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1. Коротка анотація до курсу:  У курсі «Основи девіантології» вивчаються  питання виникнення девіацій, 

розглядаються історичні і сучасні наукові погляди на природу відхиленої поведінки: її детермінанти (причини, мотиви, 

чинники), закономірності формування, механізми функціонування. Слухачі курсу зможуть навчитися стратегіям та тактикам 

превентивної роботи (первинної, вторинної та третинної профілактики девіантної поведінки) з різними віковими групами 

учнів, виробити вміння вести психолого-педагогічні спостереження за особливостями регуляції поведінки та діяльності учнів 

на різних вікових етапах розвитку, вміння використовувати методи діагностики та корекції девіантної поведінки.  Курс 

складається з двох змістових модулів: «Сутність та чинники девіантної поведінки неповнолітніх», «Особливості та 

профілактика основних видів девіантної поведінки». 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Фахові : Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії з керівництвом, колегами, представниками інших 

професійних груп різного рівня, дітьми та молоддю без та з особливимиосвітніми  потребами, їхніми батьками на основі: 

принципів і норм педагогічної етики, правил культури поведінки, загальнолюдських та національних цінностей, норм 

суспільної моралі, конструктивного вирішення різноманітних професійних і особистих ситуацій та конфліктів;  працювати в 

команді. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу педагогічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх 

причинно-наслідкових зв’язків. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в України. 

Спеціальні : Здатність вирішувати стандартні та проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці, на 

основі сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання; спроможність коригувати прийоми, 

методи, засоби, технології, форми організації навчання адекватно дидактичній ситуації Здатність впроваджувати теоретичні 

надбання у професійній діяльності. Здатність аналізувати та оцінювати виховний потенціал сім’ї,  здійснювати психолого-

педагогічне діагностування сімейного виховання, організовувати освітньо-виховну  діяльність тих, хто навчається, на основі 

особистісно-орієнтованої моделі взаємодії з ними. 

2. Мета та цілі курсу :вивчення  чинників виникнення девіантних проявів у поведінці,неповнолітніх, розуміння 

сутності та типології окремих видів девіантної поведінки, особливості їх діагностики, профілактики та корекції. 

Завдання: 



 формування уявлень про сутність норми та аномалії соціальної поведінки 

 розуміння та виявлення  причин виникнення порушень поведінки; 

 здатність аналізувати виховний потенціал сім’ї, значення сім’ї у формуванні особистості: 

 здатність вирішувати проблемні професійні завдання у сфері корекції девіантної поведінки ;  

 

3.  Формат навчальної дисципліни -  

Змішаний (blended) – курс,очне навчання з супроводом у системі дистанційного навчання  

 

4.  Результати навчання –  

 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН 2. Використовувати знання особливостей 

психічного та фізичного розвитку дітей та молоді 

у процесі керівництва навчальною, трудовою та 

суспільною діяльністю тих, хто навчається 

РН 2.1: знати загальні питання з історії та теорії девіантології;  

РН 2.2: знати основні категорії девіантології; 

РН 2.3: знати та розуміти сутність процесу соціалізації 

РН.9. Застосовувати знання про вербальні і 

невербальні засоби і техніки спілкування при 

діагностуванні міжособистісних стосунків з 

метою попередження виникнення конфліктних 

ситуацій та конфліктів в освітньому середовищі 

РН 9.1: вміти діагностувати ознаки девіантної поведінки; 

РН 9.2: здатність враховувати загальні та індивідуально-

психологічні особливості розвитку, особливості регуляції 

поведінки учнів на різних вікових етапах розвитку; 

РН 9.3: вміння та навички прогнозування, превенції негативних 

соціальних явищ у закладах освіти 

РН 21. Демонструвати знання основ організації 

соціально-педагогічної роботи у закладах освіти: 

завдань, структури, функцій та забезпечувати 

соціально-психологічний супровід учасників 

освітньо-виховного процесу. 

 

РН 21.1: вміння реалізовувати набуті знання  в закладах освіти 

РН 21.2: вміти розробляти програму педагогічного супроводу 

учнів з девіантною поведінкою. 

РН 21.3: вміти здійснювати профілактичну роботу з різними 

категоріями підлітків ; 

РН 21.4: вміти обирати методи та форми виховної  роботи 

застосовувати їх для організації та здійснення освітнього 

процесу; 



 Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

РН.23. Керуючись знаннями та розумінням 

психолого-педагогічних основ сімейного 

виховання, розробляти технології: 

індивідуального виховання дітей та молоді без та 

з особливими освітніми потребами, педагогічної 

взаємодії з батьками з метою цілісного 

педагогічного впливу на тих, хто навчається 

РН 23.1: вміння розробляти програми роботи з сім’єю; 

РН 23.2:  знати особливості соціально-психологічного портрету 

дітей та молоді з девіантної поведінкою; розуміти соціалізуючи 

функції сім’ї 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 18 Участь обговоренні проблемний питань 

Практичні заняття 22 Демонстрація усних навичок володіння матеріалом. 

Виконання практичних завдань. 

Самостійна робота  65 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 105(3,5 кредитів) Підсумковий контроль: іспит 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2019/2020 2 4 011Оствітні, педагогічні науки.  обов’язкова 

 



7. Пререквізити – Соціальна педагогіка, Організація педагогічної роботи в спеціалізованих навчальних закладах та 

установах, Дидактичні складники освітнього процесу 

8. Постреквізити – Основи інклюзивної освіти 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, фліпчарт. 

Наявність оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб, 

Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати першоджерела. 

Додатково з політикою курсу можна ознайомитися за посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

  

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

1 

Лекція 1 Поняття та типологія девіантної поведінки 2 

Практичне 

заняття 1 

Загальна теорія девіантності та девіантної поведінки.  4 

Самостійна 

робота 1 

Сформуйте словник термінів з дисципліни; 

Запропонуйте модель структури девіантної поведінки  

5 

Самостійна 

робота2 

Представте схематично механізми формування адиктивної поведінки.  5 

Лекція 2 Сім’я як соціально-педагогічний чинник девіантної поведінки. 2 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


Практичне 

заняття 2 

Психологічні чинники виникнення девіантної поведінки  2 

Самостійна 

робота 3 

Наведіть сучасні приклади негативних, нейтральних і позитивних соціальних 

відхилень » 

Скласти тезаурус до теми англійською мовою. 

5 

Лекція 3 Школа як соціально-педагогічний чинник девіантної поведінки 2 

Практичне 

заняття3  

Суспільні та середовищні чинники девіантної поведінки 2 

Самостійна 

робота 4 

Встановіть та обґрунтуйте, що з перерахованого далі, на ваш погляд, є девіантною 

поведінкою: куріння тютюну, вбивство, подружня зрада, вживання героїну, 

суїцидальна спроба, брехня, фізичне покарання дитини, гомосексуальні відносини, 

надмірне захоплення мексиканськими серіалами, гра в карти на гроші, прогул 

шкільного уроку без поважної причини, озброєний грабіж, хакерство, відхід в секту, 

виснажливе голодування з метою корекції фігури, грубіянство  

2 

Лекція 4 Суспільні та середовищні чинники девіантної поведінки 2 

Самостійна 

робота 5 

Проаналізуйте наукові підходи  з означених проблемних питань. Згрупуйте виявлені 

підходи.  

 Поняття «норма» і «аномалія» у психічному та особистісному розвитку дитини.  

 Вікові та індивідуальні особливості нормативної поведінки неповнолітніх. 

5 

Всього за змістовий модуль 1 – 46год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 8год.,, СР – 25год.)  

Практичне 

заняття 4 

Причини виникнення агресивної поведінки. Типологія агресивних підлітків 2 

Лекція 4 Агресивна поведінка та її види 2 

Практичне 

заняття 5 

Напрями роботи педагогічного колективу щодо профілактики суїцидальної 

поведінки підлітків: 

2 

Самостійна 

робота 6 

Дайте письмову відповідь, в чому полягає взаємообумовленість корекції та превенції 

девіацій . Скласти словник до теми англійською мовою. 

5 

Лекція 5 Залежна поведінка та її види. 2 

Практичне 

заняття 6 

Діагностика та профілактика адиктивної поведінки. 4 



Лекція 6  Діагностика девіантної поведінки як умова її профілактики 2 

Самостійна 

робота 6 

Скласти модель соціального регулювання (дефініції, підходи, механізм, засоби, 

механізм, типи..).  

5 

Лекція 7 Профілактична  та реабілітаційна робота з дітьми з групи ризику 2 

Практичне 

заняття 7 

Компоненти профілактичних програм 2 

Самостійна 

робота 7 

Сформуйте порівняльну таблицю інструментів соціального контролю. 

Представити у вигляді порівняльної таблиці етапи підготовки до профілактики 

девіантної поведінки  

5 

Лекція 8 Методи корекції девіантної поведінки 2 

Практичне 

заняття8 

Методи корекції девіантної поведінки 2 

Самостійна 

робота8 

Запропонуйте та обґрунтуйте додаткові, не зазначені у лекційному матеріалі,  

психолого-педагогічні методи корекції, терапії та реабілітації осіб з девіантною 

поведінкою  

5 

Лекція 8 Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовленнєвими порушення  

Практичне 

заняття 9 

Методи профілактики девіантної поведінки.  2 

Самостійна 

робота 9 

Визначте роль біологічного та соціального факторів у розвитку особистості. 

Причини адиктивної поведінки та її попередження. 

5 

Лекція 10 Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням спілкування та 

поведінки 

 

Практичне 

заняття 10 

Методи профілактики девіантної поведінки. Розробка профілактичних програм 2 

Самостійна 

робота 10 

Розкрити взаємозв’язок акцентуацій характеру та відхиляючої ся поведінки. 2 

Лекція 10 Особливості навчання та виховання учнів з порушенням соціальної поведінки  

Самостійна 

робота 11 

Опрацювати книгу «Психологія позитивних змін. Як назавжди позбутися шкідливих 

звичок /Джеймс Прохазка, Джон Норкрос, Карло ді Клементе ; пер. з англ. Марини 

8 



Пуксант. – М. : Ман, Іванов і Фербер, 2013. – 320 с. https://www.mann-

ivanovferber.ru/books/paperbook/changing-for-good/. Та зробити письмовий  тезисний 

виклад головних положень. 

 

Самостійна 

робота 12 

Складіть таблицю з порівняльним аналізом вербальних, поведінкових та 

ситуативних ознак суїцидальних намірів. 

 Опрацюйте питання «Інтерв’ю з суїцидальним пацієнтом» та представте алгоритм з 

рекомендаціями 

5 

Всього за змістовий модуль 2 – 108год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 14год., СР – 35год.) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 105год. (лекцій – 18 год., ПЗ – 22 год., СР – 65год.)  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, участь 

в обговоренні теоретичних питань лекції 

0-18 

2 Робота на практичних заняттях, систематична участь в обговоренні теоретичних питань, 

опрацювання додаткової літератури,виконання практичних вправ на кожному практичному занятті. 

ПЗ 1-3 по 2б., Пз 4-11 по 3б. 

0-30 

3 Самостійна робота: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-2 бали); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-4бали); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-1бали); 

 індивідуальне завдання № 5 (0-4бали); 

 індивідуальне завдання № 6 (0-4 бали); 

 індивідуальне завдання № 7 (0-1 бали); 

0-25 

https://www.mann-ivanovferber.ru/books/paperbook/changing-for-good/
https://www.mann-ivanovferber.ru/books/paperbook/changing-for-good/


 індивідуальне завдання № 8 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 9 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 10 (0- 1 бали); 

 індивідуальне завдання № 11 (0-1 бали); 

 індивідуальне завдання № 12 (0-4 бали) 

NМ Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за розроблені дидактичні проекти , самостійну роботу не менше, ніж25 балів з 39 можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 55 балів. 

 



Критерії оцінювання кожного з видів робіт: 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції. 

0-1 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні 

відповіді на запитання викладача. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-3 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

0-4 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

 

13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 3.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити розуміння теоретичних основ курсу. Суть його спрямована на визначення основних 

концепцій що розкривають підходи до навчання та реабілітації людей х особливими потребами. 

Питання № 2 спрямовано на перевірку вмінь визначати дидактичні та методичні напрямки корекції девіантної 

поведінки. 

Питання № 3 спрямовано на перевірку вмінь розробляти профілактичні заходи запобігання виникненню девіантної 

поведінки. 

 



14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Гонеев А. Д. Работа учителя с трудными подростками : учеб. пособие для студ.высших учеб. заведений / А. Д. 

Гонеев, Л. В. Годовникова. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 240 с . 

2. Квітковська Н. В. Психологія девіантної поведінки учнів (умови, причини, особливості виховання, проблемні 

родини, профілактика та корекція) : навч.-метод. посібник/ Н. В. Квітковська. – Миколаїв, 2010. – 240 с. 

3. Ківенко Н. В. Девіантна поведінка: сучасна парадигма : Моногр. / Н. В. Ківенко,І. І. Лановенко, П. В. Мельник. – 

Ірпінь : Акад. держ. податк. служби України, 2002. – 240 c 

4.  Міщик Л. І. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і 

підлітків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Міщик, З. Г. Білоусова ; Запоріз. держ.ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 106 c.  

5. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / О. С. Тарновська ; 

Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 82 c.  

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Колесникова О. В. Соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота в школі : оглядовий аналіз вітчизняного 

та зарубіжного досвіду  О. В. Колесникова ; Міжнар. жіноч. правозахис. центр "Ла Страда-Україна",  Харк. нац. пед. ун-т ім. 

Г. С. Сковороди. - Х. : Славена, 2010. - 136 с. 

2. Петрочко Ж. В. Діти в складних життєвих обставинах : соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. 

Петрочко. – Рівне: видавець О. Зень, 2010. – 368 с. 

3. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія. – Полтава, 2010. – 480 с.  

4. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінгів курс для спеціалістів 

соціальної сфери / Автори упорядники: В.Г.Головатий, А.В. Калініна, О.А.Виноградова. За заг. ред. Т.Ф. 30 Алєксєєнко. – К.: 

Основа-Принт, 2007. – 128 с. 

5. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм. – М. : АСТЛТД, 1998. – 672 с. – (Классики 

зарубежной психологии). 

 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Інформаційні ресурси 

1.Сайт дистанційного навчання УІПА 

2.https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-profilaktika-ta-korekciya-deviantno-povedinki-pidlitkiv-91347.html 

3.https://vspu.edu.ua/science/dis/des_10_1.pdf 

 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри       Н.О.Брюханова 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-profilaktika-ta-korekciya-deviantno-povedinki-pidlitkiv-91347.html
https://vspu.edu.ua/science/dis/des_10_1.pdf

