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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Загальна психологія. 
2. Введення до фаху. 
3. Вікова та педагогічна психологія. 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Клінічна психологія 
 

2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
1)  категоріальний апарат дисципліни.  
2) особливості та причини порушення психіки, девіантної поведінки, 

відхилень в психічному розвитку; 
3) фактори становлення і розвитку поведінкових і особистісних 

відхилень в дитячому та підлітковому і юнацькому віці; 
4) основні прийоми і способи попередження і подолання девіантної 

поведінки, місце і роль психолога освітньої установи в роботі з дітьми-
девиантами. 

 
 вміти:  

1) визначати за допомогою соціально-психологічних критеріїв ступінь і 
вид поведінкових і особистісних відхилень; 

2) підбирати і використовувати психологічний інструментарій для 
діагностики девиантности; 

3) формулювати рекомендації і розробляти програми з організації 
комплексного супроводу девіантних дітей в умовах освітньо-виховних 
установ.; 

4) розробляти  методики реалізації комплексного супроводу і співпраці з 
різними фахівцями з подолання девіантних проявів; 

5) володіти кваліфікованої профілактичної, психокорекційної і 
розвиваючої роботи у випадках різних відхилень особистісного і 
поведінкового характеру. 

 
Володіти: 

1. Понятійним апаратом психології девіантної поведінки. 
2. Методиками оцінки стану людини. 
3. Методами корекції та профілактики психічних станів людини. 
4. Навичками та прийомами конструктивного ділового спілкування. 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Девіантна поведінка як одиниця вивчення 

психологічних наук. 

Тема 1. Введення в навчальний курс «Психологія девіантної поведінки» 

Цілі і завдання навчального курсу. Визначення поведінки, що відхиляється, 
девіантна і делиннквентное поведінку. Соціальні норми, природа, види, функції. 
Проблема визначення соціальних норм для оцінки «нормальності» поведінки.  



Тема 2. Девіантна поведінка як психолого-педагогічна проблема. 
Поняття «нормальної» і «ненормальної» («деструктивної») особи в психології. 
«Акцентуйована особа» у психології. Рольові і позиційні відхилення. 
Типологія передумов і проявів соціально-психологічної дезадаптованій 
особистості. Девіантний патерн самореалізації. Поняття «асоціальної поведінки», 
«делінквентна поведінка», «аддиктивне поводження» і ін. Види і форми даних 
різновидів девіантної поведінки. Характеристика деструктивної поведінки і його 
форм. Агресивність та конфліктність як прояв девіантної поведінки. 

       Тема 3. Причини девіантної поведінки. 
 
Про причинності в психології. Протиріччя соціально-економічного і політичного 
розвитку як джерело соціальних відхилень і девіантної поведінки. Роль соціальної 
диференціації і соціальної нерівності у генезисі девіантної поведінки.  
Механізм поведінки, що відхиляється як індивідуального поведінкового акта. 
Соціальна невпорядкованість і соціально-психологічна дезадаптация у genesis 
поведінки, що відхиляється. Сімейне неблагополуччя як фактор девіантної 
поведінки дітей. Характеристика соціально-культурних ситуацій, стимулюючих і 
провокують що відхиляється поведінку людини. Криза духовності, ціннісний 
вакуум, девальвація навичок і норм - джерела девіантної поведінки. 
 

Тема 4. Типологія поведінки, що відхиляється. 
 
Типології поведінки, що відхиляється на особистісному, ситуаційному і средовом 
рівні. Їх характеристика. Локус контролю девіантної поведінки особи. Основні 
типи девіантної поведінки і його характеристика. Дитячі та молодіжні 
злочинність. Основні види. Внутрішні причини. Соціальне творчість як позитивно 
поведінка, що відхиляється. Види соціального творчості. Мода як специфічна 
форма девіантної поведінки. Злочинність. Наркоманія. Алкоголізм Основні форми 
девіантної поведінки. Проституція. Суїцид. Втечі з дому та бродяжництво. Страхи 
і нав'язливості. Вандалізм та графіті. Агресія. Ворожість. 

Змістовний модуль 2. Система профілактики девіантної поведінки  
       
 Тема 5. Психологічні механізми формування девиантного поводження в 
подростково-молодіжному середовищі. 

Соціально-культурне середовище як домінуючий фактор формування 
девиантного поводження; її стан, призначення, функції, характеристика; виховні 
можливості. Рівні, види і типи соціально культурного середовища молодіжних 
субкультур. Взаємозв'язок статусу особистості та соціальної ролі. Механізм 
формування статусу особистості і її прояв у різних ситуаціях. 
Ціннісні орієнтації та встановлення особистості, їх вплив на соціальну поведінку. 
Мотив, потреба, вчинок і девіантна поведінка. Усвідомлена і неусвідомлена 
девіація. 



Тема 6. Аддиктивне поводження. 

Визначення адиктивної поведінки. Аддикція, аддиктивное поводження, 
аддиктивній стан. Основні підходи до вивчення адиктивної поведінки. Фактори та 
умови формування адиктивної поведінки. Види аддікцій: хімічні аддикції, харчова 
аддикція, сексуальна аддикція, трудоголізм. Ризики переходу адиктивної 
поведінки в наркологічне захворювання. Алкоголізм, наркоманію. Стадії, прояви, 
діагностика, корекція. 

Тема 7. Система профілактики та корекції девіантної поведінки.  

Загальна та спеціальна профілактика. Система соціальної профілактики та 
основні напрямки її вдосконалення. Основні підходи до діагностики девіантної 
поведінки. Методи діагностики. Неспецифічна діагностика - діагностика 
аномального розвитку особистості. Психолого-педагогічна підтримка соціально 
дезадаптованих підлітків. Перспективи розвитку служб соціально-психологічного 
реагування, їх функціональна характеристика. Корекція поведінки, що 
відхиляється. Форми і методи корекції. Принципи проведення психокорекційних 
заходів. Індивідуальна та групова робота. Принципи організації 
психотерапевтичних груп девіантних підлітків. Корекційна програма: функції, 
завдання, методика складання. Оцінка результативності. Індивідуальна та групова 
корекційні програми. Психолог як коректор девіантної поведінки. Професійний 
досвід та компетентність спеціаліста. 
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