнИк псикоЛогiчнi термiни та ik визначення, якi

стfiс,yютъся даноi теми (5 балiв).

}iритерii оцiнки:
i0 TepMiHiB- 1 бал;

i 1-20 TepMiHiB - 2 бали;

:1 -/i0 TepMiHiB - 3 бали;



+ ]-б0 TepMiHiB - 4 бали;
-, б0 TepMiHiB - 5 баrriв.

Зевдання 2. Заповнiть таблицю (5 балiв).

Види н Види соцiалъних норм l КритерiТ норми
Критерii оцiнки:

озавдання виконано у повному обсязi з використаннjIм додаткових
наукових джерел iнформацiI, проведений аналiз, спiвставленнrl, зробленi
jзт:{сновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 ба-тiв.

сзавдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
i{аукових джерел iнформаrriТ, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi
I]исновки - 4 бuти.

.завдання виконано у повно}l}r обсязi з використаннjIм додаткових
irаукових дх(ерел iнформацii - 3 бали.

сзавдання виконано, спираючись тirьки на матерi€Llrи лекцl'i - 2 бали.
озавдання виконано частково - 1 ба-r.

Эавдання 3. f,айте характеристик\, основним науковим пiдходам щодо
ii{lтJчення психоJ-IогiТ девiантноi пове]iнки (5 ба-:liв)

ьlологlчнии
r*,оцiологiчний

ilсиходинамiчний
Бiхевiористичний
когнiтивний
Гуманiстичний
кримiналiстичний
{_.отriально-

:iе;дагогiчний
Фiлософський
itрит,ерiТ оцiнки:

.завдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових
:iаукових джерел iнформаuii, наведенi прiзвиша науковцiв та ix особистий

вклад у розвиток TeopiT, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi висновки,

]{t;силання на працi, в наявностi особистiсна думка студента - 5 балiв.

озавданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використаннrIм додаткових
на},ковиХ джереЛ iнформаrдii, проведениЙ аналiз, спiвставленнlI, зробленi

r}р{сновки - 4 бали.
сзавданнЯ виконанО У 11овномУ обсязi з використаннrIм додаткових

ý,iаукових джерел iнфорплацii - З ба-ти.

озавдання виконано, спираючисъ тiльки на матерiаJIи лекц:.i - 2 баsм.

9завдання виконано частково -- 1 б;ьт.



Самостiйна робота 2. Типи, форми та структури девiантноТ поведiнки.
Варiанти девiантноТ поведiнки та ik особливостi.

Завдання 1. 
'Щайте 

характеристику групаJ\4 чинникiв, що зумовлюють
девiантну поведiнку особистостi (5 балiв).

Соцiальнi
С оцiаrrьно-психологiчнi
Педагогiчнi
{ндивiду€шьно-психологiчнi
liритерiТ оцiнки:

озавдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
r[аукових джерел iнформачiТ, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi
fiрlсновки, наведенi приклали з киття, в наявностi особистiсна думка студента -
:l балiв.

озавдання виконано у повно}{\, обсязi з використанням додаткових
}{аукових джерел iнфорл,rаrriТ, прове.rений аналiз, спiвставлення, зробленi
аtисновки - 4 бали.

сзавдання виконано ,y повно\I\ обсязi з використаIIн;Iм додаткових
ýаукових джерел iнфорrtаrriТ - З ба--ти.

сзавдання виконано, спираючись тi:iьки на п,tатерiапи лекцi\ - 2 бали.
sзавдання виконано частково - l ба-r.

Завдання 2, Спробуйте надатI{ B,lacн},, класифiкацю видам девiантноi
поведiнки та пояснити ii змiст (5 ба-liв)
FiритерiТ оцiнки:

снестандартна, власна, оригiна--tьна, обгрунтована та доведена - 5 балiв.
оперероблена вже iснуюча к-rасифiкашiя, доданi оригiнальнi думки та iдет -

4 бали.
энаведена вже iснуточа класифiкацiя - З

озавдання виконано, спираючисъ тi",tьки

Фзавдання виконано частково - 1 ба-ц.

Завдання З. Визначте етапи та piBHi розвитку девiантноi поведiнки В

особистостi (5 балiв).
КритерiI оцiнки:

озавданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використаннrIм додаткових
науковиХ джереЛ iнформацii, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi

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

.завданнЯ виконанО У повномУ обсязi з використанюIм додаткових
науковиХ джереЛ iнформацii, проведениЙ аналiз, спiвставленнrl, зробленi

висновки - 4 баtм.

оали.
на матерi€Lпи лекцiТ - 2 бали.



эзавдання виконано у повному обсязi
Liаукових джерел iнформацii - 3 бали.

.завдання виконано, спираючись тlльки на
сзавдання виконано частково - 1 ба-гl.

з використанням додаткових

матерiали лекцiТ -2 бали.

Модуль 2

,.Щiагностика, попередження та профiлактика девiантноi поведiнки

Самостiйна робота 1. Органiзацiя дiяльностi щодо попередження та
шрофiлактики девiантноi поведiнки. Психологiчна дiагностика особиотостi з
девiацiями поведiнки

Завдання 1. Складiть приблизний розклад робочого днrI соцiального
працiвника з ошисом основних видiв робiт (5 ба-тliв).
iiритерii оцiнки:

азавдання виконано у повном1, обсязi з урахуванням ycix видiв дiяльностi,
BL]e ts межах закону Украiни uПро працю), проведений аналiз, спiвставлення,
зробленi висновки, наведенi прик-rа.r!1 з /Rиття, в наяtsностi особистiсна думка
студента - 5 балiв.

.завдання виконано у повно,\1}, обсязi, проведений
звобленi висновки - 1 бали.

озавдання виконано частково. а--Iе з використаннjIм

;l}Kepeл iнформашiТ - З ба-ци.

.завдання виконано,
озавдання виконано

За,вдання 2. Складiть

спираючись т1-1ьки на матерlаJIи
частково - l баr.

план Iцо.]о прове.]еннlI психодiагностичноТ роботи з

}iритерiТ оцiнки:
озавдання виконано у повно\1\- обсязi з використанням додаткових

Еаукових джерел iнформачiТ, прове:ений аналiз, спiвставленнrI, зробленi
lзисновки, наведенi приклади з /hиття! прорахованi ризики, в наявностi
г:собистiсна думка студента - 5 ба_-riв.

озавдання виконано у повно},1J- обсязi з використаннrIм додаткових
ýrа}iковю( джерел iнформачii, прове.rений аналiз, спiвставлення) зробленi
sисновки - 4 баlти.

K.ltieHToM, який мае rrроблеми у пове:iншi (5 ба-riв),

Езавдання виконано у повно},Iу обсязi
i:{в}кових джерел iнформацiТ -- З ба:rи.

.завдання виконано, сIIираючись тlльки на

.завдання виконано частково - 1 бал.

Самостiйна робота 2. Пстмологiчнi основи попередження та профiлакТИКИ

анЕLIIIз, сtllвставлення,

додаткових наукових

лекцii - 2 бали.

з використаннrIм додаткових

матерiали лекцii - 2 бали.

девiантноТ поведiнки особистостi.



Завдання 1. Зробiть психологiчний аналiз художнього фiльму <,.Щiтки) (5

балiв).
*{рит:ерiТ оцiнки:

вже iснуюча точка зору
виконано, ш€ у виглядi
виконано поверхово - 1

нафiльм-3бали.
перек€tзу фiльму -2 бали.
бал.

flаriв.
онестdhдартнллй, власний, оригiнальний, обrрунтований та доведений - 5

сперероблений вже iснуючий ана_пiз, a-rre доданi оригiна-гrьнi думки та iдеi -

Завдання 2. Щайте характеристику основним видам профiлактики девiантноi
поведiнки (5 балiв)

Критерii оцiнки:
озавдання виконано у повно\,{\, обсязi з використаннlIм додаТкоВиХ

ijаукових джерел iнфорr,rаrrii, прове:ений аналiз, спiвставлення, зробЛеНi

Еiисновки, наведенi приклади з /\иття. прорахованi ризики, в наявноСТi
.;l*обистiсна думка ст\-.]ента - 5 бапiв,

эзавдання виконано }, повно\I\, обсязi з використаншIм доДаТкоВих
Fia:iKOBpIx джере.I iнфорrrаrrii, прове:ений аналiз, спiвставленнrI, зробленi
tsисновки -- 4 ба:м.

озавданнЯ виконанО }' повно\1\- обсязi з використанням додаткових
наукових джереJ iнфорlrашiТ - 3 ба--rи.

эзавдання виконано.
ёзавдання виконано

спираючlлсь тi,-tьки на матерiали лекцiТ - 2 бали.

частково - l ба--,.

ЗавданнЯ 3, Дайте зrriстовнr' характеристику основним формам
1]сихоп iлактичнот 5 ба-тiв):

Форлrи Змiстовна характеристика
психопрофi;актичноi

lз.ритерiТ оцiнки:
sзавданнЯ виконано у повно\,{у обсязi з використаннjIм додаткових

_1:1ЕщковиХ джереЛ iнформаrriТ, проведений аНа-,liЗ, спiвставленнrl, зробленi

р"исновкИ, наведенi прикладИ з киття, IlpopaxoBaHi ризики, в наявностi

сlсобистiсна думка студента - 5 ба-цiв.

.завдання виконано У повному обсязi з використанням додаткових

l.iЗ1.КОВИХ джереЛ iнформаuiТ, проведениЙ ана-тiз, спiвставленнll, зробленi

i;исновки - 4 бали.

бали.
онаведена
.завдання
.завдання

i{сдагогiчнi
,iахOд}1

Заходи
психологiчного

психологiчнi
заходи

Заходи
психологiчного



.завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
Еаукових джерел iнформацii - 3 бали.

.завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцi'i-2 ба-пи.

озавдання виконано частково - 1 бал.

Самостiйна робота З. Психологiчнi основи корекцii девiантноi поведiнки
особистостi.

Завдання 1. Пiдготуйте психокорекцiйну програму на власний вибiр (5

балiв).
i{ритерiТ оцiнки:

sнестандартна, власна, оригiнальна, обгрунтована та доведена - 5 балiв.
.шерероблена вже iснуюча класифiкачiя, доданi оригiналънi думки та iдеi -

4 бали.
онаведена вже iснуточа класифiкацiя - З бали.
sзавдання виконано, спираючись тi;rьки на матерiаJIи лекц:ri - 2 бали.
sзавдання виконано частково - 1 бап.

б.3. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнюваннЯ

\z{одульний контролъ знань cT1-:eHTiB здiйснюетъся пiсля заВершеннrI

вивченнЯ навчfuIIъногО матерiа-ч,Ч \Iо_т\,_-тЯ :исциплiни, Виконання модулъноТ

воботи вiдбувасться В тестово\,1\' рел.иrri з використанFIям роздрукованих
завданъ. Завдання розподiляються за piBHert скrадностi:

опроста вiдповiдь ((так)) чи <<Hi,, - 0.5 баriв:

"вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 ба-ц;

озаtsдання, якi потребутоть знань вIiзначень, або пов'язаних з заповненням

таблицъ - 1,5 бали;
отворчi завдання - 2 ба;rи.

Загалъна кiлькiсть питанъ у o.]Ho\Iv BapiaHTi розподiлясТЬСя ТаК:

sпитаннЯ, шо передбачають прост}' вi:повiдь ((так)) чи <Hi>> - В х 0,5 балiв:
4 бали;

епитаннrI, шО передбаЧаютЬ вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

бал: 8 балiв;
езавдання, якi потребують знань визначень, або повязаних з заповненням

таблиць - б х 1,5 бали:9 бапiв;
*творчi завдання - 2 х 2 ба--ти : 4 бшlи.

В залежностi вiД спрямованостi \{олуля (теоретичний або практичний)

;..iлькiстъ питанъ за piBHeM складноСтi може змiнюватися, ыIе загаJIьна кiлькiсть

5a;TiB у cyMi повинна складати 25.

6.4. ФормИ проведеннЯ семестрОвого контролю та критерii

оцiнювання

Т-lе передбачено навчальним планоN{.



6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю.

1. Предмет та завдання <<ПсихологiТ девiантноi поведiнки>>.
2. OcHoBHi HayKoBi погляди на проблему девiантноi поведiнки

особистостi.
З. ,Щевiантна поведiнка як негативне соцiально-психологiчне явище.
4. Поняття норми та Ti критерiТ.
5. Норма. Види соцiальноi норми.
6. Класифакацiя видiв девiантнсli поведiнки.
7. Стадii та piBHi девiантноi поведiнки.
8. Структура девiантноТ поведiнки.
9. Етнокультурнi варiанти девiантноi поведiнки.
10. Гендернi варiанти девiантноТ поведiнки.
11. BiKoBi варiанти девiантноi, поведiнки.

х людей.
1 З, Структура девiантноТ поведiнки.
i 4. Форми,га типи девiантноТ пове,liнки.
1 5. Етнокультурнi варiанти девiантноТ поведiнки.
i6" Гендернi варiанти девiантноТ поведiнки.
i 7. BiKoBi варiанти девiантноТ пове:iнки.
1 8. Професiйнi варiанти девiантноТ поведiнки.
19" Органiзацiя дiяльностi соцiаlьного педагога (психолога) щодо

litrзофiлактики девiантноТ поведiнки сере-] рiзних верст населення.
20. Органiзацiя дiяльностi соltiа*-тьного педагога (психолога) щодо

ilопередження девiантноТ поведiнкLr cepef рiзних вiкових прошаркiв населення.
2i. NIетоди психо--iогiчноТ :iагностики зштiсту та чинникiв девiантноТ

;: tlведiнки особистостi.
22. КатегорiТ <попереJ/кення)) та <<профi-rактика)).

2З. Види профi;rактики девiантноТ поведiнки та ik змiст.
24. ПопередженнlI :eHBiaHTHoT пове:iнки: структура та ocHoBHi завдання.
25. Способи та \,{етоди психокорекцiйноТ роботи.
26. Особливостi iндивiдl апьноТ роботи з особистостями з девiацiяМИ

lэоведiнки.
27. Особливостi гр,чповоi роботи з психокорекцiТ девiантноТ поведiнки У

r,псобистостi.

6.б. IIIкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
Щостатньо

69-74
60-б8

Незадовiльно 0-59
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