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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія девіантної 

поведінки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

«бакалавра» спеціальності «Психологія». 

Предметом дисципліни є вивчення методологічних основ психології 

девіантної поведінки; психологічних чинників, видів, проявів девіантної 

поведінки, а також психологічних технологій профілактики її виникнення та 

подолання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Для опанування дисципліни «Психологія 

девіантної поведінки» студент повинен мати знання з курсів «Загальна 

психологія», «Вікова психологія», «Клінічна психологія», «Соціальна 

психологія», «Патопсихологія», «Основи психологічного консультування». 

Отримані знання можуть стати основою при вивченні багатьох дисциплін, а 

саме: «Психологія масової поведінки», «Кризова психологія», «Психологія 

сексуальності» та інших і зумовлять формування професійної компетенції. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних 

модулів: 

1. Методологічні основи вивчення психології девіантної поведінки. 

2. Основі види девіантної поведінка та їх психологічна характеристика. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни. 

1.1 Метою вивчення дисципліни є придбання студентами 

психологічних знань щодо психологічних основ вивчення девіантної 

поведінки, її видів, проявів, чинників, методів психологічної діагностики та 

корекції. 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

вивчення дисципліни, є: 

 вивчити  предмет, методи і історію становлення девіатнології як 

прикладної галузі психології; 
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 вивчити біологізаторські та соціологізаторські концепції, які 

пояснюють природу виникнення різних форм девіацій;  

 вивчити основні підходи до класифікації девіантної поведінки;  

 з’ясувати психологічні особливості прояву делінквентої поведінки, 

аддиквтиної поведінки, агресії і т.ін.;  

 вивчити основні методи виявлення різних форм девіацій, а також 

засоби їх профілактики та психокорекції.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 предмет дослідження девіантології; 

 методи дослідження різних форм девіантної поведінки; 

 теоретичні підходи щодо детермінант поведінки, яка відхиляється від 

різних соціальних норм; 

 підходи до класифікації девіантної поведінки; 

 психологію делінквентної поведінки: її причини, види, вікові, статеві, 

етнічні особливості; 

 психологію аддиктивної поведінки: причини, види, вікові, статеві, 

етнічні особливості; 

 особливості прояву патохарактерологічного, психопатологічного типу 

девіантної поведінки, а також девіантної поведінки на базі гіперздібностей; 

 основні види і техніки психокорекційної та психопрофілактичної 

роботи з різними типами девіацій.  

 

уміти: 

 підбирати методики дослідження схильності до різних типів 

девіантної поведінки; 

 пояснювати причини виникнення різних форм девіацій; 

 проводити моніторинг розповсюдження серед молоді алкоголізму, 

наркоманії, агресивних та аутоагресивних дій; 
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 складати анкети щодо діагностики відношення молоді до різних форм 

девіантної поведінки; 

   складати програми психологічної корекції різних форм девіантної 

поведінки з урахуванням віку, статі девіанта; 

 розробляти програми проведення роботи серед дітей та молоді по 

профілактиці різних типів девіантної поведінки.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _90__ годин / _3,0__ 

кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Методологічні основи вивчення психології 

девіантної поведінки. 

 

Тема 1. Предмет девіантнології та її місце в системі наук 

1. Предмет девіантології, поведінкова норма, патологія, девіації. 

2. Поведінка як психологічна категорія і як властивість індивіда. 

 

Тема 2. Види девіантної поведінки 

1. Основні ознаки девіантної поведінки. 

2. Класифікація девіантної поведінки. 

 

Тема 3. Соціальні відхилення та їх детермінація  

1. Поняття соціальних відхилень. 

2. Біологічні передумови виникнення поведінкових розладів. 

3. Соціальні і соціально-педагогічні фактори поведінки, яка відхиляється 

від норми. 

4. Психологічні механізми девіантної поведінки. 
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Змістовий модуль 2 Основі види девіантної поведінка та їх 

психологічна характеристика 

 

Тема 4. Делінквентна поведінка. Агресія та аутоагресія 

1. Делінквентна поведінка як тип девіацій. 

2. Агресія: основні поняття і місто в структурі девіантності. 

3. Аутоагресивна поведінка. 

4. Насильство як різновид агресивної поведінки 

 

Тема 5. Загальна характеристика залежної поведінки  

1. Поняття аддитивної поведінки, її критерії та детермінація. 

2. Хімічні аддикції: види, чинники зловживання речовинами, які 

визивають зміни психічної діяльності. 

3. Феномен со-залежності. 

 

Тема 6. Поняття нехімічних аддикцій, основні, види та діагностичні 

критерії 

1. Нехімічні адикції: діагностичні критерії, класифікація. 

2. Патологічні схильність до азартних ігор (гемблінг, лудоманія). 

3. Еротичні адикції. 

 

Тема 7. Психологічна характеристика соціально прийнятних, 

технологічних та харчових аддикцій  

1. Соціально прийнятні адикції. 

2. Технологічні адикції. 

3. Харчові адикції. 

 

Тема 8. Психологічна корекція і терапія девіантної поведінки 

1. Основні принципи проведення психологічної корекції та терапії 

девіантної поведінки. 
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2. Засоби та методи психологічної допомоги при девіантної поведінці. 

3. Стратегії соціально-психологічного впливу при різних формах 

девіантної поведінки. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс. – М. : УРСС, 2005. – 632 с. 

2. Гилинский Я. И. Девиантология : социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений»; [2-е изд., 

испр. и доп.] / Яков Ильич Гилинский. – СПб. : Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2007. – 528 с. 

3. Егоров А. Ю. Расстройства поведения у подростков : клинико-

психологические аспекты / А. Ю. Егоров, С. А. Игумнов. – СПб. : Речь, 2005. – 

436 с. 

4. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения) : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Е. В. Змановская; [2-е изд., испр.] – М. : центр «Академия», 2004. – 288 с. 

5. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / 

Н. Ю. Максимова. – К. : Либідь, 2011. – 520 с. 

6. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : Учебное 

пособие / В. Д. Менделевич. – СПб. : Речь, 2005. – 445 с. 

7. Рудакова И. А. Девиантное поведение / И. А. Рудакова, 

О. С. Ситникова, Н. Ю. Фальчевская. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2005. – 

156 с. 

8. Седих К. В. Делінквентний підліток : навчальний посібник з 

психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків 

для студентів психологічних, педагогічних, соціальних, юридичних 

спеціальностей та інтернів-психіатрів / К. В.Седих, В. Ф. Моргун. – 2-ге вид., 

доп. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 272 с. 
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3. Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, лекційні 

знаття, виконання завдань семінарських занять та самостійної роботи, виступи 

на заняттях, створення індивідуальних презентацій, просвітницьких буклетів 

за темами, тестування за змістовними модулями. 


