


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 231 

«Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 557 від 24.04.2019 

р. Курс «Девіантологія» впроваджено у навчальний план підготовки майбутніх соціальних 

працівників та фахівців у галузі соціальної роботи з метою ознайомлення студентів з 

сучасними науковими уявленнями щодо соціальної сутності особистості, проявами 

відхиляючої поведінки та шляхів профілактики девіантної поведінки; формування у 

студентів поняття «відхиляючої (девіантної) поведінки»; ознайомлення з різними видами 

відхилень у поведінці; здійснення огляду наявних наукових підходів до проблеми, що 

розглядається в психологічному аспекті; узагальнення практичного досвіду вирішення 

проблеми поведінки, що відхиляється, в сучасному суспільстві тощо. 

Ключові слова: відхилення у поведінці, девіантна поведінка, делінквентна 

поведінка, адикції, норма, види девіацій. 

 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in specialty 

231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education № 557 from 04.24.2019 

acquaintance of students with modern scientific ideas about the social essence of personality, 

manifestations of deviant behavior and ways to prevent deviant behavior; formation of students' 

concept of "deviant (deviant) behavior"; acquaintance with different types of behavioral disorders; 

review of existing scientific approaches to the problem, which is considered in the psychological 

aspect; generalization of practical experience in solving the problem of deviant behavior in modern 

society. 

Key words: deviations in behavior, deviant behavior, delinquent behavior, addictions, 

norm, types of deviations. 

 

 

 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Девіантологія» 

складена  проф. Султановою Н.В.  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

             Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові уявлення 

щодо соціальної сутності особистості, проявами відхиляючої поведінки та шляхів 

профілактики девіантної поведінки. 

            Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної 

роботи». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями щодо 

соціальної сутності особистості, проявами відхиляючої поведінки та шляхів профілактики 

девіантної поведінки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомити з різними видами відхилень у поведінці; 

- сформувати у студентів поняття «відхиляючої (девіантної) поведінки»; 

- здійснити огляд наявних наукових підходів до проблеми, що розглядається в 

психологічному аспекті; 

- узагальнити практичний досвід вирішення проблеми поводження, що 

відхиляється в сучасному суспільстві; 

- ознайомити з методами психологічної корекції відхиляючої поведінки 

особистості. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,

 усвідомлювати (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. 



ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Об’єкт, предмет, сутність і зміст девіантної поведінки 

Тема 2. Характеристика основних теорій і концепцій девіацій 

Тема 3. Класифікація відхиленої поведінки 

Тема 4. Критерії девіацій 

Тема 5. Характеристика соціальної норми: корисність, обов’язковість і фактична 

реалізація в поведінці людей 

Тема 6. Структура соціальних відхилень і рівні їх вивчення 

Тема 7. Підходи до вивчення способу життя різноманітних професійних, вікових 

груп населення — психологічний рівень дослідження деві- антної поведінки 

Тема 8. Чинники, що регламентують ставлення до естетичних, моральних норм, 

звичаїв і цінностей: вік, культура, професіоналізм, національ- ність, регіон проживання 

Тема 9. Еволюція поглядів суспільства на проблемну ситуацію 

Тема 10. Обставини, що спричиняють антинормативні рішення 
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