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Об'єктом вивчення навчальної дисципліни «Психологія девіантної 

поведінки» є суб'єкти соціальної взаємодії (індивіди, групи, субкультури) 

з різними формами девіантної поведінки різної етіології, які мають якості 

девіантності. 

Предметом вивчення є ситуаційні поведінкові реакції, психічні стани, що 

відхиляються від різноманітних норм, а також порушення у розвитку 

особистості, що призводять до дезадаптації людини в суспільстві і (або) 

порушення самоактуалізації, неприйняття себе в силу вироблених 

неадекватних патернів поведінки.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки» є засвоєння 

майбутніми психологами основних теоретичних підходів відносно механізмів виникнення, формування, 

динаміки та результатів поведінки, що відхиляється від різноманітних норм, а також оволодіння ними 

практичних вмінь та навичок щодо способів та методів профілактики, корекції і терапії девіантної 

поведінки. 

В результаті освоєння дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності: 

загальні:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

фахові:

- здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології;

- здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел;

- здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації.

Очікувані результати навчання: 

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання;

- розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 

професійних завдань;

- здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення професійних завдань;

- обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел;

- пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, 

приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.



Теми лекцій:

Тема 1. Девіантна поведінка як предмет наукового пізнання.

Тема 2. Причини девіантної поведінки особистості.

Тема 3. Структура і типи девіантної поведінки.

Тема 4. Особливості девіантної поведінки підлітків.

Тема 5. Психологічні основи профілактики і корекції девіантної поведінки 

особистості.

Теми практичних занять:

Тема 1. Проблема девіантної поведінки в психології.

Тема 2. Типологія девіантної поведінки та її гендерно-вікові особливості.

Тема 3. Соціально-психологічний вплив на девіантну поведінку особистості.
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