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1. 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 4 / 120 
Курс 2 2 
Семестр 3 3 
Кількість змістових модулів з 
розподілом:  

4 

Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 
Модульний контроль 8 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота   56 104 

Форма семестрового контролю Залік Залік 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Психологія девіантної поведінки» є формування у 

студентів компетентностей, необхідних для проведення профілактики 
девіантної поведінки та консультативної, корекційної й реабілітаційної роботи 
з особами, якім вона властива. 

Завдання дисципліни «Психологія девіантної поведінки»: 
1) Розкрити сутність та закономірності формування девіантної 

поведінки; 
2) Охарактеризувати різні види девіантної поведінки та специфічні 

чинники їхнього формування;  
3) Сформувати професійну позиції щодо девіантної поведінки та 

осіб, яким вона властива, відповідно до сучасного розуміння цінностей 
соціальної роботи, норм професійної етики соціального працівника, 
соціального педагога та практичного психолога; 

4) Розвинути здатність налагоджувати та підтримувати професійні 
відносини з отримувачами послуг, яким властива девіантна поведінка; 

5) Сформувати знання та навички, необхідні для діагностики 
девіантної поведінки особи її чинників та умов формування; 

6) Сприяти формуванню у студентів розуміння можливостей та умов 
застосування сучасних моделей і методів психологічної профілактики 
девіантної поведінки та здатності планувати та проводити профілактичні 
втручання щодо різних проявів девіантної поведінки на рівні індивіда, 
соціальної групи та громади. 
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7) Сформувати уявлення про сучасні моделі та методи психологічної 
та педагогічної корекції девіантної поведінки та психологічної й соціальної 
реабілітації осіб, яким вона була властива, та здатність планувати та 
здійснювати корекційні та реабілітаційні втручання в рамках надання 
соціальних послуг особам, яким властива девіантна поведінка 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 

педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
231 Соціальна робота, дисципліна «Психологія девіантної поведінки» 
забезпечує формування таких загальних та фахових компетентностей: 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

СК 9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та 
ресурси клієнтів. 

СК 22. Здатність організовувати і здійснювати соціальну-педагогічну 
роботу закладах освіти. 

СК 23. Здатність організовувати та проводити соціально-педагогічний 
тренінг з різними категоріями клієнтів. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 

Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.02 Соціальна 
педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
231 Соціальна робота, дисципліна «Психологія девіантної поведінки» 
забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: 

ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 
розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 
соціальними подіями та явищами. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального 
добробуту та підвищення соціальної безпеки 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси 
клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, 
виходу із складних життєвих обставин. 

ПРН 20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній 
діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

Са
мо

ст
ій

на
 

Л
ек

ці
ї  

Се
мі

на
ри

 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і  

Змістовий модуль 1. Сутність та прояви девіантної поведінки 
Тема 1. Сутність та ознаки девіантної 
поведінки 

4 2 2 - - - - 

Тема 2. Види та прояви девіантної 
поведінки 

8 4 2 2 - - - 

Самостійна робота 1. Визначення ознак 
девіантної поведінки  

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 
 

2  

Разом 28 6 4 2 - - 14 
Змістовий модуль 2. Теорії девіантної поведінки 
Тема 3. Біологічний та соціологічний 
підходи до девіантної поведінки та їхній 
вплив на розвиток психології девіантної 
поведінки 

4 2 2 - - - - 

Тема 4. Психологічні теорії девіантної 
поведінки 

12 6 4 2    

Самостійна робота 2. Узагальнення теорій 
девіантної поведінки 

14 - - - -  14 

Модульний контроль 2  
Разом 32 8 6 2 - - 14 

Змістовий модуль 3. Психологічні чинники та закономірності формування окремих видів 
девіантної поведінки 
Тема 5. Психологічні чинники 
протиправної поведінки 

4 2 2 - - -  

Тема 6. Психологічні механізми 
формування адиктивної та саморуйнівної 
поведінки  

4 2 2 - - -  

Тема 7. Процес формування девіантної 
поведінки: узагальнення 

4 2  2    

Самостійна робота 3. Аналіз процесу 
формування конкретного випадку 
девіантної поведінки  

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 6 4 2 - - 14 

Змістовий модуль 4. Психологічні основи соціальної роботи  в галузі профілактики 
девіантної поведінки та реабілітації осіб, яким вона властива 
Тема 8. Психологічні основи 
профілактики девіантної поведінки 

8 4 2 2 - - - 



6 
 

Тема 9. Психологічні основи корекції 
девіантної поведінки та реабілітації осіб, 
яким вона властива 

8 4 2 2    

Самостійна робота 4. Аналіз процесу 
корекції конкретного випадку девіантної 
поведінки 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 32 8 4 4 - -  

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

  

Усього 120 28 18 10 - - 56 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
У

сь
ог

о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

Са
мо

ст
ій

на
 

Л
ек
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ї 

Се
мі

на
ри

 

П
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кт
ич

ні
 

Л
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Змістовий модуль 1. Сутність та прояви девіантної поведінки 
Тема 1. Сутність та ознаки девіантної 
поведінки 

2 2 - - - - - 

Тема 2. Види та прояви девіантної 
поведінки 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 1. Визначення ознак 
девіантної поведінки  

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 
 

-  

Разом 18 2 2 - - - 14 
Змістовий модуль 2. Теорії девіантної поведінки 
Тема 3. Психологічні теорії девіантної 
поведінки 

4 2 2 - - -  

Самостійна робота 2. Біологічний та 
соціологічний підходи до девіантної 
поведінки та їхній вплив на розвиток 
психології девіантної поведінки 

16 - - - - - 16 

Самостійна робота 3. Узагальнення теорій 
девіантної поведінки 

16 - - - - - 16 

Модульний контроль -  
Разом 36 2 2 - - - 28 

Змістовий модуль 3. Психологічні чинники та закономірності формування окремих видів 
девіантної поведінки 
Тема 4. Процес формування девіантної 
поведінки 

2 2 - - -   

Самостійна робота 4.  Психологічні 
чинники протиправної поведінки 

14 - - - - - 14 
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Самостійна робота 5. Психологічні 
механізми формування адиктивної та 
саморуйнівної поведінки  

14 - - - - - 14 

Самостійна робота 6. Аналіз процесу 
формування конкретного випадку 
девіантної поведінки  

14 - - - - - 14 

Модульний контроль -  
Разом 44      42 

Змістовий модуль 4. Психологічні основи соціальної роботи  в галузі профілактики 
девіантної поведінки та реабілітації осіб, яким вона властива 
Тема 5. Психологічні основи 
профілактики і корекції девіантної 
поведінки та реабілітації осіб, яким вона 
властива 

6 2 - 4 - - - 

Самостійна робота 7. Аналіз процесу 
корекції конкретного випадку девіантної 
поведінки 

16 - - - - - 16 

Модульний контроль -  
Разом 22 2  4   16 

Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

  

Усього 120 8 4 4 - - 104 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної медіації 
Лекція 1.  Сутність та прояви девіантної поведінки.  
Поняття «норма» та «девіація». Сутність соціальної норми як регулятора 

соціальної поведінки людини. Види соціальних норм. Функції соціальних 
норм. Критерії відповідності соціальним нормам. Загальні причини 
порушення соціальних норм. Девіантна поведінка як порушення соціальної 
норми та як дії, що наносять шкоду. Соціологічний та психологічний підходи 
до визначення девіантної поведінки. Критерії девіантності.  

Основні поняття: норма, соціальна норма, девіація, девіантна поведінка.  
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 

Семінарське заняття 1. Ознаки девіантної поведінки. 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 

 
Лекція 2-3. Види та прояви девіантної поведінки 
Види порушень соціальних норм, що не є девіантною поведінкою. 

Умовно та безумовно девіантна поведінка. Девіантна поведінка та суміжні 
види поведінкових практик. 
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Зовнішні прояви та внутрішній зміст девіантної поведінки. Класифікація 
видів девіантної поведінки. Ознаки різних видів девіантної поведінки. 
Схильність до девіантної поведінки. Діагностика девіантної поведінки. 
Наукові дослідження девіантної поведінки. 

Основні поняття: девіація, девіантна поведінка, ризикована поведінка, 
деструктивна поведінка, асоціальна поведінка, аномальна поведінка, 
схильність до девіантної поведінки.  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 

Семінарське заняття 2. Діагностика девіантної поведінки. 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 

Практичне заняття 1. Формування професійної позиції соціального 
педагога і соціального працівника стосовно девіантної поведінки та осіб, 
яким вона властива. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 
 
 
Змістовий модуль 2. Теорії девіантної поведінки 
Лекція 4.  Біологічний та соціологічний підходи до девіантної 

поведінки та їхній вплив на розвиток психології девіантної поведінки 
Значення теорій девіантної поведінки для практики психологічної, 

соціально-педагогічної та соціальної роботи з особами, яким така поведінка 
властива. Структура теорії девіантної поведінки. Загальнофілософський, 
соціологічний, біологічний та психологічний підходи до теоретичного 
пояснення чинників та закономірностей формування девіантної поведінки. 
Теорії девіантної поведінки, що відносяться до біологічного підходу. 
Соціологічні теорії девіантної поведінки: теорії аномії,  соціальної 
дезорганізації, можливостей, контролю, диференціальної асоціації, 
субкультур, стигматизації, радикальні теорії девіантної поведінки. Соціальні 
чинники девіантної поведінки, вплив яких є статистично доведеним. Вплив 
теорій біологічного і соціологічного підходу на психологію девіантної 
поведінки 

Основні поняття: девіантна поведінка, чинники девіантної поведінки, 
закономірності формування девіантної поведінки, соціологічний підхід, 
біологічний підхід, аномія, диференціальна асоціація, стигматизація, 
соціальний контроль. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 
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Семінарське заняття 3. Біологічні і соціальні чинники девіантної 
поведінки. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 

Лекція 5-7.  Психологічні теорії девіантної поведінки 
Сутність психологічного підходу до теоретичного пояснення девіантної 

поведінки. Особливості психологічних досліджень девіантної поведінки. 
Взаємозв’язок психологічних теорій девіантної поведінки із основними 
парадигмами психології особистості.  

Психодинамічна парадигма в теорії девіантної поведінки. Пояснення 
причин та механізмів формування девіантної поведінки в класичному 
психоаналізі, аналітичній психології, індивідуальній психології, 
неофрейдизмі. Значення теорій психодинамічного підходу для психологічної, 
соціально-педагогічної та соціальної роботи з особами, яким властива 
девіантна поведінка. 

Пояснення природи девіантної поведінки в когнітивно-біхевіористичній 
парадигмі. Чинники та закономірності формування девіантної поведінки з 
точки зору класичного біхевіоризму, необіхевіоризмі, теорії оперантного 
обумовлювання, теорії соціального научіння та в когнітивній психології. 

Диспозиційний підхід до природи девіантної поведінки. Взаємозв’язок 
девіантної поведінки індивіда із наявністю та ступенем виразності у нього 
певних психологічних рис. Гуманістичні теорії девіантної поведінки. 
Взаємозв’язок девіантної поведінки із потребами, смислами та самооцінкою 
особистості. Соціально-психологічні теорії девіантної поведінки. 
Інтерпретація девіантної поведінки і діяльнісному підході. 

Взаємозв’язок чинників та процесів, описаних в різних теоретичних 
підходах щодо девіантної поведінки. Застосування психологічних теорій 
девіантної поведінки при роботі з конкретними випадками     

Основні поняття: девіація, психологічна парадигма, диспозиція, 
психологічна динаміка, обумовлювання, самоактуалізація. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 

Семінарське заняття 4. Інтерпретація девіантної поведінки в рамках 
психодинамічного та когнітивно-біхевіористичного підходів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 

Семінарське заняття 5. Інтерпретація девіантної поведінки в рамках 
диспозиційного, гуманістичного та соціально-психологічного  підходів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 
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Практичне заняття 2. Дослідження впливу психологічних чинників 
на формування девіантної поведінки 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 

 
Змістовий модуль 3. Психологічні чинники та закономірності 

формування окремих видів девіантної поведінки 
Лекція 8.  Психологічні чинники протиправної поведінки 
Сутність правопорушення як різновиду девіантної поведінки. 

Взаємозв’язок понять правопорушення та злочин. Взаємозв’язок протиправної 
та агресивної, деструктивної, залежної та саморуйнівної поведінки. 
Психологічні пояснення протиправної поведінки. Науково доведені чинники 
протиправної поведінки. Вплив вчинення правопорушення, перебування в 
криміногенному середовищі, участі в угрупованні кримінальної 
спрямованості та кримінального покарання на особистість людини. Типології 
осіб, які вчинили правопорушення. Психологічні особливості людини, 
схильної до протиправної поведінки. Психологічні особливості 
правопорушень, вчинених неповнолітніми. Профілактика протиправної 
поведінки. Психологічні чинники виправлення та ресоціалізації особи, яка 
вчинила правопорушення. 

Основні поняття: протиправна поведінка, делінквентна поведінка, 
правопорушення, злочин, чинники протиправної поведінки, виправлення, 
ресоціалізація. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5, 6 
Додаткові: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 21. 

Семінарське заняття 6.  Формування протиправної поведінки  
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4, 5, 6 
Додаткові: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 21. 

 
Лекція 9.  Психологічні механізми формування адиктивної та 

саморуйнівної поведінки 
Сутність та критерії діагностики адиктивної поведінки. Види адикцій. 

Хімічні та нехімічні адикції. Девіантна та соціально прийнятна адиктивна 
поведінка. Взаємозв’язок адиктивної та деструктивної (саморуйнівної) 
поведінки. Психологічні теорії формування адиктивної поведінки. 
Фізіологічні та психологічні чинники основних видів адиктивної поведінки. 
Вплив адикції на особистість людини. Психологічна діагностика залежності. 
Профілактика адиктивної поведінки. Психологічні чинники подолання 
залежності та реабілітації людини, якій властива адиктивна поведінка. Методи 
психологічної терапії залежності. 

Саморуйнівна (деструктивна) поведінка як девіація. Девіантні форми 
деструктивної поведінки. Саморуйнівна поведінка і суїцид. Психологічні 
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чинники та механізми формування саморуйнівної поведінки. Профілактика 
деструктивної поведінки. Психологічна реабілітація особи, якій властива 
саморуйнівна поведінка. 

Основні поняття: адикція, адиктивна поведінка, деструктивна поведінка, 
саморуйнівна поведінка, суїцид. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3 ,4, 5, 6 
Додаткові: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 25. 

Семінарське заняття 7.  Формування адиктивної поведінки 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 ,4, 5, 6 
Додаткові: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 25. 

 
Лекція 10.  Процес формування девіантної поведінки: узагальнення 
Чинники та передумови формування девіантної поведінки. Взаємозв’язок 

та взаємовплив біологічних, соціальних та психологічних чинників. 
Альтернативні процеси складання передумов девіантної поведінки, скоєння 
девіантних вчинків та закріплення девіантної поведінки як можливої реакції 
індивіда на певні обставини. Діагностика психологічних передумов, чинників 
та особливостей протікання процесу формування девіантної поведінки та 
визначення пріоритетів психологічної підтримки індивіда в конкретному 
випадку 

Основні поняття: формування девіантної поведінки, чинники девіантної 
поведінки, передумови формування девіантної поведінки, механізми 
формування девіантної поведінки. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 7, 12, 15, 16, 18, 25. 

Практичне заняття 3.  Аналіз чинників та особливостей формування 
девіантної поведінки в конкретних випадках 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 7, 12, 15, 16, 18, 25. 

 
 
Змістовий модуль 4. Психологічні основи соціальної роботи  в галузі 

профілактики девіантної поведінки та реабілітації осіб, яким вона 
властива. 

Лекція 11-12. Психологічні основи профілактики девіантної 
поведінки 

Зміст психологічної, соціально-педагогічної та соціальної роботи з 
особами, яким властива девіантна поведінка. Стратегії соціального контролю 
та нормалізації. Основні напрями та види професійних втручань в девіантну 
поведінку. Психологічна діагностика девіантної поведінки та її чинників. 
Соціальна профілактика девіантної поведінки. Моделі соціальної 
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профілактики девіантної поведінки. Вибір пріоритетної моделі профілактики 
на основі діагностики чинників девіантної поведінки. Психологічні методи та 
прийоми профілактики та їх застосування в рамках різних моделей соціальної 
профілактики девіантної поведінки. 

Основні поняття: соціальна профілактика, психологічна діагностика, 
моделі соціальної профілактики, методи профілактики 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6 
Додаткові: 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26. 

Семінарське заняття 8. Моделі соціальної профілактики девіантної 
поведінки. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6, 7 
Додаткові: 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26. 

Практичне заняття 4. Методична розробка профілактичного 
втручання 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6, 7 
Додаткові: 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26. 

 
Лекція 13-14. Психологічні основи корекції девіантної поведінки та 

реабілітації осіб, яким вона властива 
Психологічні умови та чинники корекції девіантної поведінки та 

соціальної реабілітації осіб, яким вона властива. Основні підходи до корекції 
девіантної поведінки та соціальної реабілітації осіб, яким вона властива. 
Психологічні втручання щодо девіантної поведінки. Застосування 
психологічних методів та прийомів в рамках сучасних підходів та моделей 
корекції девіантної поведінки та соціальної реабілітації осіб, яким вона 
властива. 

Основні поняття: корекція девіантної поведінки, соціальна реабілітація, 
психологічна реабілітація, психологічні втручання, модель, метод. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. 

Семінарське заняття 9. Сучасні підходи до корекції девіантної 
поведінки та реабілітації осіб, яким вона властива 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. 

Практичне заняття 4. Методична розробка корекційного та 
реабілітаційного втручання 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. 
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Заочна форма навчання 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної медіації 
Лекція 1.  Сутність та ознаки девіантної поведінки.  
Поняття «норма» та «девіація». Сутність соціальної норми як регулятора 

соціальної поведінки людини. Види соціальних норм. Функції соціальних 
норм. Критерії відповідності соціальним нормам. Загальні причини 
порушення соціальних норм. Девіантна поведінка як порушення соціальної 
норми та як дії, що наносять шкоду. Соціологічний та психологічний підходи 
до визначення девіантної поведінки. Критерії девіантності. Види порушень 
соціальних норм, що не є девіантною поведінкою. Умовно та безумовно 
девіантна поведінка. Девіантна поведінка та суміжні види поведінкових 
практик. Зовнішні прояви та внутрішній зміст девіантної поведінки. 
Класифікація видів девіантної поведінки. Схильність до девіантної поведінки. 

Основні поняття: норма, соціальна норма, девіація, девіантна поведінка, 
ризикована поведінка, деструктивна поведінка, асоціальна поведінка, 
аномальна поведінка, схильність до девіантної поведінки.   

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 

Семінарське заняття 1. Види девіантної поведінки. 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 

 
 
Змістовий модуль 2. Теорії девіантної поведінки 
Лекція 2.  Психологічні теорії девіантної поведінки 
Значення теорій девіантної поведінки для практики психологічної, 

соціально-педагогічної та соціальної роботи з особами, яким така поведінка 
властива. Структура теорії девіантної поведінки. Загальнофілософський, 
соціологічний, біологічний та психологічний підходи до теоретичного 
пояснення чинників та закономірностей формування девіантної поведінки. 
Вплив теорій біологічного і соціологічного підходу на психологію девіантної 
поведінки. 

Сутність психологічного підходу до теоретичного пояснення девіантної 
поведінки. Взаємозв’язок психологічних теорій девіантної поведінки із 
основними парадигмами психології особистості. Психодинамічна парадигма в 
теорії девіантної поведінки. Пояснення природи девіантної поведінки в 
когнітивно-біхевіористичній парадигмі. Диспозиційний підхід до природи 
девіантної поведінки. Гуманістичні теорії девіантної поведінки. Соціально-
психологічні теорії девіантної поведінки. Інтерпретація девіантної поведінки і 
діяльнісному підході. 

Взаємозв’язок чинників та процесів, описаних в різних теоретичних 
підходах щодо девіантної поведінки.  
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Основні поняття: девіація, психологічна парадигма, диспозиція, 
психологічна динаміка, обумовлювання, самоактуалізація. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 

Семінарське заняття 2. Застосування психологічних теорій 
девіантної поведінки при роботі з конкретними випадками     

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 
 

 
Змістовий модуль 3. Психологічні чинники та закономірності 

формування окремих видів девіантної поведінки 
 
Лекція 3.  Процес формування девіантної поведінки: узагальнення 
Чинники та передумови формування різних видів девіантної поведінки. 

Взаємозв’язок та взаємовплив біологічних, соціальних та психологічних 
чинників. Альтернативні процеси складання передумов формування різних 
видів девіантної поведінки, скоєння девіантних вчинків та закріплення 
девіантної поведінки як можливої реакції індивіда на певні обставини. 
Діагностика психологічних передумов, чинників та особливостей протікання 
процесу формування девіантної поведінки та визначення пріоритетів 
психологічної підтримки індивіда в конкретному випадку 

Основні поняття: формування девіантної поведінки, чинники девіантної 
поведінки, передумови формування девіантної поведінки, механізми 
формування девіантної поведінки. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 7, 12, 15, 16, 18, 25. 

 
Змістовий модуль 4. Психологічні основи соціальної роботи  в галузі 

профілактики девіантної поведінки та реабілітації осіб, яким вона 
властива. 

Лекція 4. Психологічні основи профілактики і корекції девіантної 
поведінки та реабілітації осіб, яким вона властива 

Зміст психологічної, соціально-педагогічної та соціальної роботи з 
особами, яким властива девіантна поведінка. Стратегії соціального контролю 
та нормалізації. Основні напрями та види професійних втручань в девіантну 
поведінку. Психологічна діагностика девіантної поведінки та її чинників. 
Соціальна профілактика девіантної поведінки. Моделі соціальної 
профілактики девіантної поведінки. Вибір пріоритетної моделі профілактики 
на основі діагностики чинників девіантної поведінки. Психологічні методи та 
прийоми профілактики та їх застосування в рамках різних моделей соціальної 
профілактики девіантної поведінки. 
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Психологічні умови та чинники корекції девіантної поведінки та 

соціальної реабілітації осіб, яким вона властива. Основні підходи до корекції 
девіантної поведінки та соціальної реабілітації осіб, яким вона властива. 
Психологічні втручання щодо девіантної поведінки. Застосування 
психологічних методів та прийомів в рамках сучасних підходів та моделей 
корекції девіантної поведінки та соціальної реабілітації осіб, яким вона 
властива. 

Основні поняття: корекція девіантної поведінки, соціальна реабілітація, 
психологічна реабілітація, психологічні втручання, модель, метод. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6, 7 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26. 

Практичне заняття 1. Методична розробка профілактичного 
втручання 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6, 7 
Додаткові: 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26. 

Практичне заняття 2. Методична розробка корекційного та 
реабілітаційного втручання 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26. 
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6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
денної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 3 3 4 4 
Відвідування 
семінарських занять 1 2 2 3 3 2 2 2 2 

Відвідування практичних 
занять 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Робота на семінарському 
занятті 10 2 20 3 30 2 20 2 20 

Робота на практичному 
занятті 10 1 10 1 10 1 10 2 20 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - - - - - 
Разом - 66 - 78 - 66 - 78 

Максимальна кількість балів: 288 
Розрахунок коефіцієнта: 288:100=2,88. Студент набрав Х балів; Розрахунок: 

Х:2,88 = загальна кількість балів 
 

заочної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Відвідування 
семінарських занять 1 1 1 1 1 - - - - 
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Відвідування практичних 
занять 1 - - - - - - 2 2 

Робота на семінарському 
занятті 10 1 10 1 10 - - - - 

Робота на практичному 
занятті 10 - - - - - - 2 20 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 5 1 5 2 10 3 15 1 5 

Виконання модульної 
роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - - - - - 
Разом - 42 - 47 - 41 - 53 

Максимальна кількість балів: 183 
Розрахунок коефіцієнта: 183:100=1,83. Студент набрав Х балів; 

Розрахунок: Х:1,83 = загальна кількість балів 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Денна форма навчання 
Самостійна робота 1. Визначення ознак девіантної поведінки 
1. Опишіть випадок особистості, якій була б властива певна 

девіантна поведінка.  
2. Розкрийте ознаки, на основі яких ви вирішили, що в даній особі 

властива саме девіантна поведінка 
3. Доведіть, що в даному випадку можна говорити саме про 

девіантну поведінку, а не про інші, недевіантні форми поводження 
(ризиковане, аномальне, тощо)  

4. Обґрунтуйте належність девіантної поведінки в даному випадку до 
одного із видів девіантної поведінки. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 
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Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 
 
Самостійна робота 2. Узагальнення теорій девіантної поведінки 
1. Наведіть відомі Вам приклади з реального життя, ЗМІ, літератури 

та творів мистецтва, які демонструють формування девіантної поведінки у 
певного індивіда  

2. Оберіть теорії (2-3 вибори), що дозволяють пояснити причини та 
чинники формування подібної поведінки в індивіда. Обґрунтуйте свій вибір 

3. Сформулюйте запитання, які можна задати під час інтерв’ю з 
описаною Вами особою, для того, щоб визначити, яке із ваших припущень 
щодо теорій девіантної поведінки було правильним 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

 
Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 
 

Самостійна робота 3. Аналіз процесу формування конкретного 
випадку девіантної поведінки 

1. Наведіть відомі Вам приклади з реального життя, ЗМІ, літератури 
та творів мистецтва, які демонструють формування певного виду девіантної 
поведінки в індивіда  

2. Визначте чинники та механізми, які призвели до  формування 
девіантної поведінки в даному випадку. Обґрунтуйте свої висновки 

3. Сформулюйте запитання, які можна задати під час інтерв’ю з 
описаною Вами особою, для того, щоб довести або спростувати Ваші 
припущення щодо чинників та механізмів формування у неї девіантної 
поведінки 
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Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

 
Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 7, 12, 15, 16, 18, 25. 
 

Самостійна робота 4. Аналіз процесу корекції конкретного випадку 
девіантної поведінки 

Перегляньте художній фільми "Розумник Вілл Хантінг"  ("Good Will 
Hunting" , реж. Г. Ван Сент, 1997). На основі аналізу переглянутого надайте 
відповіді на такі запитання: 

1. В чому полягала девіантна поведінка Вілла Хантінга та якими були 
її причини? 

2. Яким чином психологу Шону Магуайру вдалося досягнути довіри 
Вілла та побудувати з ним  терапевтичні відносини? 

3. Що дозволило Віллу усвідомити свої проблеми та змінити свою 
поведінку, ставлення до свого життя? Які дії психолога цьому сприяли? 

4. Які висновки стосовно побудови взаємовідносин з клієнтом, який 
має прояви девіантної поведінки, та проведення з ним профілактичної і 
корекційної роботи. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 
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Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. 
 
Заочна форма навчання 
Самостійна робота 1. Визначення ознак девіантної поведінки 
1. Опишіть випадок особистості, якій була б властива певна 

девіантна поведінка.  
2. Розкрийте ознаки, на основі яких ви вирішили, що в даній особі 

властива саме девіантна поведінка 
3. Доведіть, що в даному випадку можна говорити саме про 

девіантну поведінку, а не про інші, недевіантні форми поводження 
(ризиковане, аномальне, тощо)  

4. Обґрунтуйте належність девіантної поведінки в даному випадку до 
одного із видів девіантної поведінки. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 5, 7, 12, 13, 16, 20, 25. 
Самостійна робота 2. Біологічний та соціологічний підходи до 

девіантної поведінки та їхній вплив на розвиток психології девіантної 
поведінки 

На основі рекомендованих джерел та матеріалів електронного курсу 
знайдіть відповіді на наступні запитання: 

1. Пояснення причин девіантної поведінки в теоріях біологічного 
підходу.  

2. Пояснення причин девіантної поведінки в теорії аномії 
(Е.Дюркгейм) 

3. Пояснення причин девіантної поведінки в теорії можливостей 
(Р.Мертон) 
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4. Пояснення причин девіантної поведінки в теорії диференціальної 
асоціації (Сатерленд) 

5. Пояснення причин девіантної поведінки в теорії субкультур 
6. Пояснення причин девіантної поведінки в теорії стигматизації  
Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 6 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 
Самостійна робота 3. Узагальнення теорій девіантної поведінки 
1. Наведіть відомі Вам приклади з реального життя, ЗМІ, літератури 

та творів мистецтва, які демонструють формування девіантної поведінки у 
певного індивіда  

2. Оберіть теорії (2-3 вибори), що дозволяють пояснити причини та 
чинники формування подібної поведінки в індивіда. Обґрунтуйте свій вибір 

3. Сформулюйте запитання, які можна задати під час інтерв’ю з 
описаною Вами особою, для того, щоб визначити, яке із ваших припущень 
щодо теорій девіантної поведінки було правильним 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

 
Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2. 
Додаткові: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 25. 
Самостійна робота 4. Психологічні чинники протиправної 

поведінки 

На основі рекомендованих джерел та матеріалів електронного курсу 
знайдіть відповіді на наступні запитання: 

1. Сутність правопорушення як різновиду девіантної поведінки.  
2. Психологічні пояснення причин протиправної поведінки.  
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3. Науково доведені психологічні чинники протиправної поведінки.  
4. Психологічні особливості людини, схильної до протиправної 

поведінки. Типології осіб, які вчинили правопорушення. 
5. Психологічні чинники виправлення та ресоціалізації особи, яка 

вчинила правопорушення. 
Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 5 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5, 6 
Додаткові: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 21. 
Самостійна робота 5. Психологічні механізми формування 

адиктивної та саморуйнівної поведінки 

На основі рекомендованих джерел та матеріалів електронного курсу 
знайдіть відповіді на наступні запитання: 

1. Сутність та критерії діагностики адиктивної поведінки. + 
2. Види адикцій. 
3. Фізіологічні та психологічні чинники основних видів адиктивної 

поведінки.   
4. Методи психологічної терапії залежності.  
5. Девіантні форми деструктивної поведінки. 
6. Психологічні чинники та механізми формування саморуйнівної 

поведінки.  
7. Профілактика деструктивної поведінки.  
8. Психологічна реабілітація особи, якій властива саморуйнівна 

поведінка. 
Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 8 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5, 6 
Додаткові: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 21. 
Самостійна робота 6. Аналіз процесу формування конкретного 

випадку девіантної поведінки 
4. Наведіть відомі Вам приклади з реального життя, ЗМІ, літератури 

та творів мистецтва, які демонструють формування певного виду девіантної 
поведінки в індивіда  

5. Визначте чинники та механізми, які призвели до  формування 
девіантної поведінки в даному випадку. Обґрунтуйте свої висновки 
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6. Сформулюйте запитання, які можна задати під час інтерв’ю з 
описаною Вами особою, для того, щоб довести або спростувати Ваші 
припущення щодо чинників та механізмів формування у неї девіантної 
поведінки 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 

Всього 5 
балів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 7, 12, 15, 16, 18, 25. 
Самостійна робота 7. Аналіз процесу корекції конкретного випадку 

девіантної поведінки 
Перегляньте художній фільми "Розумник Вілл Хантінг"  ("Good Will 

Hunting" , реж. Г. Ван Сент, 1997). На основі аналізу переглянутого надайте 
відповіді на такі запитання: 

1. В чому полягала девіантна поведінка Вілла Хантінга та якими були 
її причини? 

2. Яким чином психологу Шону Магуайру вдалося досягнути довіри 
Вілла та побудувати з ним  терапевтичні відносини? 

3. Що дозволило Віллу усвідомити свої проблеми та змінити свою 
поведінку, ставлення до свого життя? Які дії психолога цьому сприяли? 

4. Які висновки стосовно побудови взаємовідносин з клієнтом, який 
має прояви девіантної поведінки, та проведення з ним профілактичної і 
корекційної роботи. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу у вигляді файлу MS Word. Максимальний обсяг тексту – 3 стор., розмір 
шрифт -14, інтервал 1,5 

Критерії оцінювання: 
Відповідність меті та змісту завдань роботи, логічність, 

послідовність 
2 

Відсутність помилок 1 
Повнота виконання завдань роботи 1 
Оформлення роботи (порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) 
1 
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Всього 5 
балів 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5, 6 
Додаткові: 6, 7, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. 
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості від 10 до 25 

питань різного ступеню складності.  
Види тестових завдань: 
- Із вибором однієї правильної відповіді; 
- Із вибором декількох правильних варіантів; 
- На встановлення відповідності запропонованих наборів 

тверджень; 
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
Залік 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Не передбачено навчальним планом 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-бальною 
шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
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подальшого навчання або професійної 
діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 
Денна форма навчання. Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 18 год., практичні заняття – 10 год., самостійна 
робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. 

Кількість 
модулів 1 2 3 4 

Назва  
модуля 

Сутність та прояви девіантної 
поведінки 

Теорії девіантної поведінки 
Психологічні чинники та 

закономірності формування окремих 
видів девіантної поведінки 

Психологічні основи соціальної роботи  в галузі 
профілактики девіантної поведінки та реабілітації 

осіб, яким вона властива 

Кількість балів 
за модуль 66 балів 78 балів 66 балів 78 балів 

Лекції 1 2-3 4 5-7 8 9 10 11-12 13-14 

Теми 
лекцій 

Сутність 
та 

ознаки 
девіантн

ої 
поведінк

и  
(1 бал) 

Види та прояви 
девіантної поведінки 

(2 бали) 

Біологічний 
та 

соціологічни
й підходи до 
девіантної 

поведінки та 
їхній вплив 
на розвиток 
психології 
девіантної 
поведінки  

(1 бал) 

Психологічні теорії девіантної 
поведінки 
(3 бали) 

Психологі
чні 

чинники 
протиправ

ної 
поведінки 

(1 бал) 

Психологі
чні 

механізми 
формуванн

я 
адиктивної 

та 
саморуйнів

ної 
поведінки 

(1 бал) 

Процес 
формуванн

я 
девіантної 
поведінки: 
узагальнен

ня 
(1 бал) 

Психологічні основи 
профілактики девіантної 

поведінки 
(2 бал) 

Психологічні основи 
корекції девіантної 

поведінки та реабілітації 
осіб, яким вона властива 

(2 бали) 

Теми 
семінарських / 

практичних 
занять 

Ознаки 
девіантн

ої 
поведінк

и  
(11 

балів) 

Діагно
стика 
девіан
тної 

поведі
нки 
(11 

балів) 

Формування 
професійної 

позиції 
соціального 
педагога і 

соціального 
працівника 
стосовно 

девіантної 
поведінки та 

осіб, яким вона 
властива  
(11 балів) 

Біологічні і 
соціальні 
чинники 

девіантної 
поведінки. 
(11 балів) 

Інтерпрета
ція 

девіантної 
поведінки 
в рамках 

психодина
мічного та 
когнітивно

-
біхевіорис

тичного 
підходів 

(11 балів) 

Інтерпрета
ція 

девіантної 
поведінки 
в рамках 

диспозицій
ного, 

гуманістич
ного та 

соціально-
психологіч

ного  
підходів 

(11 балів) 

Досліджен
ня впливу 
психологіч

них 
чинників 

на 
формуванн

я 
девіантної 
поведінки 
(11 балів) 

Формуван
ня 

протиправ
ної 

поведінки 
(11 балів) 

.  
Формуван

ня 
адиктивної 
поведінки 
(11 балів) 

Аналіз 
чинників 

та 
особливост

ей 
формуванн

я 
девіантної 
поведінки 

в 
конкретни
х випадках 
(11 балів) 

Моделі 
соціальної 
профілакт

ики 
девіантної 
поведінки 
(11 балів) 

Методична 
розробка 
профілакт

ичного 
втручання 
(11 балів) 

Сучасні 
підходи до 

корекції 
девіантної 
поведінки 

та 
реабілітаці

ї осіб, 
яким вона 
властива 
(11 балів) 

Методичн
а 

розробка 
корекційн

ого та 
реабілітац

ійного 
втручання 
(11 балів) 

Самостійна 
робота 5 5 5 5 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 

Розрахунок 288:100=2,88. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,88 = загальна кількість балів 
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Заочна форма навчання. Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 4 год., самостійна 
робота – 104 год. 

Кількість 
модулів 1 2 3 4 

Назва  
модуля 

Сутність та прояви девіантної 
поведінки 

Теорії девіантної поведінки 
Психологічні чинники та закономірності формування окремих 

видів девіантної поведінки 

Психологічні основи соціальної 
роботи  в галузі профілактики 

девіантної поведінки та реабілітації 
осіб, яким вона властива 

Кількість балів 
за модуль 42 бали 47 балів 41 бал 53 бали 

Лекції 1  2 3 4 

Теми 
лекцій 

Сутність та 
ознаки 

девіантної 
поведінки 

(1 бал) 

- 
Психологічні теорії девіантної поведінки 

(1 бал) 
Процес формування девіантної поведінки 

(1 бал) 

Психологічні основи профілактики і 
корекції девіантної поведінки та 

реабілітації осіб, яким вона властива 
(1 бал) 

Теми 
семінарських / 

практичних 
занять 

- 

Види та 
прояви 

девіантної 
поведінки 
(11 балів) 

Застосування психологічних теорій девіантної 
поведінки при роботі з конкретними 

випадками     
(11 балів) 

- 

Методична 
розробка 

профілактичного 
втручання 
(11 балів) 

Методична 
розробка 

корекційного та 
реабілітаційного 

втручання 
(11 балів) 

Самостійна 
робота 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 

Розрахунок 183:100=1,83. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,83 = загальна кількість балів 
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8. Рекомендовані джерела 

Основні (базові): 
1. Вашека Т. В. Психологія девіантної поведінки: навч. посіб. / Т. В. Вашека, 

О. М. Долгова ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2018. - 203 с. 
2. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. 

посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності 
«Соціальна робота» у двох частинах. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., 
перероб і доповн. – К., 2016. – 188 с. 

3. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. 
посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності 
«Соціальна педагогіка» у двох частинах. – Ч. ІІ. Практична частина. – 2-ге 
вид., перероб і доповн. – К., 2016. – 193 с. 

4. Максимова Н. Психологія девіантної поведінки : навчальний посібник. 
К.:Либідь, 2011 – 520 с. 

5. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти: 
підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Вид-во 

«Каравела», 2017. – 470 с 
6. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; Ч. 2 

(Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми) / А. В. Аносова, О. В. 
Безпалько, Т. П. Цюман та ін. / За заг. ред.: Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. 
– К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 352 с 

7. Соціальна робота з сім’ями: теорії, моделі, ефективні практики : колективна  
монографія. Волинський національний університет імені Лесі Українки. / 
За ред. В.Петровича, С.Чернети. Луцьк: ФОП Гадян Жанна Володимирівна, 
друкарня «Волиньполіграф», 2021, 323 с. 

 
Додаткові: 

1. Адиктологія: навч. посіб. для лікарів наркологів, психіатрів, заг . практики 

- сімейна медицина та лікарів-інтернів. - Вид. друге, перероб. і доп. / за 
ред. проф. Л. М. Юр'євої / Л. Н. Юр'єва [и др.]. - Дніпро : [б. и.], 2018. - 
185 с. 

2. Бартол К. Психология криминального поведения. — СПб.: прдйм-
ЕВРОЗНАК, 2004. — 352 с. 

3. Блєкборн Р. Психология криминального поведения. – Санкт-Петербург: 
Питер, 2014. – 496 с. 

4. Брейтуэйт Д. Преступление, стыд и воссоединение / Под общ. ред. М.Г. 
Флямера; – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. – 310 с. 

5. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с. 

6. Грись А. М. Психологія роботи з соціально дезадаптованими 

неповнолітніми [Текст] : навч. посіб. / Грись Антоніна Михайлівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2016. - 306 с. 
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7. Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний 
аспекти: матеріали наук.-практ.конф. (Харків, 10 квіт. 2015 р.) / МВС 
України, Харк.нац.ун-т внутр.справ,Ф-т права та масових комунікацій, 
Кафедра соціології та психології; Соціологічна асоціація України.-

Х.:ХНУВС, 2015.- 166 с. 
8. Девиантность и социальный контроль в России (XIX— XX вв.): 

тенденции и социологическое осмысление  /  Научное  издание. —  СПб.:  
Алетейя, 2000. — 384 с. 

9. Дюркгайм Е. Самогубство: Соц. дослідження / Пер. з фр. Л. Кононович. – 
К.: ОСНОВИ, 1998. – 519 с. 

10. Золотова Г. Д. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки 
неповнолітніх [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна педагогіка", 
"Соціальна робота" / Г. Д. Золотова ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. 
Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2010. - 231 с. 

11. Короленко Ц.П. Аддиктология: настольная книга. / Ц.П. Короленко, Н.В. 
Дмитриева. — М.: Институт консультирования и системных решений, 
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2012. — 

536 с. 
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