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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – вибіркова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   6,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психологія девіантної 

поведінки» 

 

Лекції: 34 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 20 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: вибіркова 

 

Самостійна робота:  

120 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

22 год.  

Семестр: ІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

1) Обрати тему з 

запропонованого 

переліку 

індивідуальних робіт. 

2) Оформити у вигляді 

презентаційної роботи 

(реферату) 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

6,0 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення здобувачів з 

основними теоретичними підходами до вивчення девіантної поведінки. 

Сформувати цілісне уявлення про проблему девіантної поведінки у сучасному 

суспільстві. Засвоєння курсу передбачає опанування вміннями та навичками, 

необхідними для надання психологічної допомоги особистості з девіантною 

поведінкою. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психологія девіантної 

поведінки” полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної 

компетентності: здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

Фахових компетентностей: 
1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 
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8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

12. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

13. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

14. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням психологічної 

практики  

15. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

16. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 психологічний зміст поняття “девіантна поведінка”; 

 форми прояву девіантної поведінки; 

 чинники виникнення девіацій у поведінці особистості; 

 вікові і ґендерні особливості прояву девіантної поведінки особистості; 

 принципи, стадії, методи психологічної діагностики девіантної 

 поведінки та її чинників; 

 особливості діяльності психолога щодо профілактики девіацій у 

поведінці особистості; 

 особливості діяльності психолога щодо корекції девіантної поведінки 

особистості; 

 основні напрями соціально-психологічної реабілітації особистості з 

девіантної поведінкою. 

вміти: 

 виявляти зміст і види девіантної поведінки особистості; 

 визначати чинники, що сприяють відхиленням у поведінці особистості; 

 використовувати методи психологічної діагностики особистості з 

девіантною поведінкою; 
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 подавати психологічну допомогу особистості з девіантної поведінкою, в 

тому числі телефоном довіри і анонімному консультуванні. 

              

      2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Поняття про девіантну поведінку 

1 Загальне уявлення про 

девіантну поведінку 

14 4 2 2  10 

2 Детермінація 

девіантної поведінки 

18 6 4 2  12 

 Всього за частиною 1 32 10 6 4  22 

Частина 2. Види девіантної поведінки 

3 Загальна характеристика 

адиктивної (залежної) 

поведінки. Хімічні 

залежності 

20 8 4 4  12 

4 Нехімічні залежності. 

Харчові адикції 

16 6 4 2  10 

5 Психологія агресивної 

поведінки 

18 6 4 2  12 

6 Делінкветна поведінка 16 6 4 2  10 

7 Суїцидальна поведінка 16 6 4 2  10 

8 Сексуальні девіації 16 6 4 2  10 

 Всього за частиною 2 102 38 24 14  64 

Частина 3. Соціально-психологічний вплив на девіантну поведінку 

9 Соціально-психологічний 

вплив на девіантну поведінку 

особистості та її 

профілактика 

18 6 4 2  12 

10 Індивідуальне завдання 28 6   6 22 

 Всього за частиною 3 46 12 4 2 6 34 

 Всього годин 180 60 34 20 6 120 

 Залік - усний       

 

Індивідуальне заняття 

Обрати тему з запропонованого переліку індивідуальних робіт та оформити 

у вигляді презентаційної роботи 

 

Теми індивідуальних робіт 

 

1. Акцентуації характеру та психопатії у підлітків-правопорушників.  

2. Алкогольна субкультура та її вплив на розповсюдження алкогольної 

залежності.  

3. Бродяжництво та жебрацтво як соціально-психологічна проблема.  
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4. Вікові особливості делінквентної поведінки.  

5. Вікові особливості суїцидальної поведінки.  

6. Вікові та гендерні особливості агресивної поведінки.  

7. Вікові та ґендерні ознаки адиктивної поведінки.  

8. Віктимна поведінка особистості, її взаємозв’язок з девіаціями.  

9. Вплив сект та деструктивних культів на особистість.  

10. Діяльність шкільного психолога з профілактики дитячої та підліткової 

злочинності.  

11. Жорстоке ставлення до дітей як можливий фактор виникнення 

агресивності.  

12. Механізми регулювання соціальних норм в українському суспільстві.  

13. Основні напрямки корекційної роботи з агресивними дітьми та їх 

батьками.  

14. Психологічна характеристика втеч з дому та бродяжництва 

неповнолітніх.  

15. Психологічний портрет особистості-жертви сексуального насилля.  

16. Психологічні аспекти формування харчових адикцій.  

17. Психологічні особливості міжособистісних стосунків осіб з девіантною 

поведінкою.  

18. Психологічні чинники вандалізму та графіті серед дітей і молоді.  

19. Психологічні чинники тютюнопаління школярів.  

20. Психологія підліткової злочинності.  

21. Розвиток особистості дитини в узалежненій родині.  

22. Роль сім’ї у виникненні адиктивної поведінки особистості.  

23. Роль сімейного виховання у виникненні девіантної поведінки дітей і 

підлітків.  

24. Трудоголізм як форма адиктивної поведінки.  

25. Уявлення про суїциди в різних соціальних групах.  

26. Фактори, що впливають на формування та розвиток суїцидальної 

активності.  

27. Феномен підліткового спортивного фанатизму.  

28. Шкільне знущання (булінг).  

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 
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3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

1. Визначення девіантної поведінки. 

2. Поняття "норма", види соціальних норм. 

3. Критерії девіантної поведінки.  

4. Класифікації поведінкових відхилень.  

5. Біологічні концепції девіацій (Ч.Ломброзо, К.Лоренц та інші).  

6. Соціологічні концепції девіацій (Е.Дюркгейм, Р.Мертон та інші). 

7. Психологічні теорії  (психоаналіз, біхевіоризм, гуманістичний напрям та 

ін.)  

8. Особливості діагностики змісту та чинників девіантної поведінки.  

9. Визначення адиктивної / залежної поведінки.  

10. Об’єкти адикцій та форми залежної поведінки.  
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11. Психологічні особливості адиктивної поведінки. 

12. Фактори виникнення та етапи розвитку адиктивної поведінки.  

13. Хімічні залежності.  

14. Поняття про психоактивні речовини (ПАР) та наркотичні речовини, їх 

властивості, механізм впливу на психіку людини та організм.  

15. Алкоголь як психоактивна речовина.  

16. Психологічні особливості алкогольної залежності як форми адиктивної 

поведінки. 

17. Алкогольна співзалежність.  

18. Вживання наркотичних речовин як форма адиктивної поведінки. 

Психоактивні та наркотичні речовини. Види наркотичних речовин 

(опіати, транквілізатори, галюциногени, психостимулятори тощо), ознаки 

їх вживання, вплив на організм. 

19. Тютюнопаління як вид адиктивної поведінки.  

20. Харчові адикції: загальні ознаки, причини появи. 

21. Окремі види харчових адикцій: нервова анорексія, невротична булімія.  

22. Нехімічні залежності: загальні ознаки. 

23. Окремі різновиди нехімічних залежностей (трудоголізм, гемблінг, гейм-

залежність, Інтернет-залежність, залежність від ідеологій): ознаки, 

причини появи, соціальні наслідки, психологічна допомога.  

24. Делінквентна поведінка. Виникнення і розвиток делінквентної поведінки. 

соціального ризику виникнення делінквентності. Неформальні підліткові 

Психопатологія та делінквентна поведінка особистості.  

25. Протиправна мотивація. Протиправна поведінка дорослих. 

Антисоціальна (соціопатична особистість).  

26. Бродяжництво та жебракування як форми асоціальної поведінки.  

27. Психологія агресивної поведінки.  

28. Поняття про агресію, агресивність, агресивну поведінку.  

29. Класифікація видів та форм агресивної поведінки.  

30. Патологічні та непатологічні форми агресивної поведінки. 

31. Теорії агресивності.  

32. Вікові, гендерні та індивідуальні особливості агресивної поведінки.  

33. Віктимність та віктимна поведінка особистості.  

34. Девіантна віктимність підлітків. 

35. Агресія та делінквентна поведінка.  

36. Вандалізм та графіті як види агресивної поведінки: прояви, типологія, 

причини, профілактика.  

37. Суїцидальна поведінка. Суїцид як психологічний феномен.  

38. Аутоагресія і аутодеструктивність. 

39. Теорії суїцидальної поведінки: історична, патопсихологічна, 

психологічна, соціологічна.  

40. Концепція суїцидальної поведінки А.Г.Амбрумової.  

41. Типологія суїцидів. Мотиви та чинники суїцидальної поведінки.  

42. Превенція та інтервенція суїцидальної поведінки.  

43. Відхилення сексуальної поведінки.  
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44. Патологічні і непатологічні форми сексуальних девіацій та критерії їх 

визначення.  

45. Класифікація сексуальних девіацій: види та основні форми сексуальних 

девіацій.  

46. Загальна характеристика, причини появи окремих видів сексуальних 

девіацій: гіпермаскулінність та гіперфемінність, гомосексуальність, раннє 

статеве життя, транссексуалізм, ексгібіціонізм, візіонізм (вузаєризм) 

тощо.  

47. Психологічні особливості сексуальних девіацій неповнолітніх.  

48. Психопрофілактика як вид роботи практичного психолога.  

49. Поняття про психологічне здоров’я, умови його збереження.  

50. Профілактика девіантної поведінки.  

51. Рівні профілактики.  

52. Основні напрямки профілактичної роботи: інформаційний, поведінковий 

та ін.  

53. Форми профілактики.  

54. Психологічна інтервенція девіантної поведінки 

55. Основні методи психологічного впливу (психотерапія, психологічний 

тренінг, організація терапевтичного саногенного середовища та ін.)  

56. Психологічна допомога при різних видах девіантної поведінки 

 

6. Рекомендована література 

 

Основна література: 

 

1. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-

метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів 

спеціальності «Соціальна робота» у двох частинах. Ч. 1. Теоретична 

частина. 2-ге вид., перероб і доповн. К., 2016. 188 с 

2. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-

метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка» у двох частинах. Ч. ІІ. Практична 

частина. 2-ге вид., перероб і доповн. К., 2016. 193 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) 

/ Е.В.Змановская. М.: Academia, 2003. 288 с. 

4. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні 

аспекти алкоголізму та наркоманії: Навчальний посібник /Н.Ю.Максимова. 

К.: Либідь, 2006. 328 с. 

5. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки /Н.Ю.Максимова. К.: 

Либідь, 2011 520 С. 

6. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: учеб. пособие / В. 

Д. Менделевич. СПб.: Речь, 2005. 445 с. 

7. Папуча М.В. Аномальна поведінка в ранній юності // Папуча М.В. 

Психологія ранньої юності: навч.-метод. посіб. Ніжин: Редакційно-

видавничий відділ НДПУ, 2001. С. 85-124. 

 



10 
 

Додаткова література: 

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия. СПб., 2002. 512 с. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 2001. 352 с. 

3. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением / Под 

ред. М.И.Рожкова. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний 

ракурс. Тернопіль, 1999. 384 с. 

5. Гура С.О. Психологія суїциду: навч. посіб. / С.О.Гура. Х.: НУЦЗУ, 

2016. 129 с.  

6. Егоров А.Ю.Нехимические аддикцииРечь 2007.190с 

7. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів 

освіти. Навчально-методичний посібник / Андрєєнкова В.Л., Байдик 

В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. К.: ФОП Нічога С.О. 2020. 

196 с.  

8. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и 

группы: Учебное пособие / Е.В.Змановская, В.Ю.Рыбников. СПб: 

Питер, 2010. 352 с. (Серия «Учебное пособие»). 

9. Квітковська Н. В. Психологія девіантної поведінки учнів (умови, 

причини, особливості виховання, проблемні родини, профілактика та 

корекція): Навчально- методичний посібник / Н.В.Квітковська. 

Миколаїв, 2010. 240 с.  

10. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и 

практикум для СПО / Ю.А.Клейберг. 5-е изд., переаб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 290 с. 

11. Кон И.С. Девиантное поведение. Норма и патология. Девиантное 

поведение и личность. // Кон И.С. Психология ранней юности. Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 1989. 255 с. 

12. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: Социально-

психологические и психиатрические аспекты / В.Т.Кондрашенко. Мн.: 

Беларусь, 1988. 207 с. 

13. Кошова І.В., Кресан О.Д. Психологія девіантної поведінки / 

Навчально-методичний посібник. Ніжин, 2021. 226 с. 

14. Лещук Н. О. Статеве виховання і репродуктивне здоров’я підлітків та 

молоді : навч. посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван, Я. М. 

Сивохоп. К., 2014. 136 с.  

15. Лєбєдєв Д.В., Назаров О.О., Тімченко О.В., Христенко В.Є., 

Шевченко І.О. Психологія суїцидальної поведінки: Посібник / За заг. 

ред. проф. О.В.Тімченка. Харків, 2007. 129 с.  

16. Лобанова А.С., Калашнікова Л.В. Робота з підлітками-девіантами: 

соціологічний та психологічний аспекти: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. К.: Вид-во «Каравела», 2017. 470 с. URL: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1412 

17. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учеб. пособ. 

М.: МЕДпресс, 2001. 432 с. 
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18. Папуча М.В. Психологія ранньої юності: навчально-методичний 

посібник / М.В.Папуча. Ніжин: Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2000. 

137 с.  

19. Практикум по девиантологии / Под ред. Ю. А. Клейберга. СПб.: Речь, 

2007. 144 с. 

20. Ромек В.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. СПб.: 

Речь, 2004. 256 с. 

21. Седих К.В., Моргун В.Ф. Делінквентний підліток. Навчальний 

посібник з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної 

поведінки підлітків для студентів психологічних, педагогічних, 

соціальних, юридичних спеціальностей та інтернів-психіатрів. 3-е 

вид., доп. К.: Видавничий Дім «Слово», 2019. 272 с.  

22. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до 

девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія 

/ О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та 

ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 300 с.  

23. Федоренко Р. П. Психологія суїциду: навч. посіб. / Раїса Петрівна 

Федоренко. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. 260с 

24. Христук О. Л. Психологія девіантної поведінки: навчально-

методичний посібник / О. Л. Христук. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 192 с 

25. Юрьева Л.Н, Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: 

формирование, диагностика, коррекция и профилактика: Монография. 

Днепропетровск: Пороги, 2006. 196 с.  


