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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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Нормативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

2-й ск 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 

2-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Ступінь: 

бакалавра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

18 год. 

 

 

Самостійна робота 

122 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для скороченої форми навчання: 28 год. – аудиторні заняття, 122 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: ознайомлення студентів з сучасними науковими уявленнями щодо 

соціальної сутності особистості, проявами відхиляючої поведінки та шляхів профілактики 

девіантної поведінки. 

Завдання курсу:  

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

- ознайомити з різними видами відхилень у поведінці; 

- 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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна робота з різними групами 

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

соціальної роботи». 

Навчальна дисципліна складається з 5 кредитів.  

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. 

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. 
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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 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Поняття девіантної поведінки 

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

Тема 2. Характеристика основних теорій і концепцій девіацій 

Кредит 2. Фактори, які сприяють прояву індивідуальних і соціальних 

відхилень 

Тема 3. Класифікація відхиленої поведінки 

Тема 4. Критерії девіацій 

Кредит 3. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій 
Тема 5. Характеристика соціальної норми: корисність, обов’язковість і фактична 

реалізація в поведінці людей 

Тема 6. Структура соціальних відхилень і рівні їх вивчення 

Кредит 4. Соціальні суперечності як причина девіантної поведінки 

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 

Кредит 5. Механізми поведінки, що відхиляється від норми 

Тема 9. Еволюція поглядів суспільства на проблемну ситуацію 

Тема 10. Обставини, що спричиняють антинормативні рішення 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Поняття девіантної поведінки 

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

девіантної поведінки 
15 2 2   11 
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Тема 2. Характеристика основних теорій і 

концепцій девіацій 
15  2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 2. Фактори, які сприяють прояву індивідуальних і соціальних відхилень 

Тема 3. Класифікація відхиленої 

поведінки 
15 2 2   11 

Тема 4. Критерії девіацій 15  2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 3. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій 

Тема 5. Характеристика соціальної норми: 

корисність, обов’язковість і фактична 

реалізація в поведінці людей 

15 2 2   11 

Тема 6. Структура соціальних відхилень і 

рівні їх вивчення 
15  2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 4. Соціальні суперечності як причина девіантної поведінки 

Тема 7. Підходи до вивчення способу 

життя різноманітних професійних, вікових 

груп населення — психологічний рівень 

дослідження деві 

14 2    12 

Тема 8. Чинники, що регламентують 

ставлення до естетичних, моральних норм, 

звичаїв і цінностей: вік, культура, 

професіоналізм, національ 

16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 5. Механізми поведінки, що відхиляється від норми 

Тема 9. Еволюція поглядів суспільства на 

проблемну ситуацію 
15 2 2   11 

Тема 10. Обставини, що спричиняють 

антинормативні рішення 
15  2   13 

Усього: 30 2 4   24 

Усього годин:  150 10 18   122 

 

4. Теми лекційних занять 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Поняття девіантної поведінки 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, сутність і зміст девіантної поведінки 2 

2. Тема 2. Характеристика основних теорій і концепцій девіацій  

Кредит 2. Фактори, які сприяють прояву індивідуальних і соціальних відхилень 

3. Тема 3. Класифікація відхиленої поведінки 2 

4. Тема 4. Критерії девіацій  

Кредит 3. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій 

5. Тема 5. Характеристика соціальної норми: корисність, 

обов’язковість і фактична реалізація в поведінці людей 

2 

6. Тема 6. Структура соціальних відхилень і рівні їх вивчення  
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Кредит 4. Соціальні суперечності як причина девіантної поведінки 

7. Тема 7. Підходи до вивчення способу життя різноманітних 

професійних, вікових груп населення — психологічний рівень 

дослідження деві 

2 

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

моральних норм, звичаїв і цінностей: вік, культура, професіоналізм, 

національ 

 

Кредит 5. Механізми поведінки, що відхиляється від норми 

9. Тема 9. Еволюція поглядів суспільства на проблемну ситуацію 2 

10. Тема 10. Обставини, що спричиняють антинормативні рішення  

 Разом: 10 

 

5.Теми практичних  занять 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Поняття девіантної поведінки 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, сутність і зміст девіантної поведінки 2 

2. Тема 2. Характеристика основних теорій і концепцій девіацій 2 

Кредит 2. Фактори, які сприяють прояву індивідуальних і соціальних відхилень 

3. Тема 3. Класифікація відхиленої поведінки 2 

4. Тема 4. Критерії девіацій 2 

Кредит 3. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій 

5. Тема 5. Характеристика соціальної норми: корисність, 

обов’язковість і фактична реалізація в поведінці людей 

2 

6. Тема 6. Структура соціальних відхилень і рівні їх вивчення 2 

Кредит 4. Соціальні суперечності як причина девіантної поведінки 

7. Тема 7. Підходи до вивчення способу життя різноманітних 

професійних, вікових груп населення — психологічний рівень 

дослідження деві 

 

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

моральних норм, звичаїв і цінностей: вік, культура, професіоналізм, 

національ 

2 

Кредит 5. Механізми поведінки, що відхиляється від норми 

9. Тема 9. Еволюція поглядів суспільства на проблемну ситуацію 2 

10. Тема 10. Обставини, що спричиняють антинормативні рішення 2 

 Разом: 18 

 

6. Самостійна робота 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Поняття девіантної поведінки 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, сутність і зміст девіантної поведінки 11 

2. Тема 2. Характеристика основних теорій і концепцій девіацій 13 

Кредит 2. Фактори, які сприяють прояву індивідуальних і соціальних відхилень 

3. Тема 3. Класифікація відхиленої поведінки 11 
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4. Тема 4. Критерії девіацій 13 

Кредит 3. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій 

5. Тема 5. Характеристика соціальної норми: корисність, 

обов’язковість і фактична реалізація в поведінці людей 

11 

6. Тема 6. Структура соціальних відхилень і рівні їх вивчення 13 

Кредит 4. Соціальні суперечності як причина девіантної поведінки 

7. Тема 7. Підходи до вивчення способу життя різноманітних 

професійних, вікових груп населення — психологічний рівень 

дослідження деві 

12 

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

моральних норм, звичаїв і цінностей: вік, культура, професіоналізм, 

національ 

14 

Кредит 5. Механізми поведінки, що відхиляється від норми 

9. Тема 9. Еволюція поглядів суспільства на проблемну ситуацію 11 

10. Тема 10. Обставини, що спричиняють антинормативні рішення 13 

 Разом: 122 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредитів. 
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Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли він відмінно володіє матеріалом 

Студенту виставляється дуже добре коли він відмінно володіє матеріалом але не 

може відповісти на питання за відповідною темою  

 Студенту виставляється добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою та пояснити значення використаних термінів 

Студенту виставляється достатньо коли студент розкриває тему наполовину 

Студенту виставляється задовільно коли студент погано орієнтується у відповідній 

темі 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. (залік) 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.Залік оцінюється в 40 б. 

 
9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

11.Рекомендована література 

Базова 

1. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. — М.: Наука, 

1980. 

2. Бобнева М. И. Социальные нормы и регулирование поведе- ния. — М.: 

Политиздат, 1978. 

3. Гилинский Я. И. Некоторые проблемы отклоняющегося поведе- ния // 

Преступность и ее предупреждение. — Л.: Наука, 1971. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичу

вальні 

бали/сума 

Т 1    Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 

10 

20 500 

/100* 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   
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4. Гилинский Я. И. Социология девиантного поведения как специ- альная 

социологическая теория // Социол. исслед. — 1991. — № 4/ 

5. Гилинский Я., Раска Э. О системном подходе к отклоняющемуся поведению 

// Изд. АН ЭССР. Общественные науки. — 1981. — Т. 38: — № 1.  

6.  Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории струк- турирования // 

Западная теоретическая социология 60–80-х гг. — М., 1989. — С. 34 — 42.  

7. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая со- циология. 

— СПб., 1996. — 287 с.  

8. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від антично- сті до 

початку ХХ ст.). — К., 1993.  

9. Кримский С. Б., Пилипенко В. Е., Салюк Ю. В. Верификация со- циальных 

прогнозов (методологический аспект). — К.: Наук. думка, 1992. — 114 с.  

10. Кудрявцев В. Н. Исследовательская проблема — социальные от- ношения // 

Социол. исслед. — 1983. — № 2.  

11. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М.: Наука, 

1982.  

12. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детермина- ции. — М.: 

Политиздат, 1984.  

13. Личность и уважение к закону. Социологический аспект. — М.: Политиздат, 

1979.  

14. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціоло- гічні 

теорії. — К.: МАУП, 2004.  

15. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология пре- ступности. — 

М.: Прогрес, 1966.  

16. Молодежь Украины и наркомания / Отв. ред. В. Е. Пилипенко, Ю. А. 

Привалов. — К.: Стикос, 1998.  

17. Плаксий С. И. Отклонения от норм социалистического образа жизни в 

молодежной среде: сущность и пути преодоления. — М.: Молодая гвардия, 1986.  

18. Посконин В. В., Посконина О. В., Т. Парсонс и Н. Луман: два под- хода в 

правопонимании. — Ижевск, 1998.  

19. Рущенко І. П. Соціологія злочинності: Монографія. — Харків: Вид. Нац. ун-

ту внутріш. справ, 2001.  

20. Социальные отклонения. Введение в общую теорию / В. Н. Ку- дрявцев и др. 

— М.: Наука, 1984. 

Допоміжна 

1. Наркоманія. - Випуск 1. – Івано-Франківськ, 1998.- 28 с .  

2. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1986. -464 с.  

3.  Обозова А.Н. Психологические проблемы службы семьи и брака // Вопросы 

психологии. - 1984.- №33. - С. 104-110.  

4. Общая суицидология. Социально-демографические, медицинские, 

индивидуаль- ные факторы суицидального риска// Клиническая психиатрия. - Киев: 

Здоров'я, 1989.- С.456-465.  

5. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: курс лекцій. – К.: МАУП, 

2006. – С. 1-15  

6. Виденеев И. А. Психология девиантного поведения: учебное пособие. – Х.: 

Ун-т внутр. дел, 1997. – С. 4-16 

7. Виноградна О. В. Особливості сприймання молоддю епізодів насильства в 

художніх фільмах // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 5. – С. 50-54 

8. Врачинська Н. Ф., Булгакова О. М. Профілактика агресивної поведінки 

підлітків. // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 12. – С. 38- 41 

9. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося 
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поведения): учебн. пособ. – М.: Академия, 2003. – 288 с. 

10. Карпенко В., Миколайчук М., Войтенко В., Мединська Ю. Сучасний стан 

психічного здоров’я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери. // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 2-8 

11. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: социально-

психологические и психиатрические аспекты. – Минск: Беларусь, 1988. – С. 75-95 

12. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие. – 

СПб.: Речь, 2005. – С. 10-27  

13. Ніколенко Д. О. Роль антиципації у профілактиці девіантної поведінки 

неповнолітніх // Юридична психологія та педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 153-165 

14. Социальные отклонения. Введение в общую теорию. – М.: Юрид. лит., 1984. 

– С. 3-115 

15. Супрун М. О., Перепечина Н. М. Психологічні основи попередження 

злочинності серед неповнолітніх // Юридична психологія та педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 

121-132 

16. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: 

Академический Проект, 2005. – С. 8-23  

 

12. Інформаційні ресурси 

1.  Беличева, С.А., Белинская, А.Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 380 с.- (Высшее 

образование) (Библиотека ВлГУ). Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211182.html 

2.  Букреев, В.И. Человек агрессивный. (Истоки международного терроризма) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Букреев. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2016.-336 с.- (Библиотека ВлГУ). Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501447.html 

3.  Ковальчук, М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация [Электронный ресурс]: пособие /М.А. Ковальчук, И.Ю. 

Тарханова. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 286 с. - (Библиотека психолога) - (Библиотека ВлГУ). 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html 

 


