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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  

 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 

 

За вибором ВНЗ 

Модулів – 2 
Напрям підготовки: 

6.010106 Соціальна 

педагогіка 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: Реферат 
Семестр 

Загальна кількість 

годин: 144 год. 
4-й – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції 

32 год. – 

Практичні, семінарські 

32 год. – 

Лабораторні 

– год. – год. 

Самостійна робота 

80 год. –  год. 

Індивідуальні завдання: 

– год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 64/80 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: сформувати у майбутніх соціальних працівників знання особливостей 

різних форм проявів девіантної поведінки неповнолітніх та специфіку соціально-

педагогічної профілактичної роботи з ними. 

 

Завдання:  

- поглиблене вивчення проблеми різних проявів девіантної поведінки 

неповнолітніх. 

- формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці 

неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та соціальний розвиток. 

- формування умінь студентів відбирати та ефективно використовувати 

технології соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: законодавчі акти щодо соціальної роботи з профілактики девіантної 

поведінки неповнолітніх; психологічні та соціально-педагогічні особливості 

неповнолітніх схильних до девіантної поведінки; причини різних прояв девіантної 

поведінки; особливості неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки, спосіб 

їхнього життя, характерні ознаки; технології профілактично-корекціної та роботи 

з неповнолітніми схильними до девіантної поведінки; 

вміти: користуватися набутими теоретичними знаннями та застосувати їх у 

практичній роботі; користуватися окремими психодіагностичними та соціально-

педагогічними методами вивчення особистості неповнолітніх схильних до 

девіантної поведінки; встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи 

їхні вікові та індивідуальні особливості; виявляти і оцінювати проблеми клієнтів 

схильних до девіантної поведінки, і допомагати у їх розв'язанні; здійснювати 

корекційну роботу з особами схильними до девіантної поведінки; розробляти 

шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх, схильних до девіантної 

поведінки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи вивчення феномену девіантної 

поведінки особистості 

Тема 1. Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. 

Відхилення у поведінці. Критерії визначення поняття 

Поведінка як вид та рівень активності людини. Наукові уявлення про 

поведінку людини. Загальні характеристики та ознаки поведінки особистості. 

Варіанти соціальної адаптації. Критерії визначення поняття «відхилення у 

поведінці». Статистичний, психопаталогічний, соціально-нормативний, 

індивідуально-психологічний критерії. Специфічні особливості девіантної 

поведінки особистості. Урахування вікових, гендерних та індивідуальних 

відмінностей девіантної поведінки. 

Тема 2. Соціальна норма і соціальні відхилення. Порівняльна 

характеристика поведінкових феноменів  

Соціальна норма, її особливості та способи утворення. Механізми впливу 

соціальних норм на поведінку людини. Види соціальних норм і механізми їх 

регулювання. Соціальні відхилення, їх рівень, структура та динаміка. Масові 

соціальні явища. Заходи громадського впливу щодо соціальних відхилень. 

Єдність соціального і природного в детермінації відхилення у поведінці 

особистості. Акцентуації характеру підлітків та вплив на формування девіантної 

поведінки. Психологічні характеристики акцентуйованих підлітків. 

Тема 3. Особливості прояву соціальної дезадаптації дітей та молоді в 

сучасний період розвитку українського суспільства  
Особливості розвитку сучасного українського суспільства. Девіантна 

поведінка дітей та молоді. Поняття девіантної поведінки. Теорії девіації. Різні 

підходи до оцінки поведінкової норми і девіації: соціальний, психологічний, 

психіатричний, етнокультурний, віковий. Характеристика девіантної поведінки. 

Причини девіантної поведінки: соціально-економічні, соціально-педагогічні, 

соціально-культурні, психологічні, біологічні. 

Тема 4. Психологічні механізми відхилення у поведінці. 

Екзистенціонально-гуманістичний підхід щодо давіантної поведінки 

Концепція В. Франкла. Клієнтцентрована психологія К.Роджерса. Погляди 

А.Маслоу. Екзистенціональні протиріччя Е. Фрома. Психодинамічні аспекти 

девіантної поведінки. Психодинамічні теорії З.Фрейда. Індивідуальна психологія 

А.Адлера. Психодинамічні аспекти відхилень у поведінці. Механізми 

психологічного захисту. 

Тема 5. Девіації як поведінкові прояви через призму соціально-

когнітивної теорії 

Відхилення у поведінці як результат научіння. Біхевіоризм (поведінкова 

психологія) та його основоположники Е.Торндайк, Дж.Уотсон, Б.Скинер. Вчення 

І.П.Павлова про умовний рефлекс. Аналогічне явище в теоріях Д. Вольпе. 

Джерела невротичних реакцій тривоги у людей за Г.Айзенком. Соціально-

когнітивна теорія А. Бандури. Когнітивні моделі А. Бека. Раціонально-емотивна 

теорія А. Еліса. 
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Тема 6. Чинники девіантної поведінки особистості 

Групи факторів, що зумовлюють девіації у поведінці особистості. Соціальні 

фактори як несприятливі соціальні, економічні, політичні, правові умови 

існування суспільства. Педагогічні фактори, що виявляються в недоліках 

сімейного та шкільного виховання. Стилі сімейного виховання, що сприяють 

відхиленням в особистісному розвитку дитини: домінуюча і потуральна 

гіперпротекції, гіпопротекція, емоційне відштовхування, підвищена моральна 

відповідальність тощо (за А. Лічко, Е. Ейдеміллером). Педагогічна 

некомпетентність батьків, вихователів, педагогів, відсутність єдності вимог, 

послідовності у виховних впливах як передумови становлення особистості з 

девіантною поведінкою. Соціально-педагогічна занедбаність, важковиховуваність 

як чинники шкільної, а отже, соціальної дезадаптації, девіантної поведінки 

особистості. “Девіантний” потенціал системи освіти (через традиційне 

патерналістське ставлення вчителів до учнів, умови праці, що спричинюють 

професійне “вигорання” і професійні деформації особистості педагогів та ін.). 

Тема 7. Гендерно-вікові аспекти девіантної поведінки особистості 

Передумови формування девіантної поведінки у дошкільному віці: 

несприятливий стиль і умови сімейного виховання, дефіцит спілкування з 

батьками та однолітками тощо. Шкільна дезадаптація, відсутність навичок 

спілкування із соціумом як передумови девіантної поведінки молодшого школяра. 

Вікові особливості становлення особистості підлітка, їх вплив на відхилення в 

поведінці. Почуття “дорослості” як суперечність між орієнтацією на самостійність 

і відсутність відповідного життєвого досвіду, посилення орієнтації на однолітків і 

зростання залежності поведінки від групових норм як передумови девіантної 

поведінки підлітків. Особистісні відхилення у підлітковому віці (синдром 

відчуження, реалізація, деперсоналізація, депресія, дисморфофобія) та їх вплив на 

відхилення у поведінці підлітків. Гендерно-рольові особливості девіантної 

поведінки особистості. Неадекватне статеве виховання в сім’ї, неадекватні 

гендерні стереотипи, відсутність гендерної просвіти як чинники девіантної 

поведінки особистості. 

 

Змістовий модуль 2. Основні види девіантної поведінки дітей та молоді 

Тема 8. Психологічна характеристика видів девіантної поведінки. 

Класифікація видів девіантної поведінки  

Основні підходи щодо проблеми класифікації поведінкових відхилень. 

Психологічна класифікація видів девіантної поведінки за С.А.Бєлічевою,  

Ю. А. Клейбергом, Ц.П. Короленко і Т.А. Донских. Ситуативні тимчасові прояви 

та стійкі форми відхилень у поведінці. Диструктивно-агресивна, диструктивно-

компенсаторна, компенсаторно-ілюзорна форми поведінки. Порівняльна 

характеристика поведінкових феноменів. 

Тема 9. Делінквентна поведінка як вид девіантної поведінки дітей та 

молоді 

Делінквентна поведінка як сукупність протиправних вчинків людини. Види 

протиправних дій. Передумови делінквентної поведінки неповнолітніх. 

Психологічна характеристика основних груп делінквентних осіб. Адміністративна 
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та кримінальна відповідальність, їх види й особливості. Функціональні обов'язки 

спеціальних підліткових установ, комітетів (служб) у справах неповнолітніх, 

кримінальної міліції, слідчих підрозділів прокуратури, судів у справах 

неповнолітніх, приймальників -розподільників, притулків, центрів медико-

соціальної реабілітації, загальноосвітніх шкіл та училищ соціальної реабілітації. 

Тема 10. Адиктивна поведінка неповнолітніх  

Основні групи різновидів адиктивної поведінки: хімічні адикції, проміжні 

форми адикції, хімічні адикції. Шляхи розвитку адиктивної поведінки 

неповнолітніх: полісубстантний та моносубстантний. Стадії формування 

залежності від наркотичних та психотропних речовин; соціальна, психологічна, 

фізична. Характерні ознаки вживання неповнолітніми наркогенних та 

психотропних речовин: соціальна, психологічна, фізична. Характерні ознаки 

вживання неповнолітніми наркогенних речовин. 

Тема 11. Психологія агресивної поведінки. 

Агресія та форми її прояву. Класифікація агресивних проявів за Г.Аммоном. 

Параметри визначення ступеня агресивних проявів. Розуміння агресії як форми 

поведінки і агресивності як риси характеру особистості. Соціалізація агресії. Основні 

тенденції агресивної поведінки. Роль сім’ї, ровесників і засобів масової інформації у 

виробленні агресивної поведінки. Умови формування агресивної поведінки особистості. 
Тема 12. Психопатологічна поведінка як вид девіантної поведінки 
Психопатологічний тип девіантної поведінки як прояв певних психічних 

розладів та захворювань. Типові види психопатологічної поведінки дітей та 

молоді: ауто агресивна поведінка, дисморфоманічна поведінка, гепоїдна 

поведінка, дромоманія, патологічна сором'язливість. Внутрішні та зовнішні 

форми прояву суїцидальної поведінки. Класифікація мотивів суїцидальної 

поведінки В.О. Тихоненка. Типи підліткової аутоагресії. Суїцидальна активність 

підлітків. Дисморфоманія. Гебоїдна поведінка. Дромоманія. Гіперсором'язлива 

поведінка. 

Тема 13. Суїцид як соціально-психічний феномен. Концепції формування 

суїцидів  

Самогубство (суїцид). Загальні риси та причини суїцидів. Типологія самогубств. 

Суїцидна поведінка. Суїцидні прояви та дії. Вікові особливості суїцидної поведінки. 

Суїцидна мотивація. Соціологічний підхід до формування суїцидів як зв’язок між 

суїцидною поведінкою та соціальними умовами. Психопатологічний підхід до 

виникнення суїцидної поведінки як прояв гострих та хронічних захворювань. 

Тема 14. Проституція як форма прояви девіантної поведінки 

Причини підліткової проституції: генетичні, психолого-педагогічні, 

соціальні, специфічні. Особливості підліткової проституції. Категорії дітей, які 

займаються проституцією. Кримінальна відповідальність за втягнення дітей в 

проституцію. Соціально-педагогічна профілактика дитячої проституції. Нові 

підходи до профілактики дитячої проституції на гуманістичній і демократичній 

основі. 

 

Змістовий модуль 3. Технології профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх в діяльності соціального працівника 
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Тема 15. Технологія діагностики особистості з девіантною поведінкою 

Принципи психологічної діагностики девіантної поведінки дітей: системний 

підхід, індивідуальний підхід, принцип педагогічного оптимізму, прогностичність 

тощо. Стадії діагностики: попередня стадія (виявлення зовнішніх особливостей 

поведінки важковиховуваний дітей, попереднє формулювання гіпотези щодо 

можливих причин відхилення в розвитку особистості), стадія уточнення (аналіз 

соціально-психологічних, педагогічних та індивідуально-психологічних чинників 

девіантної поведінки важковиховуваних дітей, уточнення гіпотези), заключна 

стадія (вивчення індивідуально-психологічних якостей особистості, її фізичного і 

психічного здоров’я з метою уточнення причин відхилень у поведінці та 

прогнозуванні тенденцій особистісного розвитку). Методи психологічної 

діагностики важковиховуваних дітей. Особливості спостереження, тестування, 

опитування важковиховуваних дітей. Методи експертних оцінок, узагальнення 

незалежних характеристик, психолого-педагогічний консиліум у вивченні 

чинників опору виховним впливам. 

Тема 16. Психологічні умови профілактики і корекціїдевіантної 

поведінки 

Зміст, функції та етапи профілактики і корекції девіантної поведінки 

особистості. Психолого-педагогічна допомога особистості, схильній до девіантної 

поведінки, як комплекс соціально-психологічних і педагогічних заходів, що 

спрямовані на виявлення і виправлення умов, які сприяють проявам девіантної 

поведінки. Створення передумов попередження відхилень у поведінці через 

пропаганду здорового образу життя, формування сприятливого соціально-

психологічного клімату в мікросоціальному оточенні особистості, створення 

можливостей для самореалізації особистості в суспільстві тощо. Основні підходи 

до надання психологічної допомоги особистості з девіантною поведінкою. 

Напрями психологічної допомоги особистості: психологічна превенція 

(попередження, профілактика) і психологічна інтервенція (подолання, корекція, 

реабілітація). Психодіагностика як допоміжний засіб подання психологічної 

допомоги особистості з девіаціями поведінки.  

Тема 17. Теоретичні та технологічні основи соціально-педагогічної  

роботи з групами ризику в Україні та за кордоном 

Огляд сучасних стратегій та методів роботи з групами ризику. Сучасні 

концепції роботи з групами ризику: медична, кримінологічна, соціальна. Досвід та 

методи профілактичної, корекційної та реабілітаційної роботи з групами ризику. 

Методи діагностики у роботі соціального педагога. Спостереження як метод 

роботи у групах ризику. Просвітницька, консультативна робота. Методи польової 

роботи з групами ризику. Методика використання ігрових технік у вуличній 

роботі. Превентивна робота серед однолітків. Сутність методу «освіта рівних». 

Використання рекламно-інформаційних технологій в діяльності соціальних 

педагогів. 

Тема 18. Сутність різних видів профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх 

Поняття первинної, вторинної і третинної профілактики девіантної 

поведінки. її різновиди, гуманістична спрямованість. Рання профілактика у 
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системі проявів девіантної поведінки неповнолітніх. її зміст і структура. 

Організація психолого-педагогічної, правової профілактичної роботи з сім'ями, 

педагогізація проблем сімейного виховання. Педагогічна профілактика. її 

соціальний і психологічний аспекти. Організаційно-структурний і психолого-

педагогічний рівні педагогічної профілактики. 
Тема 19. Характеристика програм профілактики негативних явищ у 

молодіжному середовищі 
Класифікації профілактичних програм. Постійно діючі, систематично діючі 

та періодично діючи профілактичні програми. Програми афективного та 

інтерперсонального навчання, суспільні програми, програми поведінкового 

навчання. Медико-психологічні та психотерапевтичні технології первинної та 

вторинної профілактики. Принципи побудови профілактичних програм. 

Тема 20. Технології формування здорового способу життя як напрямок 

профілактичної роботи 

Сучасний стан здоров'я молоді України. Поняття „здоров'я" та його складові. 

Характеристика фізичної, психічної, соціальної, духовної складових здоров'я. 

Поняття „Здоровий спосіб життя". Характеристика його складових. Ризикована 

поведінка неповнолітніх як одна з причин поширення негативних явищ у 

молодіжному середовищі. Відповідальна поведінка в контексті здорового способу 

життя. 

Тема 21. Психолого-педагогічна сутність соціально-педагогічної корекції 

адиктивної поведінки 

Поняття «корекція». Мета корекційного процесу. Корекційно-педагогічна 

діяльність як психофізіологічне та соціально-педагогічне явище, що охоплює 

процес освіти. Необхідність проведення корекційно-педагогічної діяльності. 

Принципи корекційно-педагогічної діяльності. Принципи спеціальної корекційно-

педагогічної діяльності. Зміст та основні напрями корекційно-педагогічної 

діяльності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 
л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи вивчення феномену девіантної поведінки особистості 

Тема 1. Поведінка як психологічна 

категорія і як якість індивіда. 

Відхилення у поведінці. Критерії 

визначення поняття 

6 2    4       

Тема 2. Соціальна норма і 

соціальні відхилення. Порівняльна 

характеристика поведінкових 

феноменів  

4 2    2       

Тема 3. Особливості прояву 

соціальної дезадаптації дітей та 

молоді в сучасний період розвитку 

українського суспільства  

8 2 2   4       

Тема 4. Психологічні механізми 

відхилення у поведінці. 

Екзистенціонально-гуманістичний 

підхід щодо давіантної поведінки 

2     2       

Тема 5. Девіації як поведінкові 

прояви через призму соціально-

когнітивної теорії 

4  2   2       

Тема 6. Чинники девіантної 

поведінки особистості 
4  2   2       

Тема 7. Гендерно-вікові аспекти 

девіантної поведінки особистості 
2     2       

Разом за змістовим модулем 1 30 6 6 – – 18       

Змістовий модуль 2. 

Основні види девіантної поведінки дітей та молоді 

Тема 8. Психологічна 

характеристика видів девіантної 

поведінки. Класифікація видів 

девіантної поведінки  

4 2    2       

Тема 9. Делінквентна поведінка як 

вид девіантної поведінки дітей та 

молоді 

4 2    2       
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Тема 10. Адиктивна поведінка 

неповнолітніх  
4 2    2       

Тема 11. Психологія агресивної 

поведінки. 
4 2    2       

Тема 12. Психопатологічна 

поведінка як вид девіантної 

поведінки 

4 2    2       

Тема 13. Суїцид як соціально-

психічний феномен. Концепції 

формування суїцидів  

6  2   4       

Тема 14. Проституція як форма 

прояви девіантної поведінки 
6  2   4       

Разом за змістовим модулем 2 32 10 4 – – 18       

Усього годин  62 16 10 – – 36       

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. 

Технології профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в діяльності 

соціального працівника 

Тема 15. Технологія діагностики 

особистості з девіантною 

поведінкою 

4 2    2       

Тема 16. Психологічні умови 

профілактики і корекції девіантної 

поведінки 

6 2 2   2       

Тема 17. Теоретичні та 

технологічні основи соціально-

педагогічної роботи з групами 

ризику в Україні та за кордоном 

6 2    4       

Тема 18. Сутність різних видів 

профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх 

6 2 2   4       

Тема 19. Характеристика програм 
профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі 

8 2 2   4       

Тема 20. Технології формування 

здорового способу життя як 

напрямок профілактичної роботи 

6  2   4       

Тема 21. Психолого-педагогічна 

сутність соціально-педагогічної 

корекції адитивної поведінки 

8 2 2   4       

Разом за змістовим модулем 3 46 12 10 – – 24       

Усього годин  66 12 10 – – 44       

Усього годин за 2 модулі 144 28 20 – – 80       
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

ДФН 

Кількість 

Годин 

ЗФН 

1 Тема 3. Особливості прояву соціальної дезадаптації 

дітей та молоді в сучасний період розвитку українського 

суспільства  

2  

2 Тема 5. Девіації як поведінкові прояви через призму 

соціально-когнітивної теорії 

6  

3 Тема 6. Чинники девіантної поведінки особистості 2  

4 Тема 13. Суїцид як соціально-психічний феномен. 

Концепції формування суїцидів  

2  

5 Тема 14. Проституція як форма прояви девіантної 

поведінки 

2  

6 Тема 16. Психологічні умови профілактики і корекції 

девіантної поведінки 

2  

7 Тема 18. Сутність різних видів профілактики девіантної 

поведінки неповнолітніх 

6  

8 Тема 19. Характеристика програм профілактики 
негативних явищ у молодіжному середовищі 

2  

9 Тема 20. Технології формування здорового способу 

життя як напрямок профілактичної роботи 

4  

10 Тема 21. Психолого-педагогічна сутність соціально-

педагогічної корекції адиктивної поведінки 

4  

Усього годин  32  

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

ДФН 

Кількість 

Годин 

ЗФН 

1 Поведінка як психологічна категорія і як якість індивіда. 

Відхилення у поведінці. Критерії визначення поняття 
4  

2 Соціальна норма і соціальні відхилення. Порівняльна 

характеристика поведінкових феноменів  
2  

3 Особливості прояву соціальної дезадаптації дітей та 

молоді в сучасний період розвитку українського 

суспільства  

4  

4 Психологічні механізми відхилення у поведінці. 

Екзистенціонально-гуманістичний підхід щодо 

давіантної поведінки 

2  

5 Девіації як поведінкові прояви через призму соціально-

когнітивної теорії 
2  

6 Чинники девіантної поведінки особистості 2  
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7 Гендерно-вікові аспекти девіантної поведінки 

особистості 
2  

8 Психологічна характеристика видів девіантної 

поведінки. Класифікація видів девіантної поведінки  
2  

9 Делінквентна поведінка як вид девіантної поведінки 

дітей та молоді 
2  

10 Адиктивна поведінка неповнолітніх  2  

11 Психологія агресивної поведінки. 2  

12 Психопатологічна поведінка як вид девіантної поведінки 2  

13 Суїцид як соціально-психічний феномен. Концепції 

формування суїцидів  
4  

14 Проституція як форма прояви девіантної поведінки 4  

15 Технологія діагностики особистості з девіантною 

поведінкою 
2  

16 Психологічні умови профілактики і корекції девіантної 

поведінки 
2  

17 Теоретичні та технологічні основи соціально-

педагогічної роботи з групами ризику в Україні та за 

кордоном 

4  

18 Сутність різних видів профілактики девіантної 

поведінки неповнолітніх 
4  

19 Характеристика програм профілактики негативних явищ 
у молодіжному середовищі 4  

20 Технології формування здорового способу життя як 

напрямок профілактичної роботи 
4  

21 Психолого-педагогічна сутність соціально-педагогічної 

корекції адитивної поведінки 
4  

Усього годин  80  

 

7. Індивідуальні завдання 
1. Підготувати реферат «Діяльність НДО України щодо профілактики 

девіантної поведінки дітей та молоді». 

 

8. Методи навчання 
- слухання лекцій; 

- виступ з повідомленням на семінарі; 

- виголошення доповіді на семінарі; 

- участь у дискусії на семінарі; 

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- виконання самостійної роботи; 

- консультації. 

 

 



14 

 

  

9. Методи контролю 
- фронтальне опитування на семінарських заняттях; 

- письмові контрольні роботи; 

- самостійні роботи; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль №1 Модуль №2 СР 100 

ЗМ 1 ЗМ 2 МК 1 ЗМ 3 МК 2 10 

Т3 Т5 Т6 Т13 Т14 30 Т16 Т18 Т19 Т20 Т21 30 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
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 заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

63-74 D 
задовільно  

50-62 Е  

21-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-20 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

- тексти лекцій; 

- плани семінарських занять; 

- завдання до самостійної роботи; 

- індивідуальні завдання; 

- питання до модульного контролю; 

- питання до заліку; 

- глосарій 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Змановська Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003.– 288с. 
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2. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. — М.: ТЦСфера, 

2003. — 160 с. 

3. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. – К.; 2003. 

4. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Максимова Н. Ю. – К. : Либідь, 2011. – 520 с. 

5. Максимова Н. Ю. Психологічна профілактика суїциду та агресивної 

поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі . К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 

128 с. 

6. Максимова Н. Ю. Сімейне консультування [Текст] : навчальний посібник 

/ Н. Ю. Максимова ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2011. – 

304 с. 

7. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні аспекти 

проблеми насильства, – К: ВІПОЛ, 2003. – 343 с. 

8. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і 

студентів: Тренінгові і соціально-реабілітаційні програми; В 3 т. / За ред. 

В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005.– Т.1. – 248 с. 

9. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і 

студентів: Тренінгові і соціально-реабілітаційні програми; В 3 т. / За ред. 

В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005.– Т.2. – 264 с. 

10. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і 

студентів: Тренінгові і соціально-реабілітаційні програми; В 3 т. / За ред. 

В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005.– Т.3. – 236 с. 

11. Профілактика ризикованої поведінки в учнівському і студентському 

середовищі: Методичні рекомендації / За ред. В.Г.Панка. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 

252 с. 

12. Психолого-педагогічні основи профілактики девіантної поведінки учнів 

підліткового віку. Методичні рекомендації. – Ставище, 2002. – 91с. 

 

Допоміжна 
1. Аряєв М.Л., Щербинська А.М., Котова І.В., Старець О.О., Мойсеєнко Р.О., 

Коваленко О.Ф., Сапуга І.Є. Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ-

інфікованими в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах: Методичні 

рекомендації.– К., 2002.– 19с. 

2. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти 

проблемним підліткам/ Пер. з англ. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520с.  

3. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навчальний посібник для 

персоналу дитячих установ, батьків. опікунів, соціальних працівників та інших 

осіб, що доглядають за ВІЛ-інфікованими дітьми. – К.: «Кобза», 2003. – 168с. 

4. Заброцький М. М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. –  

Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2001. – 112с. 

5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК 

системи освіти України / Упоряд. Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г. – К.: 

Ніка-Центр, 2005. – 436 с. 

6. Знаємо та реалізуємо свої права /Денисова О.О., Квітка Я.М., Ковганич 

Г.Г., Константинов С.Ф. – К.: Міленіум, 2002. – 164 с. 
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7. Ілляшенко Т.Д. Чому їм важко вчитися? Методичний посібник. – К.: 

Видавництво «Початкова школа», 2003.– 128с. 

8. Крэйг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство «Питер», 2000.– 

992с. 

9. Люди и ВИЧ/ Под ред. Е. П. Пурик. – К.: Фарм-арт, 2001. – 206 с. 

10. Маценко І. Психолого-педагогічна корекція емоційної сфери молодших 

школярів // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-

виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчальному році / За 

заг. ред. Н.І.Клокар.– Біла Церква. –2002.– С. 297-302. 

11. Маценко І. Чому дитина буває агресивною? // Освіта Київщини. – 2004.– 

№5. – C.4 

12. Маценко І.В. Методичні рекомендації щодо попередження суїцидальної 

поведінки учнів (для практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів і 

батьків) // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання 

управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.–

2004.–№2(40).– С.73-78 

13. Маценко І.В. Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу як 

ефективної форми профілактики та корекції девіантної поведінки неповнолітніх. 

// Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання 

управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.–

2004.–№12(38).– С.67-69. 

14. Методика освіта «рівний-рівному»/Лещук Н.О., Зимівець Н.В., Авельцева 

Т.П., Ковганич Г.Г., Мірошниченко Т.І., Руда О.З.- К.: Міленіум,2002.–132с. 

15. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: ТЦ «Сфера», 

2001.– 480с. 

16. Овчарова Р.В. Технологии практического психологообразования: Учебное 

пособие для студентов вузов и практических работников. - М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

– 448с. 

17. Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД: Навч.-метод. посібник; В 2 т. / 

Упорядник Л.І.Гриценюк, А.С. Терніченко, І.І. Ткачук. – К.: Ніка-Центр, 2005.– 

Т.1. – 228с. 

18. Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД: Навч.-метод. посібник; В 2 т. / 

Упорядник Л.І.Гриценюк, А.С. Терніченко, І.І. Ткачук. – К.: Ніка-Центр, 2005.– 

Т.2. – 204с. 

19. Прояви турботу та обачливість /Ворник Б.М., Оржеховська В.М., 

Голоцван О.А. – К.: Міленіум, 2002. – 156 с. 

20. Психология Возрастных кризисов: Хрестоматия – / Сост. К. В. Сельченок. 

– Мн.: Харвест, 2000.– 560с. 

21. Психолого-педагогічна реабілітація «дітей вулиці» / За ред. І.І.Цушка. – 

К.: Ніка-Центр, 2004. – 292 с. 

22. Северина Л. В. Особливості розвитку і виховання дитини у 6 років. – 

Харків: Торсінг, 2003. – 64с. 
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23. Северина Л. В. Особливості розвитку і виховання дитини у 7-10 років. – 

Харків: Торсінг, 2003. – 62с. 

24. Семиченко В.А. Психологія особистості. – К.: Видавець Ешке О.М., 2001. 

– 427с. 

25. Спілкуємось та діємо /О.Безпалько, В.Гончарова, І.Авдєєва, Ж.Савич. - К.: 

Міленіум, 2002. – 112 с. 

26. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики 

готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець-

Подільський: Абетка, 2001. – 20с. 

27. Уход на дому за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом – К.: СПИД Фонд 

Восток – Запад, 2003. – 35 с. 

28. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків 

/Н.Ю.Максимова та ін. – К.: Ніка-центр, 2002. – 280 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

http://library.iapm.edu.ua/metod/1881.pdf 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sptp/2009_4/7.pdf 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_11/22.pdf 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-208546.html 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-208546.html 

http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=522 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Девіантна_поведінка 

http://in.ndu.edu.ua/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=1202 

http://pedagogy.ucu.edu.ua/study/courses/social-crime-prevention-and-educational/ 

http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/soc-ped/Soc_ped_2011_2.pdf 

 


