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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів –

3,0 

Галузь знань 

05 Соціальні і поведінкові 

науки 

 

цикл дисциплін 

професійної підготовки 
Напрям підготовки  

053 «Психологія» 

Модулів – 1 
 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

бакалавр з психології 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,1 

самостійної роботи 

студента – 4,3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14  

Семінарські 

16 год.   

Практичні 

  

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30:60 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: придбання студентами психологічних знань щодо 

психологічних основ вивчення девіантної поведінки, її видів, проявів, чинників, 

методів психологічної діагностики та корекції. 

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

 вивчити  предмет, методи і історію становлення девіатнології як 

прикладної галузі психології; 

 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.  

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь щодо: 

 користуватися вивченими методами при проведенні дослідження 

схильності до різних типів девіантної поведінки; 

 пояснювати причини виникнення різних форм девіацій; 

 проводити моніторинг розповсюдження серед молоді алкоголізму, 

наркоманії, агресивних та аутоагресивних дій; 

 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.   
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Методологічні основи вивчення психології 

девіантної поведінки 

 

Тема 1. Предмет девіантнології та її місце в системі наук (2 години).  

Предмет девіантології, поведінкова норма, патологія, девіації. Поведінка 

як психологічна категорія і як властивість індивіда. 

 

Тема 2. Види девіантної поведінки (1 години). 

Основні ознаки девіантної поведінки. Класифікація девіантної поведінки. 

 

Тема 3. Соціальні відхилення та їх детермінація (2 години). 

Поняття соціальних відхилень. Біологічні передумови виникнення 

поведінкових розладів. Соціальні і соціально-педагогічні фактори поведінки, 

яка відхиляється від норми. Психологічні механізми девіантної поведінки. 

 

Змістовий модуль 2. Основі види девіантної поведінка та їх 

психологічна характеристика 

Тема 4. Делінквентна поведінка. Агресія та ауто агресія (2 години). 

Делінквентна поведінка як тип девіацій. Агресія: основні поняття і місто 

в структурі девіантності. Аутоагресивна поведінка. Насильство як різновид 

агресивної поведінки 

 

Тема 5. Загальна характеристика залежної поведінки  (2 години). 

Поняття аддитивної поведінки, її критерії та детермінація. Хімічні 

аддикції: види, чинники зловживання речовинами, які визивають зміни 

психічної діяльності. Феномен со-залежності. 
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Тема 6. Поняття нехімічних аддикцій, основні, види та діагностичні 

критерії  (2 години). 

Нехімічні адикції: діагностичні критерії, класифікація. Патологічні 

схильність до азартних ігор (гемблінг, лудоманія). Еротичні адикції. 

 

Тема 7. Психологічна характеристика соціально прийнятних, 

технологічних та харчових аддикцій (1 години). 

Соціально прийнятні аддикції. Технологічні аддикції. Харчові аддикції. 

 

Тема 8. Психологічна корекція і терапія девіантної поведінки (2 

години). 

Основні принципи проведення психологічної корекції та терапії 

девіантної поведінки. Засоби та методи психологічної допомоги при девіантної 

поведінці. Стратегії соціально-психологічного впливу при різних формах 

девіантної поведінки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л сем. прак с.р.  л сем лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи вивчення психології девіантної 

поведінки 

Тема 1. Предмет 

девіантнології та її 

місце в системі наук 

 

11 

 

2 

 

2 

 

- 

 

7      

Тема 2. Види 

девіантної поведінки 

 

 

9 

 

1 

 

2 

 

- 

 

6      

Тема 3. Соціальні 

відхилення та їх 

детермінація 

11 2 2  7 

     

Разом за змістовним 

модулем 1 
31 5 6  20 

     

Змістовий модуль 2. Основі види девіантної поведінка та їх психологічна 

характеристика 

Тема 4. Делінквентна 

поведінка. Агресія та 

аутоагресія 

 

12 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

  

8      

Тема 5. Загальна 

характеристика 

залежної поведінки 

12 2 

 

2 

 

 8 

     

Тема 6. Поняття 

нехімічних аддикцій, 

основні, види та 

діагностичні критерії 

12 2 2  8 

     

Тема 7. Психологічна 

характеристика 

соціально прийнятних, 

технологічних та 

харчових аддикцій 

12 2 2  8 

     

Тема 8. Психологічна 

корекція і терапія 

девіантної поведінки 

11 1 2  8 

     

Разом за змістовним 

модулем 2 
59 9 10  40      

ІНДЗ – к/р  - - - -      

Семестровий контроль 

– іспит. 
- - - - -      

Усього годин 90 14 16  60      
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Психологія девіантної поведінки: поняття, предмет та місце 

в системі психологічного знання 

2  

2 Основні підходи до класифікації девіантної поведінки 2  

3 Порівняльний аналіз біологічних, психологічних і 

соціальних концепцій, що пояснюють девіантну поведінку 

2  

4 Делінквентна поведінка. Агресія та аутоагресія 2  

5 Аддиктивна поведінка. Загальні закономірності хімічних 

аддикцій 

2  

6 Основні види та діагностичні критерії нехімічних аддикцій 2  

7 Психологічні особливості соціально прийнятних, 

технологічних та харчових аддикцій 

2  

8 Психологічні методи корекції, терапії та реабілітації осіб з 

девіантною поведінкою 

2  

 Усього  16  
 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 

7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Історія розвитку вчення про поведінку, що відхиляється від 

соціальних норм 

7 
 

2 Підходи до визначення нормативної поведінки 6  

3 Класифікація поведінкових відхилень 7  

4 Типи кримінальної та делінквентної поведінки 8  

5 Психологія залежної поведінки від використання ПАР 

(психоактивних речовин) 

8 
 

6 Нехімічні аддикції 8  

7 Технологічні та соціально прийнятні види нехімічних 

аддикцій 

8 
 

8 Психологічна превенція та корекція девіантної поведінки 8  

 Усього  60  
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Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять; 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами; 

3) підготовка індивідуальних презентацій за темами; 

4) підготовка просвітницьких буклетів за темами.  

9. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, відпрацювання завдань самостійної роботи, 

відпрацьовування вмінь та навичок проведення психологічного дослідження, 

корекції та профілактики девіантної поведінки. 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1.  

Проведення тематичних тестів. 

Змістовий модуль 2. 

Проведення підсумкового тесту. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 – Т3 Т4- Т8 

Лекції 4 6 10 

Семінарські заняття 12 (3х4) 20 (5х4) 32 

Виконання завдань до 

самостійної роботи 

6 (3х2) 10 (5х2) 16 

Тести МК-1, МК-2  10 12 22 

Всього 34 46 80 

Іспит   20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

Спеціальна література; друковані періодичні видання; ілюстративний 

матеріал, методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної 

роботи студентів. 

 

13. 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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Додаткова 

1. Арефьев А. Л. Девиантные явления в среде учащейся молодежи / 

А. Л. Арефьев // Народное образование. – 2003. – № 7. – С. 193–200. 

2. Еникеева Д. Д. Популярные основы психиатрии / Д. Д. Еникеева. – Д. : 

Сталкер, 1997. – С. 261–422. 

3. Завацька Н. Є. Теоретичні підходи та основні методи психотерапії 

узалежненої поведінки : соціально-психологічний аспект. Монографія / 

Н. Є. Завацька. – К. : Український видавничий консорціум, 2008. – 260 с. 

4. Здравомыслова О. Молодежь: поведение, отклоняющееся от нормы / 

О. Здравомыслова // Народное образование. – 1999. – №9. – С. 233–234. 

5. Леонова Л. Г. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте / Л. Г. Леонова, Н. Л. Бочкарева. – Новосибирск : 

Новосибирский медицинский институт, 1998. – 60 с. 

6. Личко А. Е. Подростковая наркология : руководство / А. Е. Личко, 

В. С. Битенский. – СПб. : Медицина, 1991. – 167 с. 

 


