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Викладач: 

Остополець Ірина Юріївна − кандидат психологічних наук, доцент

профайл викладача: https://sites.google.com/d/1y7_ou4o-

VtxR0EOHrJpYNI9pX3JAb_Eh/p/1n-6Vg13OkgnjT-0RpRcO1ZervXfZg13E/edit

e-mail − irinaostopolets@gmail.com

сторінка курсу в Moodle: http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/my/

розклад консультацій: понеділок з 9.00 до 11.00

https://sites.google.com/d/1y7_ou4o-VtxR0EOHrJpYNI9pX3JAb_Eh/p/1n-6Vg13OkgnjT-0RpRcO1ZervXfZg13E/edit
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Анотація до дисципліни:

Об’єкт вивчення – уявлення про девіації та їх різновиди, 

психологічні підходи до вирішення проблеми профілактики та 

корекції девіантної поведінки

Предметом вивчення дисципліни є загальні теоретичні та 

методологічні підходи до пояснення причин та механізмів 

виникнення девіантної поведінки, когнітивні, емоційні установки та 

поведінкові реакції, що супроводжують окремі види девіацій, а 

також вікові та гендерні відмінності. У рамках курсу здобувачі 

ознайомляться із поняттями «девіантна поведінка», «агресивна 

поведінка», «суїцид», «віктимність», «делінкветна поведінка», 

«психологічна корекція девіантної поведінки».



Мета курсу: ознайомлення студентів із основними проблемами, змістом,

видами, психологічними чинниками та особливостями організації діагностики, профілактики і

корекції девіантної поведінки.

Завдання:
1. Оволодіння категоріально-термінологічним апаратом психології девіантної поведінки, поняттями

«соціальна норма» і «девіантна поведінка».

2. Формування знань про закономірності чинники та механізми виникнення девіацій, проблем

фізіологічних та психологічних механізмів основ психічної діяльності та загальні закономірності

розвитку особистості.

3. Ознайомлення із основними соціологічними та психологічними моделями виникнення девіантної

поведінки.

4. Ознайомлення студентів з основними методами діагностики психологічних властивостей,

емоційно-вольової сфери осіб із девіантною поведінкою. Формувати уміння здійснювати аналіз

особливостей особистості із девіантною поведінкою. 5. Формування здатності будувати програму

психологічної профілактики та психологічного супроводу підлітків та юнаків із девіантною поведінки.

Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за

результатами вивчення:

- загальні: 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність працювати в команді.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про людину і суспільство.

- спеціальні: 
Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації 

Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до 

запиту.

Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 



Очікувані результати навчання:

Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування

психічних явищ в контексті професійних завдань, ілюструвати прикладами.

Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для

фахівців і нефахівців.

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних

особливостей співрозмовника.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Девіантна поведінка як предмет наукового пізнання. Тлумачення терміну „девіантна поведінка", його 

синоніми. Поняття та предмет психології девіантної поведінки. Девіантна поведінка як проблема соціологічних 

досліджень. Теорія аномії - соціальної дезорганізації В.Дюркгейма. Теорія диференційованих можливостей Говарда 

і Орліна. Біологічні концепції девіантної поведінки (Ч.Ломброзо, Е.Кречмер, ХШелдон, У.Пірс, Х.Айзенк). 

Психологічні концепції девіантної поведінки.

Співвідношення понять «нормальна поведінка» та «девіантна поведінка». Визначення понять «норма», 

види норм. Основні підходи, що пояснюють ці феномени. Біопсихологічні концепції норми та патології в теоріях 

З. Фрейда та Ч. Ломброзо. Значення соціальних норм для людини та суспільства. Функції соціальних норм. 

Класифікація соціальних норм. Морфологічна структура соціальної норми. 

Проблема девіантної поведінки в психології Поняття «нормальної» («здорової») та «ненормальної» 

(«деструктивної») особистості в психології. Копінг, копінг - поведінка, копінг- ресурси особистості. 

Темпераментна збалансованість та гармонійність характеру людини. Параметри гармонійного характеру. 

Адаптивність та самоактуалізація. Порівняльна характеристика гармонійних та дисгармонійних рис характеру 

людини. Поняття «акцентуації» характеру в психології. Типологія акцентуацій характеру. Основні ознаки 

відмінності акцентуації характеру від патології характеру. Вплив виховання на розвиток патохарактерологічної 

особистості. 

Види і форми девіантної поведінки. Прояви девіантності в творчості (науці, мистецтві). Аутсайдерство. 

Наркотизм. Вандалізм: графіті, види графіті. Гомосексуалізм. Самогубство. Адиктивна (залежна) поведінка як 

різновид девіантної поведінки. Об'єкти адикції. Форми адикції. Загальні ознаки адиктивнеї поведінки. Адиктивні 

установки. Анозогнозія. Концептуальні моделі адиктивної поведінки: моральна модель, модель хвороби, 

симптоматична модель, психоаналітична модель, системно-особистісна модель, біопсихосоціальна модель. 

Фактори залежної поведінки і феномен спів- залежності. 

Психологічна профілактика та корекція девіантної поведінки. Поняття профілактики девіантної поведінки 

та соціального контролю. Загальна та спеціальна профілактика. Система соціальної профілактики в Україні та 

основні напрямки її вдосконалення. Перспективи розвитку служб соціальнопсихологічного реагування, їх 

функціональна характеристика. Запобігання та профілактика окремих форм соціальної патології (злочинності, 

п’янства, наркотизму, суіцидальної поведінки та ін.). Психолого-педагогічна підтримка соціально дезадаптованих 

підлітків. Запобігання порушень процесу соціалізації неповнолітніх в сім’ях групи ризику. Запобігання педагогічній 

запущеності дітей та підлітків у школі.


