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Критерії оцінювання: тестові завдання – правильність відповіді на питання; 

теоретико-практичне завдання – чіткість, повнота та розгорнутість відповіді, 

визначення основних понять; творче осмислення набутих теоретичних знань, 

уміння використовувати теоретичні знання під час практичних завдань; 

практичне завдання – технологічна та методична грамотність, точність 

виконання практичного завдання. 

Орієнтовний перелік питань: 

І. Теоретичні завдання: 

Змістовий модуль: Психологія девіантної поведінки 

1. Предмет та завдання «Психології девіантної поведінки». 

2. Поняття соціальної норми та її критерії. 

3. Види соціальної норми. 

4. Сутність та  ознаки девіантної поведінки. 

5. Критерії девіантності поведінки індивіда 

6. Види девіантної поведінки 

7. Умовно девіантна поведінки 

8. Ознаки схильності до девіантної поведінки 

9. Соціологічний та психологічний підходи до причин девіантної поведінки. 

10. Інтерпретація причин девіантної поведінки відповідно до теорії 

можливостей Р.Мертона 

11. Процес формування девіантної поведінки індивіда відповідно до теорії 

диференціальної асоціації. 

12. Формування девіантної поведінки індивіда згідно теорій субкультур та 

стигматизації. 

13. Погляди щодо чинників та механізмів формування девіантної поведінки в 

психоаналітичних  теоріях 

14. Формування девіантної поведінки в інтерпретації А.Адлера 

15. Біхевіористський підхід до причин та механізмів формування девіантної 



поведінки 

16. Чинники та механізми формування девіантної поведінки в соціально-

когнітивній теорії. 

17. Когнітивна теорія формування девіантної поведінки 

18. Гуманістичний підхід у розумінні природи девіантної поведінки. 

19. Передумови формування девіантної поведінки 

20. Процес формування девіантної поведінки 

21. Стратегія соціального контролю девіантної поведінки 

22. Стратегія нормалізації девіантної поведінки 

23. Психологічна діагностика девіантної поведінки 

24. Мета і завдання профілактики девіантної поведінки. 

25. Види соціальної профілактики девіантної поведінки та їх зміст. 

26. Моделі профілактики девіантної поведінки 

27. Напрями (форми) профілактики девіантної поведінки за О.Змановською. 

28. Підходи до корекції девіантної поведінки. 

29. Завдання психологічної корекції девіантної поведінки за О.Змановською 

30. Методи психологічної корекції девіантної поведінки 

31. Взаємовідносини фахівця та клієнта в процесі корекції девіантної 

поведінки 

 

Змістовий модуль: Основи патопсихології 

1. Предмет патопсихології як галузі психологічної науки.  

2. Співвідношення понять «патопсихологія» і психопатологія».  

3. Поняття норми і патології.  

4. Завдання патопсихології.  

5. Методи клініко-психологічного дослідження (клінічне інтерв’ю, 

психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу, аналіз біографії та 

інше) як перший етап експериментально-психологічного дослідження. 

6. Проведення патопсихологічного дослідження згідно поставленої мети 

(оцінка психічних функцій, процесів, станів, особливостей та ін.). 

7. Тести, їх використання в патопсихологічному дослідженні.  

8. Порушення відчуттів: кількісні (гіперестезії, гіпестезії, анестезії) та якісні 

(парастезія, сенестопатія). 

9. Розлади сприйняття : агнозії, ілюзії, галюцинації, психосенсорні розлади. 

Види та форми. 

10. Порушення уваги. Синдром дефіциту уваги. 

11. Порушення пам’яті. Кількісні та якісні порушення пам’яті. 

12. Порушення мислення , якісні та кількісні порушення мислення. 

13. Порушення інтелекту 

14. Методи дослідження розладів відчуттів та сприйняття, уваги та пам’яті, 

мислення та інтелекту. 

15. Класифікація розладів емоцій. Порушення інтенсивності емоцій. 



Порушення рухливості емоцій. Викривлення емоцій.  

16. Розлади рухливо-вольової сфери.   

17. Клисифікація порушень потягів. Розлади харчової поведінки.Анорексія, 

булімія.  

18. Розлади інстинкту самозбереження.  

19. Розлади статевих потягів. 

20. Форми порушення свідомості. Пригнічення, викривлення свідомості. 

Клінічні ознаки порушення свідомості. 

21. Розлади особистості: шизоїдний, шизотиповий,  

22. Параноїдний розлад особистостві. Діагностичні ознаки, поведінкові 

прояви. 

23. Нарцистичний розлад особистості. Діагностичні ознаки, поведінкові 

прояви. 

24. Антисоціальний розлад особистості. Діагностичні ознаки, поведінкові 

прояви. 

25. Межовий розлад особистості. Діагностичні ознаки, поведінкові прояви. 

26. Істеричний розлад особистості. Діагностичні ознаки, поведінкові прояви. 

27. Обсесивно-компульсивний розлад особистості. Діагностичні ознаки, 

поведінкові прояви. 

28. Уникаючий розлад особистості. Діагностичні ознаки, поведінкові прояви. 

29. Залежний розлад особистості. Діагностичні ознаки, поведінкові прояви. 

30. Патопсихологічний аналіз шизофренії, шизофренічний патопсихологічний 

синдром 

31. Патопсихологічний аналіз маніакально-депресивного психозу,  афективно-

ендогенний патопсихологічний синдром. 

32. Патопсихологічний аналіз хворих на епілепсію,  ендогенний 

патопсихологічний  синдром (епілептоідна фаза) 

33. Патопсихологічний аналіз хворих на сенільні і пресенільні деменції, 

ендогенний патопсихологічний синдром (дегенеративна фаза) 

34. Олігофренічний патопсихологічний синдром 

35. Особистісно-аномальний патопсихологічний синдром   

36. Психогено-невротичний патопсихологічний синдром 

37. Психогенно-психотичний патопсихологічний синдром. 

 

ІІ. Завдання практичного характеру:  

1. Проаналізуйте ситуацію, виокреміть чинники, що сприяють 

поглибленню девіантної поведінки клієнта, та ті, що сприяють 

поверненню до про нормативного життя, ресоціалізації. Розробіть план 

профілактичних та корекційних заходів: 

«Микола, 13 років. До 5-го класу вчився на „добре” і „задовільно”, дисципліну 

в школі майже не порушував, уваги вчителів до себе особливо не привертав. 

Але приблизно з 12 років все змінилося. Микола спочатку „скотився” на 



„трійки” і „двійки”, а потім взагалі перестав приділяти увагу навчанню. Уроки 

в школі майже не пропускає, проте домашні завдання не виконує і на уроках 

не працює. Проте став вести себе зухвало, конфліктувати з вчителями. 

Незважаючи на таку „сміливу” поведінку в класі його не поважають, вважають 

нерозумним. У Миколи в класі лише кілька приятелів, теж з „відстаючих”. 

Весь вільний час проводить в якійсь компанії. Декілька разів приходив додому 

нетверезий. Микола – другий син в сім’ї. Виховується в родині з середнім 

достатком. Батько робочий, працює на заводі. Зарплатню отримує невелику і 

нерегулярно, проте шукати іншу роботу не хоче. Сам часто „випиває”, в 

нетверезому стані може підняти руку на дружину і сина. Сімейними справами 

не дуже переймається. Більшість часу проводить з „друзями”. Мати вимушена 

працювати на кількох роботах, щоб забезпечити родину. Про поведінку сина 

знає, стурбована, проте не може приділити вихованню сина багато уваги. 

Старший брат вже дорослий, закінчив ВНЗ, одружений, проживає окремо». 

2. Проаналізуйте ситуацію, виокреміть чинники, що сприяють 

поглибленню девіантної поведінки клієнта, та ті, що сприяють 

поверненню до про нормативного життя, ресоціалізації. Розробіть план 

профілактичних та корекційних заходів: 

«Іван, 12 років. Виховується у неблагополучній родині. Батько вже другий раз 

відбуває покарання в колонії за нанесення тілесних ушкоджень (бійка через 

побутовий конфлікт). Мати не має постійної роботи, зловживає алкоголем. В 

сім’ї крім Івана ще двоє дітей, він найстарший. Піклуванням про дітей, як 

може, займається бабуся, мати батька. Іван з першого класу вчився дуже 

погано, вчителі „махнули на нього рукою”, ставили задовільні оцінки, щоб 

перевести у наступний клас. Однокласники з нього кепкують через те, що він 

„дурний”, одягнений погано тощо. Іван постійно порушує дисципліну, 

влаштовує бійки, хоча злим його не назвеш. Єдиний предмет, який йому 

більш-менш дається – це праця, особливо коли хлопці стали працювати в 

майстернях. Тут він проявив зацікавленість, з вчителем в гарних стосунках, 

навіть затримується у нього після уроків. Вільний час Іван проводить у дворі, 

любить грати у футбол. З однолітками в дворовій компанії у нього гарні 

стосунки. Проте легко піддається впливу інших, „за компанію готовий піти і 

на ризиковані вчинки» 

3. Проаналізуйте ситуацію, виокреміть чинники, що сприяють 

поглибленню девіантної поведінки клієнта, та ті, що сприяють 

поверненню до про нормативного життя, ресоціалізації. Розробіть план 

профілактичних та корекційних заходів: 

«Андрій, 15 років. Виховується в заможній родині. Єдиний син в сім’ї. Батьки 

з вищою освітою. Батько – вдалий підприємець, людина жорстка і власна,  

мати – домогосподарка, має художню освіту, проте з моменту народження 

сина займалася лише його вихованням. Андрію батьки завжди приділяли 

багато уваги, забезпечували всі умови для розвитку, виховували старанним і 



дисциплінованим.  З першого класу Андрій вчився на відмінно, ходив в 

музичну школу та в спортивну секцію. В середніх класах вчитися гірше не 

став, проте уваги навчанню став приділяти менше. Став проявляти лідерські 

схильності. Навколо нього створилася компанія, члени якої стали вести себе 

зухвало, конфліктувати з вчителями, влаштовувати бійки з іншими учнями 

школи. Проте авторитет батьків примушував адміністрацію школи „затуляти 

на це очі”. І ось одного разу Андрія з друзями затримали за спробу 

пограбування. Батькам вдалося якось припинити справу». 

4. Проаналізуйте випадок девіантної поведінки та визначте теорії, за 

допомогою яких можна пояснити причини та чинники формування її 

формування; розкрийте чинники та механізми формування девіантної 

поведінки в даних випадках; запропонуйте заходи корекції девіантної 

поведінки та профілактики поглиблення соціальної дезадаптації в 

описаних випадках, що витікають із визначених вами теорій: 

«Сергій завжди був маленького зросту і мав прізвище, через яке його постійно 

дражнили. Він був дуже не впевнений у собі, успіхами у навчанні не 

відрізнявся, друзів він ніколи не мав,  в класі його зневажали та цькували. Він 

був дратівливий, проте при спілкуванні з однолітками себе стримував, а 

„зривався вдома”. Одного разу однокласник так його образив, що С. довго 

думав і вирішив покарати кривдника, пограбувавши його квартиру. Під час 

проби цієї крадіжки його й затримали» 

5. Проаналізуйте випадок девіантної поведінки та визначте теорії, за 

допомогою яких можна пояснити причини та чинники формування її 

формування; розкрийте чинники та механізми формування девіантної 

поведінки в даних випадках; запропонуйте заходи корекції девіантної 

поведінки та профілактики поглиблення соціальної дезадаптації в 

описаних випадках, що витікають із визначених вами теорій: 

«Дмитро виховувався у неповній сім’ї. Мати весь час була вимушена 

працювати, і тому він місяцями жив у бабусі в селі. Бабуся переймалася лише 

тим, щоб унук був нагодований і не ліз, куди не треба. Отже, до школи Д. не 

був підготовлений і з першого класу навчався погано. Вчителька його часто 

привселюдно сварила, а більшість в класі ставилася як до дурника. Дружив Д. 

переважно з такими ж як він „відстаючими” учнями. В молодших класах вони 

просто гуляли разом після школи, потім стали разом прогулювати уроки, 

палити, безцільно мандрувати містом, випивати. Коли потрібні були гроші – 

могли зупинити якогось молодшого за них хлопця та очистити йому кишені 

або щось поцупити в супермаркеті. І тому, коли старші знайомі хлопці їм 

запропонували спільно пограбувати магазин, Д. з друзями погодилися» 

6. Проаналізуйте випадок девіантної поведінки та визначте теорії, за 

допомогою яких можна пояснити причини та чинники формування її 

формування; розкрийте чинники та механізми формування девіантної 

поведінки в даних випадках; запропонуйте заходи корекції девіантної 



поведінки та профілактики поглиблення соціальної дезадаптації в 

описаних випадках, що витікають із визначених вами теорій: 

«Олексій  був добрим і товариським хлопцем, дуже любив своїх батьків, вмів 

бути справжнім другом. Проте весь час був нервовим і напруженим, швидко 

виходив із себе, у такому стані погано себе контролював, міг скоїти вчинки, за 

які потім корив себе. Навчання йому давалося важко. Казали, що давалася в 

знаки травма голови, що він її отримав ще в молодшому віці. Тоді він декілька 

місяців провів у лікарні. Після цього випадку батька дуже про нього 

турбувалися, прагнули не навантажувати роботою або навчанням, оберігати 

від неприємностей. Одного разу, відчувши себе ображеним, О. накинувся на 

кривдника і зупинився лише тоді, коли той втратив свідомість» 

7. Проаналізуйте випадок девіантної поведінки та визначте теорії, за 

допомогою яких можна пояснити причини та чинники формування її 

формування; розкрийте чинники та механізми формування девіантної 

поведінки в даних випадках; запропонуйте заходи корекції девіантної 

поведінки та профілактики поглиблення соціальної дезадаптації в 

описаних випадках, що витікають із визначених вами теорій: 

«Андрій та Сергій ворогували давно. Одного разу Сергій привселюдно образив 

Андрія. Однокласники та однокласниці, що при цьому були присутні, дружньо 

стали говорити Андрію, що такі слова не можна пробачати, і що справжній 

чоловік за таке б жорстоко покарав кривдника. Андрій не був гарним бійцем, 

боявся поразки у бійці або покарання, але ще більше боявся показатися 

слабким і „боягузом”. Він підкараулив Сергія після школи по дорозі додому і 

сильно побив дубцем. Декілька однокласників спостерігали за цим і 

заохочували Андрія» 

8. Проаналізуйте випадок девіантної поведінки та визначте теорії, за 

допомогою яких можна пояснити причини та чинники формування її 

формування; розкрийте чинники та механізми формування девіантної 

поведінки в даних випадках; запропонуйте заходи корекції девіантної 

поведінки та профілактики поглиблення соціальної дезадаптації в 

описаних випадках, що витікають із визначених вами теорій: 

«Олена була ученицею елітної школи і непогано навчалася. Вона була із 

забезпеченої сім’ї, проте її батьки вже декілька років постійно і жорстоко 

сварилися між собою і справами доньки мало цікавилися. Атмосфера вдома 

була така негативна, що Олена ладна була піти куди завгодно, щоб не бути 

вдома. Вона часто сама відвідувала бари, нічні клуби (подружки приділяли 

багато часу навчанню і не моли скласти їй компанію), знайомилася там з 

різними людьми, не відмовлялася від нетривалих стосунків з чоловіками, 

бувала в компаніях, де моли вживати наркотики. Вона розуміла, до чого це 

може призвести, але їй подобалося відчуття падіння в прірву, а також думка 

про те, як батьки будуть страждати, якщо з нею щось станеться» 

9. Опишіть випадок особистості, якій була б властива певна девіантна  



 


