


 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з розподілом:  - 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: - - 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль 15 15 

Самостійна робота 13 37 

Форма семестрового контролю - - 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання дисципліни є: сформувати у студентів уявлення про 

нормальну та девіантну (анормальну) поведінку, критерії її оцінки, методи 

діагностики, попередження, профілактики та корекції. 

Завдання: 

1. Сформувати уявлення про феномен девіантної (анормальної) поведінки, 

її механізми, чинники виникнення та розвитку. 

2. Дати уявлення про суть норми та відхилення від норми, соціальне, 

психологічне і медичне конструювання поняття «девіація». 

3. Викласти основні соціально-психологічні проблеми, що виникають у 

зв’язку з розповсюдженням девіацій у сучасному українському суспільстві, 

особливості їх проявів. 

4. Надати основні знання щодо діагностики, попередження та 

профілактики, корекції девіантної (анормальної) поведінки. 

 

2. Результати навчання за дисципліною. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- теоретичні основи предмету в обсязі, встановленого програмою; 

- основні типи та форми (соціальні, психологічні, клінічні) девіантної 

поведінки; 

- співвідношення норми та патології; 

- основні концепції та теоретичні підходи, базову термінологію 

анормальної психології. 

Вміти: 



- визначати та формулювати цілі, завдання та методи профілактичної 

роботи щодо девіантної поведінки; 

- використовувати технології, які розроблені в галузі профілактики та 

попередження девіантної поведінки; 

- організовувати психологічне дослідження девіантної поведінки, 

отримувати інформацію про соціальні наслідки розповсюдження девіацій; 

- використовувати інформаційні технології для пошуку, аналізу та 

візуалізації інформації; 

- розробляти індивідуальні програми корекції проявів девіантної  

Повинен володіти: 

- основними прийомами встановлення контакту, методами та технологіями 

діагностики і корекції девіантної поведінки; 

- навичками взаємодії зі спеціалістами структурних підрозділів різних 

установ і закладів у зв’язку з вирішенням завдань психологічної та соціальної 

допомоги особам, які належать до різних девіантних соціально-вікових груп. 

Повинен демонструвати здатність і готовність: 

- здійснювати стандартні базові процедури психологічної та соціальної 

допомоги особам з девіантними формами поведінки; 

- прогнозувати зміни та динаміку рівня розвитку і функціонування 

пізнавальної та мотиваційно-вольової сфери, самосвідомості, психомоторики, 

здібностей характеру, темпераменту, функціональних станів, особистісних рис 

при девіантних формах поведінки. 

Відповідно до освітньо-професійної  програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка (ВК 1.1. ВДС. 1.01), після закінчення опанування навчальної 

дисципліни «Психологія девіантної поведінки», студенти набувають загальних і 

фахових компетенцій та отримують і демонструють програмні результати 

навчання, що наведені у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Компетенції студента, який опанував дисципліну  

«Психологія девіантної поведінки» 

 

Шифр компетенції Расшифровка надбанної компетенції 

ЗК – 9 

(загальні компетенції) 

Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки  

ФК – 1 

 

 

 

 

 

ФК – 18 

(фахові компетенції) 

Володіння знаннями щодо  закономірностей 

особистісного розвитку людини на різних 

вікових етапах; психологічних механізмів 

навчання та виховання дитини задля 

забезпечення успішної соціалізації та інтеграції 

особистості. 

Здатність до використання методик корекції та 

профілактики девіантної поведінки 

ПРН 1  

 

 

Здатність запобігати можливим ризикам і 

небезпекам для благополуччя і здоров’я дітей та 

молоді, уміння аргументовано пояснювати 



 

 

ПРН 14  

 

 

ПРН 15   

(програмні результати 

навчання)  

природу, причини та наслідки шкідливих звичок, 

надавати першу медичну допомогу. 

Здатність розуміти наслідки патопсихологічних 

захворювань, пов’язаних з поведінковими та 

фізичними проявами. 

Вміння проводити психокорекційні методи 

роботи з клієнтами, у тому числі, арт-

терапевтичні форми роботи 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1.  Психологія девіантної поведінки як наука 

Тема 1. Вступ до психології 

девіантної поведінки. Основні 

наукові підходи до розуміння 

чинників девіантної поведінки 

7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Типи, форми та структури 

девіантної поведінки. Варіанти 

девіантної поведінки та їх 

особливості 

8 2 2 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 17 4 4 2 - - 5 

Змістовий модуль 2. Діагностика, попередження та профілактика девіантної 

поведінки 

Тема 1. Організація діяльності щодо 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки. Психологічна 

діагностика особистості з девіаціями 

поведінки 

8 2 2 2 - - 2 

Тема 2. Психологічні основи 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки особистості 

8 2 2 2 - - 2 

Тема 3. Психологічні основи 

корекції девіантної поведінки 

особистості 

10 2 2 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 6 6 - - 8 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

15  

Усього 60 10 10 8 - - 13 

 

  



Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  Психологія девіантної поведінки як наука 

Тема 1. Вступ до психології 

девіантної поведінки. Основні 

наукові підходи до розуміння 

чинників девіантної поведінки 

11 2 - - - - 9 

Тема 2. Типи, форми та структури 

девіантної поведінки. Варіанти 

девіантної поведінки та їх 

особливості 

11 - - 2 - - 9 

Разом 22 2 - 2 - - 18 

Змістовий модуль 2. Діагностика, попередження та профілактика девіантної 

поведінки 

Тема 1. Організація діяльності щодо 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки. Психологічна 

діагностика особистості з девіаціями 

поведінки 

11 2 - - - - 9 

Тема 2. Психологічні основи 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки особистості. 

Психологічні основи корекції 

девіантної поведінки особистості 

12 - 2 - - - 10 

Разом 23 2 2 - - - 19 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

15  

Усього 60 4 2 2 - - 37 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Психологія девіантної поведінки як наука 

 

Тема 1. Вступ до психології девіантної поведінки. Основні наукові підходи 

до розуміння чинників девіантної поведінки. 

Норма. Види соціальних норм. Девіантна поведінка: основні положення. 

Класифікація видів девіантної поведінки. Стадії та рівні прояву девіантної 

поведінки особистості. Основні підходи до розуміння девіантної поведінки 

особистості.Чинники девіантної поведінки. 

Основні поняття: норма, девіантна поведінка, соціалізація, анормальна 

поведінка, психодинамічний підхід, екзистанційно-гуманістичний підхід, теорія 

біхевіоризму, теорія кримінальності, соціальні чинники, соціально-психологічні 

чинники, педагогічні чинники, індивідуально-психологічні чинники. 

 

Семінарське заняття. Тема 1. Вступ до психології девіантної поведінки. 

Основні наукові підходи до розуміння чинників девіантної поведінки. 

 

Тема 2. Типи, форми та структури девіантної поведінки. Варіанти аспектів 

девіантної поведінки. 

Структура девіантної поведінки. Типи девіантної поведінки. Форми 

девіантної поведінки. Етнокультурні варіанти девіантної поведінки. Гендерні 

варіанти девіантної поведінки. Вікові варіанти девіантної поведінки. 

Професійні варіанти девіантної поведінки. Девіантна поведінка у соматично-

хворих людей. 

Основні поняття: делінквентна поведінка, адиктивна поведінка, 

патохарактерологічна поведінка, психопатологія, патопсихологія, девіація, 

агресія, аутоаграсія, етнокультура, гендер, вік, професія, соматична хвороба. 

 

Семінарське заняття. Тема 2. Типи, форми та структури девіантної 

поведінки. Варіанти аспектів девіантної поведінки. 

 

Практичне заняття. Тема 2. Типи, форми та структури девіантної поведінки. 

Варіанти аспектів девіантної поведінки. 

 

Модуль 2 

Діагностика, попередження та профілактика  девіантної поведінки 

 

Тема 1. Організація діяльності щодо попередження та профілактики 

девіантної поведінки. Психологічна діагностика особистості з девіаціями 

поведінки. 

Організація діяльності соціального педагога (психолога) щодо профілактики 

девіантної поведінки серед різних верст населення. Організація діяльності 

соціального педагога (психолога) щодо попередження девіантної поведінки 



серед різних вікових прошарків населення. Мета та стадії психологічної 

діагностики особистості з девіаціями поведінки. Методи психологічної 

діагностики змісту та чинників девіантної поведінки особистості. 

Основні поняття: планування, підготовка, виявлення, спостереження, аналіз, 

облік, психологічні тести, тривожна валіза. 

 

Семінарське заняття. Тема 1. Організація діяльності щодо попередження та 

профілактики девіантної поведінки. Психологічна діагностика особистості з 

девіаціями поведінки. 

 

Практичне заняття. Тема 1. Організація діяльності щодо попередження та 

профілактики девіантної поведінки. Психологічна діагностика особистості з 

девіаціями поведінки. 

 

Тема 2.  Психологічні основи попередження та профілактики девіантної 

поведінки особистості. 

Категорії «попередження» та «профілактика». Види профілактики 

девіантної поведінки та їх зміст. Попередження денвіантної поведінки: 

структура та основні питання. 

Основні поняття: профілактика, попередження, психологічна допомога, 

психологічне консультування, психологічне втручання, психологічне 

супроводження. 

 

Семінарське заняття. Тема 2. Психологічні основи попередження та 

профілактики девіантної поведінки особистості. 

 

Практичне заняттяю Тема 2. Психологічні основи попередження та 

профілактики девіантної поведінки особистості. 

 

Тема 3. Психологічні основи корекції девіантної поведінки особистості. 

Способи та методи психокорекційної роботи. Особливості індивідуальної 

роботи з особистостями з девіаціями поведінки. Особливості групової роботи з 

психокорекції девіантної поведінки у особистості. 

Основні поняття: корекція, індивідуальна корекція, групова корекція, 

психокорекція. 

 

Семінарське заняття. Тема 3. Психологічні основи корекції девіантної 

поведінки особистості. 

 

Практичне заняття. Тема 3. Психологічні основи корекції девіантної 

поведінки особистості. 

  



5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять 1 1 1 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті 10 1 10 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 6 30 6 30 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 90 - 124 

Максимальна кількість балів:  214 

Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива кількість балів: 214. 

Коефіцієнт: 2,14. Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до 

відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х:2,14 = 

кількість балів – рейтинговий показник успішності студента (де Х – 

кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 

 

 

5.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Модуль 1 

Психологія девіантної поведінки як наука 

 

Самостійна робота 1. Вступ до психології девіантної поведінки. Основні 

наукові підходи до розуміння чинників девіантної поведінки. 

 

Завдання 1.  Виписати у словник психологічні терміни та їх визначення, які 

стосуються даної теми (5 балів). 

Критерії оцінки: 

10 термінів – 1 бал; 

11-20 термінів – 2 бали; 

21-40 термінів – 3 бали; 



41-60 термінів – 4 бали; 

> 60 термінів – 5 балів. 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю (5 балів). 

 

Види норми Види соціальних норм Критерії норми 

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 

5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Завдання 3.  Дайте  характеристику основним науковим підходам  щодо 

вивчення психології девіантної поведінки (5 балів) 

 

Біологічний  

Соціологічний  

Психодинамічний  

Біхевіористичний  

Когнітивний  

Гуманістичний  

Криміналістичний  

Соціально-

педагогічний 

 

Філософський  

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, наведені прізвища науковців та їх особистий 

вклад у розвиток теорії, проведений аналіз, співставлення, зроблені висновки, 

посилання на праці, в наявності особистісна думка студента – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 



 

Самостійна робота 2. Типи, форми та структури девіантної поведінки. 

Варіанти девіантної поведінки та їх особливості. 

 

Завдання 1. Дайте характеристику групам чинників, що зумовлюють 

девіантну поведінку особистості (5 балів). 

 

Соціальні  

Соціально-психологічні   

Педагогічні  

Індивідуально-психологічні  

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 

5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Завдання 2. Спробуйте надати власну класифікацю видам девіантної 

поведінки та пояснити її зміст (5 балів) 

Критерії оцінки: 

 нестандартна, власна, оригінальна, обгрунтована та доведена – 5 балів. 

 перероблена вже існуюча класифікація, додані оригінальні думки та ідеї – 

4 бали. 

 наведена вже існуюча класифікація – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Завдання 3. Визначте етапи та рівні розвитку девіантної поведінки в 

особистості (5 балів). 

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента – 

5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 



 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Модуль 2 

Діагностика, попередження та профілактика  девіантної поведінки 

 

Самостійна робота 1. Організація діяльності щодо попередження та 

профілактики девіантної поведінки. Психологічна діагностика особистості з 

девіаціями поведінки 

 

Завдання 1. Складіть приблизний розклад робочого дня соціального 

працівника з описом основних видів робіт (5 балів). 

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з урахуванням усіх видів діяльності,  

все в межах закону України «Про працю», проведений аналіз, співставлення, 

зроблені висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка 

студента – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі, проведений аналіз, співставлення, 

зроблені висновки – 4 бали. 

 завдання виконано частково, але з використанням додаткових наукових 

джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Завдання 2. Складіть план щодо проведення психодіагностичної роботи з 

клієнтом, який має проблеми у поведінці (5 балів). 

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки, наведені приклади з життя, прораховані ризики, в наявності 

особистісна думка студента – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Самостійна робота 2. Психологічні основи попередження та профілактики 

девіантної поведінки особистості. 

 



Завдання 1. Зробіть психологічний аналіз художнього фільму «Дітки» (5 

балів). 

Критерії оцінки: 

 нестандартний, власний, оригінальний, обгрунтований та доведений – 5 

балів. 

 перероблений вже існуючий аналіз, але додані оригінальні думки та ідеї – 

4 бали. 

 наведена вже існуюча точка зору на фільм – 3 бали. 

 завдання виконано, але у виглядф переказу фільма – 2 бали. 

 завдання виконано поверхово – 1 бал. 

 

Завдання 2. Дайте характеристику основним видам профілактики девіантної 

поведінки (5 балів) 

 

Педагогічні 

заходи 

Психологічні 

заходи 

Заходи 

психологічного 

супроводження 

Заходи 

психологічного 

втручання 

 

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки, наведені приклади з життя, прораховані ризики, в наявності 

особистісна думка студента – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Завдання 3. Дайте змістовну характеристику основним формам 

психопрофілактичної роботи (5 балів): 

Форми 

психопрофілактичної 

роботи 

Змістовна характеристика 

Критерії оцінки: 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки, наведені приклади з життя, прораховані ризики, в наявності 

особистісна думка студента – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 

висновки – 4 бали. 



 завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

Самостійна робота 3. Психологічні основи корекції девіантної поведінки 

особистості. 

Завдання 1. Підготуйте психокорекційну програму на власний вибір (5 

балів). 

Критерії оцінки: 

 нестандартна, власна, оригінальна, обгрунтована та доведена – 5 балів. 

 перероблена вже існуюча класифікація, додані оригінальні думки та ідеї – 

4 бали. 

 наведена вже існуюча класифікація – 3 бали. 

 завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 завдання виконано частково – 1 бал. 

 

5.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 

роботи відбувається в тестовому режимі з використанням роздрукованих 

завдань. Завдання розподіляються за рівнем складності: 

 проста відповідь «так» чи «ні» - 0,5 балів; 

 вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 1 бал; 

 завдання, які потребують знань визначень, або повязаних з заповненням 

таблиць – 1,5 бали; 

 творчі завдання – 2 бали. 

Загальна кількість питань у одному варіанті розподіляється так: 

 питання, що передбачають просту відповідь «так» чи «ні» - 8 х 0,5 балів = 

4 бали; 

 питання, що передбачають вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 8 х 1 

бал = 8 балів; 

 завдання, які потребують знань визначень, або повязаних з заповненням 

таблиць – 6 х 1,5 бали = 9 балів; 

 творчі завдання – 2 х 2 бали = 4 бали. 

В залежності від спрямованості модуля (теоретичний або практичний) 

кількість питань за рівнем складності може змінюватися, але загальна кількість 

балів у сумі повинна складати 25. 

 

5.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

 

Не передбачено навчальним планом. 



5.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
 

1. Предмет та завдання «Психології девіантної поведінки». 

2. Основні наукові погляди на проблему девіантної поведінки 

особистості. 

3. Девіантна поведінка як негативне соціально-психологічне явище. 

4. Поняття норми та її критерії. 

5. Норма. Види соціальної норми. 

6. Класифакація видів девіантної поведінки. 

7. Стадії та рівні девіантної поведінки. 

8. Структура девіантної поведінки. 

9. Етнокультурні варіанти девіантної поведінки. 

10. Гендерні варіанти девіантної поведінки. 

11. Вікові варіанти девіантної поведінки. 

12. Девіантна поведінка у соматично хворих людей. 

13. Структура девіантної поведінки. 

14. Форми та типи девіантної поведінки. 

15. Етнокультурні варіанти девіантної поведінки. 

16. Гендерні варіанти девіантної поведінки. 

17. Вікові варіанти девіантної поведінки. 

18. Професійні варіанти девіантної поведінки. 

19. Організація діяльності соціального педагога (психолога) щодо 

профілактики девіантної поведінки серед різних верст населення. 

20. Організація діяльності соціального педагога (психолога) щодо 

попередження девіантної поведінки серед різних вікових прошарків населення. 

21. Методи психологчної діагностики змісту та чинників девіантної 

поведінки особистості. 

22. Категорії «попередження» та «профілактика». 

23. Види профілактики девіантної поведінки та їх зміст. 

24. Попередження денвіантної поведінки: структура та основні завдання. 

25. Способи та методи психокорекційної роботи. 

26. Особливості індивідуальної роботи з особистостями з девіаціями 

поведінки. 

27. Особливості групової роботи з психокорекції девіантної поведінки у 

особистості. 
 

5.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

  



6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ  «ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ» 

 
Кількість балів за 

семестр 

214 балів 

Модулі Змістовний модуль 1. Змістовний модуль 2 

Назва модулів Психологія девіантної поведінки як наука. Діагностика, попередження та профілактика девіантної поведінки. 

Лекції 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Теми лекцій Вступ до психології девіантної 

поведінки. Основні наукові 

підходи до розуміння чинників 

девіантної поведінки. 

Типи, форми та структури 

девіантної поведінки. 

Варіанти аспектів девіантної 

поведінки 

Організація діяльності щодо 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки. 

Психологічна діагностика 

особистості з девіаціями 

поведінки. 

Психологічні основи 

попередження та 

профілактики девіантної 

поведінки особистості. 

Психологічні основи 

корекції девіантної 

поведінки 

особистості. 

Семінарські заняття 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів   

 Вступ до психології девіантної 

поведінки. Основні наукові 

підходи до розуміння чинників 

девіантної поведінки. 

Типи, форми та структури 

девіантної поведінки. 

Варіанти аспектів девіантної 

поведінки 

Організація діяльності щодо 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки. 

Психологічна діагностика 

особистості з девіаціями 

поведінки. 

Психологічні основи 

попередження та 

профілактики девіантної 

поведінки особистості. 

Психологічні основи 

корекції девіантної 

поведінки 

особистості. 

Практичні заняття 11 балів 11 балів 11 балів 11 балів   

 Типи, форми та структури девіантної поведінки. Варіанти 

аспектів девіантної поведінки 

Організація діяльності щодо 

попередження та профілактики 

девіантної поведінки. 

Психологічна діагностика 

особистості з девіаціями 

поведінки. 

Психологічні основи 

попередження та 

профілактики девіантної 

поведінки особистості. 

Психологічні основи 

корекції девіантної 

поведінки 

особистості. 

Самостійна робота 15 балів 15 балів 10 балів 15 балів 5 балів 

Поточний контроль Модульна контрольна робота 1 

25 балів 

Модульна контрольна робота 2 

25 балів 

Розрахунок коефіцієнта:  

Максимально можлива кількість балів: 214. 

Коефіцієнт: 2,14. 

Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 2,14 = кількість 

балів – рейтинговий показник успішності студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу) 
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7. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова): 

1. Блєкборн Р. Психология криминального поведения. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2014. – 496 с. 

2. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. – Санкт-

Петербург: Питер, 2014. – 1167 с. 

3. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки: навч. посіб. / 

Н.Ю. Максимова. — Київ: ВПУ ―Київський університет‖, 2002. — 308 с. 

4. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие / 

В.Д. Менделевич. – Санкт-Петербург: Речь, 2015. – 445 с. 

5. Нефедова А.В. Психология девиантного поведения: курс лекций / 

А. В. Нефедова; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. ‒ Владимир : 

Изд-во ВлГУ, 2015. ‒ 76 с.  

 

Додаткова: 

1. Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки: курс лекцій / 

О.І. Бондарчук. – Київ: МАУП, 2006 – 88 с. 

2. Андрианова Р.Х. Девиантное поведение подростков: сущность, причины 

и социально-педагогическая профилактика // Социал. педагогика в России. – 

2015. - № 1. – С. 34-40.  

3. Волгуснова Е.А. Особенности работы социального педагога с детьми 

девиантного поведения в школе / Е.А. Волгуснова, И.А. Волгуснов // Вестн. 

Шадринского гос. пед. ун-та. – 2014. - № 2. – С. 71-75.  

4. Гарифуллина А.Ф. Девиантное поведение подростков / 

А.Ф. Гарифуллина, А.Р. Миннегулова // Novainfo.ru. – 2015. – T. 2, № 30. – С. 

405-407. 

5. Голубева Е.А. Профилактика асоциальных явлений среди студентов 

колледжа / Е.А. Голубева, О.М. Корнейчук // Актуальные проблемы 

современного общества – 2015. - № 3. – С. 141-143. 

6. Коломиец А.Ю. Акцентуации характера индивидов как предпосылки, 

детерминирующие возникновение девиантного поведения у подростков // 

Современный взгляд на будущее науки : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – 

Уфа, 2014. – С. 174-177. 

7. Cоколов Д.В. Проблема профилактики асоциального поведения 

студентов вузов в теории и методике профессионального образования / 

Д.В. Соколов // Вестн. магистратуры. – 2016. - № 9. – С. 22-27. 

8. Cоколов Д.В. Условия для успешной профилактики асоциального 

поведения студентов вузов / Д.В. Соколов, Е.Ю. Никитина // Евразийский 

науч.журнал. – 2016. - № 8. – С. 150-153. 
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9. Сулицкий В.В. Психологические основы профилактики и коррекции 

девиантного поведения: Збірник матеріалів І Круглого столу [«Вчитель, 

виховуй учня. Форми та методи роботи з учнями в сучасному суспільстві»], 

(Горлівка, 17 листопада 2016 року). / Під заг. ред.  В.В. Суліцького. – Горлівка: 

ТОВ «Цифрова типографія», 2016. – С. 10-14. 

10. Хабибулин Р.Г. Девиантное поведение в женской среде / 

Р.Г. Хабибулин, Д.А. Денисюк // Актуальные проблемы гуманитар. и 

социально-экон. наук. – 2015. - № 9-5-2. – С. 51-56.  

 

 

8. Додаткові ресурси (за наявності) 

 

Електронна адреса курсу: http://elearning.kubg.edu.ua/local/gdo/teacher/ 

 


