
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: ознайомити майбутніх соціальних педагогів із соціально-

педагогічними проблемами виховання дітей та підлітків; забезпечити знаннями 

наукової характеристики форм девіантної поведінки; причинами відхилення від її 

норм, основами соціально-педагогічної профілактики дітей та підлітків. 

Завдання:   

 дати студентам теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної 

роботи з дітьми та підлітками на основі нових концептуальних підходів до 

виховання неповнолітніх в умовах соціально-економічних перетворень; 

 проаналізувати причини девіантної поведінки неповнолітніх у сучасних 

умовах; 

 розкрити форми і методи попередження та подолання протиправної поведінки 

учнів у різних видах навчально-виховної роботи;  

 висвітлити шляхи подолання вживання  наркогенних речовин, позбавлення 

підлітків від нікотинової та алкогольної залежності;  

 показати взаємодію  сім’ї, школи, громадських організацій і служб у справах 

неповнолітніх. 

Заплановані результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 законодавчі акти щодо соціально-педагогічної роботи з питань правопорушень 

серед неповнолітніх; 

 психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх, схильних до 

девіантної поведінки; 

 причини відхилень у поведінці неповнолітніх; 

 вплив молодіжної культури на поведінку підлітків і засоби запобігання 

розвитку шкідливих звичок у дітей та підлітків; 

 особливості неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки, спосіб 

їхнього життя, характерні ознаки; 

 соціально-педагогічні проблеми і засоби профілактики наркогенних звичок; 

 основні засоби і методи позбавлення дітей та підлітків від нікотинової, 

алкогольної залежності; 



 методи, форми соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти: 

 проаналізувати причини девіантної поведінки неповнолітніх; 

 використати можливості педагогічної діагностики у профілактичній роботі; 

 провести ранню профілактику відхилень у поведінці дітей і підлітків; 

 користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у 

практичній роботі; 

 встановлювати стосунки з клієнтами, враховуючи їх вікові та індивідуальні 

особливості; 

 визначити динаміку ставлення підлітків до наркогенних речовин; 

 організовувати і проводити бесіди, лекції з учнями, батьками про шкідливий 

вплив куріння, алкоголю, наркотиків на фізичне і моральне здоров’я людини; 

 проводити й організовувати профілактичну і корекційну роботу з дітьми, 

схильними до адиктивної поведінки; 

 провести діагностику сімейного, педагогічного мікроклімату; 

 знайти активні, дієві методи корекційного впливу в роботі з 

важковиховуваними підлітками. 

 

Студент набуде компетентності: 

Загальні: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 



Спеціальні : 

СК 6. Розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і 

соціальних служб. 

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної 

діяльності. 

СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 

груп та громад. 

СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 

роботи. 

Програмні результати навчання: 

РН  1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та 

сучасного інструментарію в професійній діяльності. 

РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту та соціальної 

безпеки громадян. 

РН 13. Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, 

громад у професійній діяльності. 

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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3  семестр 

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти девіантної поведінки 



Тема 1. Соціальні норми та 

соціальні відхилення 

Самостійна робота: девіантна 

поведінка 

5 2  
 

3 

Тема 2. Девіації як соціально-

педагогічна проблема 

Самостійна робота: Етапи 

дезадаптації підлітків 

5 2  
 

3 

Тема 3. Важковиховуваність як 

передумова виникнення відхилень 

у поведінці дітей 

Самостійна робота: Злочинність 

як форма прояву деліквентної 

поведінки дітей та молоді 

7 2  2 3 

Тема 4. Соціальна занедбаність як 

психолого-педагогічна проблема 

Самостійна робота:Наркоманія як 

форма прояву протиправної 

поведінки молоді 

7 2  2 3 

Тема 5. Неуспішність-першопричина 

відхилень у поведінці 

Самостійна робота: 

Комп’ютерна залежність 

7 2  2 3 

Модульна контрольна робота  1 2 
 

 2  

Змістовий модуль 2. Напрями роботи з підлітками девіантної поведінки 

Тема 6. Соціально-психологічна 

діагностика девіантної поведінки 

у підлітковому віці 

2 2    

Тема 7. Консультування підлітків 

з девіантною поведінкою 

Самостійна робота: Гендерні 

аспекти девіантної поведінки 

5 2   3 

Тема 8. Психологічна терапія у 

роботі з підлітками-девіантами 
2   2  

Тема 9. Правопорушення 

неповнолітніх як гостре явище 

Самостійна робота: Рівні 

антигромадських вчинків 

7 2  2 3 

Тема 10. Бродяжництво як 

характеристика способу життя 

Самостійна робота: Помилки 

сімейного виховання 

7 2  2 3 

Тема 11. Встановлення контакту з 

підлітками-девіантами 
2   2  

Модульна контрольна робота  2 2 
 

 2  

Всього за ІІІ семестр 60 18  18 24 



4  семестр 

Змістовий модуль 3. Окремі форми девіантної поведінки 

Тема 12. Робота з агресивними 

підлітками 
4 2  2 

 

Тема 13. Булінг як психолого-

педагогічна проблема 

Самостійна робота:  Підлітки з 

надцінними психологічними 

захопленнями 

6 
 

 2 4 

Тема 14. Робота з підлітками 

схильними до суїцидальної 

поведінки  

4 2  2 
 

Тема 15. Робота з підлітками 

деліквентної поведінки 
2 2  

  

Тема 16. Психолого-педагогічний 

супровід неповнолітніх в місцях 

позбавлення волі 

2 2  
  

Тема 17. Методика роботи з 

підлітками адиктивної поведінки 
2 2  

  

Тема 18. Особливості роботи з 

підлітками , які мають інтернет 

залежність 

Самостійна робота: Схильність 

підлітків до хімічних адикцій 

6 
 

 2 4 

Тема 19. Алкоголізм. Наркоманія. 

Токсикоманія 
4 2  2 

 

Модульна контрольна робота 3 2   2  

Змістовий модуль 4. Система профілактичної роботи 

Тема 20. Профілактика девіантної 

поведінки 

Самостійна робота: Критерії 

ефективності профілактики 

девіантної поведінки 

7 2  2 3 

Тема 21 Рання профілактика 

відхилень у поведінці учнів 

Самостійна робота: Роль ігрових 

методів, етичних бесід у 

профілактиці відхилень 

5 2  
 

3 

Тема 22 Творчість як різновид 

девіантної поведінки. 

Самостійна робота: Організація 

класів педагогічної підтримки 

7 2  2 3 

Тема 23. Профілактика 

негативних явищ у молодіжному 
7 2  2 3 



середовищі 

Самостійна робота: Центри 

соціальних служб 

Модульна контрольна робота 4 2   2  

Всього за 4 семестр 60 20  20 20 

Разом  120 38 
 

38 44 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

__ІІІ___ семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

Модуль 1.  
Теоретичні аспекти девіантної поведінки  

1.  

 

Тема 1. Соціальна норма та соціальні відхилення. 

Поняття «соціальна норма» як вихідна категорія для 

розуміння поведінкових девіацій. Властивості та види 

соціальних норм. Соціальні відхилення та їх характеристики. 

Класифікація поведінки, яка відхиляється. 

 

 
 

2 

2.  Тема 2. Девіація як соціально-педагогічна проблема. 

З історії наукових досліджень проблеми відхилень у 

поведінці та її профілактика. Поняття девіації. 

Характеристика форм девіації неповнолітніх. Причини 

девіантної поведінки молоді. Етапи дезадаптації підлітків, 

фактори, що обумовлюють девіантну поведінку. 

 

2 

3.  Тема 3. Важковиховуваність як передумова виникнення 

відхилень у поведінці дітей. 

Історична ґенеза поняття «важковиховувана дитина». 

Причини формування важковиховуваності. Негативний вплив 

мікро - та макросередовища. Помилки сімейного виховання. 

Недоліки шкільного виховання. Типи і рівні 

важковиховуваності. 

2 

4.  Тема 4. Соціальна занедбаність школярів як психолого-

педагогічна проблема. 

Поняття соціальної занедбаності та її основні ознаки. 

Класифікація соціально-занедбаних учнів. Залежність 

соціальної занедбаності від вікових особливостей. Специфіка 

соціальної занедбаності дівчаток. Причини виникнення 

соціально-занедбаних школярів. 

 

2 

5.  Тема 5. Неуспішність-першопричина відхилень у поведінці 
Втрата інтересу  до навчання – першопричина відхилень 

2 



у поведінці. Психолого-педагогічні основи навчання і виховання 

слабо підготовлених дітей у працях видатних педагогів. 

Організація класів педагогічної підтримки. 

Модуль 2.  
Напрями роботи з підлітками девіантної поведінки 

6.  Тема 6. Соціально-психологічна діагностика девіантної 

поведінки у підлітковому віці. 

Психологія особистості та соціальна психологія: 

відмінності у поглядах на поведінкові відхилення. Теорія 

когнітивного дисонансу (Л.Фестингер). Девіантна 

поведінка у працях прихильників теорії соціального 

научіння. Конформізм і девіантність (експерименти 

С.Аша). Деструктивне наслідування та деструктивна 

підлеглість. Девіантність масової поведінки (феномен 

соціальних агрегатів). Концепція трьох рівнів людської 

поведінки. Девіантність та рольова поведінка. 

2 

7.  Тема 7. Консультування підлітків з девіантною 

поведінкою. 

Особливості психологічного консультування підлітків 

із девіантною поведінкою. Довірливі взаємостосунки. 

Телефон довіри.  

2 

8.  Тема 8. Правопорушення неповнолітніх як гостре соціальне 

явище. 

Відхилення в поведінці дитини. Норма. Динаміка 

розвитку відхилень у поведінці. Спосіб життя учнів групи 

ризику. Рівні антигромадських вчинків. Суть профілактики 

правопорушень неповнолітніх. 

 

 

2 

9.  Тема 9. Бродяжництво як характеристика способу 

життя. 

Соціально-педагогічна робота з безпритульними 

дітьми та дітьми, які займаються бродяжництвом. 

Державні та громадські інституції, що займаються 

проблемами дитячої безпритульності. Зарубіжний досвід 

соціально-педагогічної роботи з безпритульними дітьми. 

Заходи по профілактиці бродяжництва та 

бездоглядності cеред неповнолітніх. 

2 

 Всього за  3 семестр 18 

4  семестр 

Модуль 3.  

Окремі форми девіантної поведінки 

10.  Тема 6. Робота з агресивними підлітками. 

Розуміння ситуації як сукупності обставин реальної 

2 



соціальної дійсності. Агресивність підлітків: причини, 

профілактика,  форми роботи. 
 

11.  Тема 7. Робота з підлітками схильними до суїцидальної 

поведінки. 

        Визначення самогубства у психологічній літературі. 

Характеристики ситуації та суб'єкта, притаманні 

суїцідальній кризі. Найбільш поширені конфлікти, які 

зумовлюють суїциди. Хибні переконання стосовно 

суїциду. Ознаки високої вірогідності реалізації 

суїцідальних тенденцій у людини. Основні засоби 

допомоги людині у суїцідальній кризі. 

2 

12.  Тема 8. Робота з підлітками деліквентної поведінки.  

Делінквентна поведінка підлітків як 

соціальнопедагогічна проблема. Детермінант 

делінквентної поведінки підлітків. Причин деліквентної 

поведінки підлітків. 

 

2 

13.  Тема 9. Психолого-педагогічний супровід неповнолітніх 

в місцях позбавлення волі. 

Організаційна основа соціальної роботи з 

неповнолітніми та молоддю, що перебуває у конфлікті з 

законом. Форми  й методи роботи. 

 

2 

14.  Тема 10. Методика роботи з підлітками адиктивної 

поведінки.  

Первинна педагогічна профілактика. Вторинна 

педагогічна профілактика. Третинна  педагогічна 

профілактика. Комплексна система  педагогічної 

профілактики адитивної поведінки учнів.  

 

2 

15.  Тема 11. Алкоголізм. Наркоманія. Токсикоманія.        

Визначення поняття "алкоголізм" у науковій 

літературі. Різновиди алкоголізму, його кількісні та 

соціопсихологічні ознаки. Внутрішні та зовнішні 

фактори алкоголізму. Зміни у психологічній сфері людини, 

які є наслідком алкоголізму. Показники поширеності та 

тенденцій розвитку алкоголізму у суспільстві. 

Наркоманія: визначення поняття. Соціальні та 

психологічні функції наркотиків. Біологічні, психологічні 

та соціальні фактори наркотизації. Мотиви вживання 

наркотиків. Ознаки вживання людиною наркотиків. 

2 



Соціальна та психічна залежність людини від 

наркотиків. 

 

Модуль 4  

Система профілактичної роботи 

16.  Тема 12. Профілактика девіантної поведінки. 

Основні напрямки профілактики девіації. Стадії та 

форми профілактичної роботи. Критерії ефективності 

профілактики девіантної поведінки. Особливості здійснення 

профілактичної роботи у межах превентивної педагогіки. 

2 

17.  Тема 13. Рання профілактика відхилень у поведінці учнів. 

        Поняття «рання профілактика». Попередження 

правопорушень засобами гуманізації навчально-виховного 

процесу на ранньому етапі навчання. Ігрові методи, етичні 

бесіди. Технологія роботи зі  соціально дезадаптованими 

дітьми молодшого шкільного віку. 

 

2 

18.  Тема 14. Творчість як різновид девіантної поведінки. 

Тлумачення феномену творчості. Еврілогія як галузь 

знання про творчість. Дослідження П.Енгельмейєра. 

Структура творчого процесу. Етапи творчого процесу. 

Ознаки людської творчості. Чотиристадійна теорія 

творчості Г.Уоллеса. Форми розгортання творчого 

процесу, виділені Е.Гетчинсоном. Теорія бісоціації 

А.Кестлера. 

2 

19.  Тема 15. Профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі. 

       Система соціально-профілактичної роботи. Діяльність 

центрів соціальних служб. Форми профілактики роботи. 

Соціально-адаптивна і реабілітаційна діяльність. Центри 

соціальних служб. 

2 

 Всього за 4 семестр 20 

 Разом 38 

 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

 _ІІІ__ семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

Модуль 1. 
Теоретичні аспекти девіантної поведінки  

1. Тема 1. Важковиховуваність як передумова виникнення 2 



відхилень у поведінці дітей. 

2. Тема 2. Соціальна занедбаність як психолого-педагогічна 

проблема. 

2 

3. Тема 3. Неуспішність-першопричина відхилень у поведінці 
 

2 

4 Модульна контрольна робота 1 2 

Модуль 2.  
Напрями роботи з підлітками девіантної поведінки 

5. Тема 4.  Психологічна терапія у роботі з підлітками-

девіантами 

2 

6. Тема 5.  Правопорушення неповнолітніх як гостре явище 2 

7. Тема 6.  Бродяжництво як характеристика способу життя 2 

8. Тема 7.  Встановлення контакту з підлітками-девіантами 2 

9. Модульна контрольна робота 2 2 

 Всього   за ІІІ семестр 18 

4 семестр 

Модуль 3.  

Окремі форми девіантної поведінки 

10. Тема 8.  Робота з агресивними підлітками 2 

11. Тема 9.  Булінг 2 

12. Тема 10.  Робота з підлітками схильними до суїцидальної 

поведінки 

2 

13. Тема 11.  Особливості роботи з підлітками , які мають 

інтернет залежність 

2 

14. Тема 12.  Алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління 2 

15. Модульна контрольна робота 3 2 

Модуль 4.  

Система профілактичної роботи 

16. Тема 13.  Профілактика девіантної поведінки 2 

17. Тема 14.  Творчість як різновид девіантної поведінки. 2 

18. Тема 15.  Профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі 
 

2 

19. Модульна контрольна робота 4 2 

 Всього за  4 семестр 20 

 Разом 38 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

Модуль 1.  
Теоретичні аспекти девіантної поведінки  

1.  Тема 1. девіантна поведінка. Моделі девіантної 

поведінки. 

3 

2.  Тема 2. Етапи дезадаптації підлітків 3 



3.  Тема 3. Злочинність як форма прояву деліквентної 

поведінки дітей та молоді 

3 

4.  Тема 4. Наркоманія як форма прояву протиправної 

поведінки молоді 

3 

5. Тема 5. Комп’ютерна залежність 3 

Модуль 2.  
Напрями роботи з підлітками девіантної поведінки 

6. Тема 6. Гендерні аспекти девіантної поведінки 3 

7. Тема 7. Рівні антигромадських вчинків 3 

8. Тема 8. Помилки сімейного виховання 3 

 Всього  за 3 семестр 24 

4 семестр 

Модуль 3.  

Окремі форми девіантної поведінки 

9. Тема 9. Підлітки з надцінними психологічними 

захопленнями 

4 

10. Тема 10. Схильність підлітків до хімічних адикцій 4 

Модуль 4.  

Система профілактичної роботи 

11. Тема11. Критерії ефективності профілактики 

девіантної поведінки 

3 

12. Тема 12. Роль ігрових методів, етичних бесід у 

профілактиці відхилень 

3 

13. Тема 13. Організація класів педагогічної підтримки 3 

14. Тема 14. Центр соціальних служб 3 

 Всього  за 4 семестр 20 

 Разом  44 

 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Причини девіантної поведінки неповнолітніх. 

2. Сучасна природа негативних явищ. 

3. Соціальна адаптація, соціалізація. 

4. Етапи і причини соціальної дезадаптації підлітків. 

5. Фактори соціальної природи алкоголізму, наркоманії, токсикоманії. 

6. Важковиховуваність - основна передумова відхилень у поведінці школярів. 

7. Критерії сприйняття важковиховуваності. 

8. Причини важковиховуваності. 

9. Групи і типи важковиховуваності. 



10. Педагогічний консиліум - активний метод координації педагогічних впливів 

на важковиховуваних підлітків. 

11. Правопорушення неповнолітніх як гостре соціальне явище. 

12. Динаміка розвитку відхилень у поведінці. 

13. Сутність профілактики правопорушень неповнолітніх. 

14. Види і функції профілактики. 

15. Типи профілактичних заходів. 

16. Рівні профілактики. 

17. Рання профілактика відхилень у поведінці учнів. 

18. Подолання неуспішності учнів як засіб профілактики правопорушень. 

19. Організація роботи класного керівника з учнями, колективом класу з пит 

профілактики відхилень у поведінці дітей. 

20. Активні методи корекційного впливу у роботі з важковиховуваними дітьми. 

21. Засоби і форми позашкільної діяльності. 

22. Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. 

23. Наркоманія як форма прояву протиправної поведінки молоді. 

24. Методичні основи профілактики алкоголізму та наркоманії. 

25. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

        Метод повідомлення інформації, пояснювально - ілюстративний метод, 

пояснювально-спонукальний, частково-пошуковий, інтерактивні методи 

навчання, практично-тренінгові методи. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 Усне і письмовий контроль; 

 поточний контроль роботи студентів (виступи, доповнення, участь у 

дискусіях); 

 оцінка за виконання практичних завдань (реферати, повідомлення тощо); 

 контроль знань за модулями; 

 підсумковий контроль в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчального дисципліною – залік. 

 

 



7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх 

видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Програмою передбачено   у ІІІ  семестрі дві модульні контрольні 

роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати максимально 25 

балів  (25х2=50). 

За виконання практичних занять студент може впродовж семестру 

отримати 35 балів. Програмою передбачено 7 практичних занять. За одне 

практичне заняття студент отримує 5   балів.  

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 15 балів. 

Програмою передбачено   у 4  семестрі дві модульні контрольні роботи. 

Студент за одну контрольну роботу може отримати максимально 25 балів  

(25х2=50). 

За виконання практичних занять студент може впродовж семестру 

отримати 40 балів. Програмою передбачено 8 практичних занять. За одне 

практичне заняття студент отримує 5   балів.  

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 10 балів. 

Бали за третій і четвертий семестри додаватимуться  та будуть поділені на 

2. 

 

  ІІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т3    Т4     Т5 мкр Т8 Т9 Т10 Т11 МКР 15 100 

   5       5       5 25 5 5     5 5      25 

 

 

 

 

 



4 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума  

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль  4 

Т12 Т13 Т14 Т18 Т19 Мкр Т 20   Т22    Т23 МКР 10 100 

5 5 5           5 5 25     5       5          5 25 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, диференційований 

залік 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 
 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, перелік 

літератури). 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Компанець Н.М., Коваль-Бардаш Л.В. Включення дітей з особливими 

потребами у соціальне середовище: особливості формування комунікації 

та подолання поведінкових розладів: навчально-методичний посібник. 

Київ, 2020. 137 с. 

2. Кошова І. В., Кресан О. Д.  Психологія девіантної поведінки: навчально-

методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 226 

с. 



3. Кузьменко В.В. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. Дніпро: 

Видавець Біла К.О., 2019. – 68 с 

Допоміжна 

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

посібник до спецкурсу . Ч. 1. Теоретична частина.  2-ге вид., перероб і 

доповн.  Київ, 2016.  188 с. 

2. Рущенко І.П. Соціологія особистості та девіантної поведінки: текст 

лекцій. Харків : НТУ «ХПІ», 2020. С. 130. 

3. Савельєва Н. М. С Соціальна профілактика девіантної поведінки: курс 

лекцій з презентацією: навч. посіб. Полтава: ПНПУ, 2016 р. 110 с. 

4. Самойлов А.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-

виховному середовищі загальноосвітньої школи. Вінниця, 2017. 282 с. 

5. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток [Текст]. Матеріали 

V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 червня 2020 р.; [за 

заг. ред.: Нагірняка М.Я.]. Львів : ЛДУ БЖД, 2020.  285 с. 

6. 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. 

7. Христук О. Л. Психологія девіантної поведінки: навчально-методичний 

посібник.  Львів: ЛьвДУВС, 2014.  192 с 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

file:///C:/Users/admon/Downloads/vaau_2011_3_17.pdf  

http://pidruchniki.com/16850303/sotsiologiya/deviantna_povedinka 

http://health-ua.com/article/25669-devantna-povednka-udtej-tapdltkv 

http://psychologis.com.ua/deviantnostzpt_deviantnoe_povedenie.htm 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12327/1/Volnova_profilactika% 

PDF. 

file:///C:/Users/admon/Downloads/vaau_2011_3_17.pdf
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http://psychologis.com.ua/deviantnostzpt_deviantnoe_povedenie.htm
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12327/1/Volnova_profilactika%25

