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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (Бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологія девіантної поведінки є однією з галузей, що 

розвиваються в сучасній українській соціології. Необхідність 

докладного вивчення даного проблемного поля викликана 

повсюдним поширенням різних форм поведінки, що відхиляється. 

Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії 

та поняття, що розкривають соціологічну сутність девіантної 

поведінки. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є надання студентам цілісного 

знання про особливу область суспільного життя й людської 

поведінки, пов‘язаної з різного роду соціальними відхиленнями й 

формами соціального контролю за ними. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Розуміння змісту основних концепцій походження девіантної 

поведінки та фактори ризику її прояву; 

- знати діалектику формування соціальних норм та соціальних 

відхилень, у професійній діяльності; 

- знання основних характеристик різних форм девіантної 

поведінки, таких як, злочинність, корупція, алкоголізм, 

наркоманія; 

- розуміння теорії й практики формування системи соціального 

контролю; 

- знати теоретичні засади дослідницької діяльності щодо виявлення 

девіаційного поводження; 

- розуміти механізми соціалізації фахівців авіаційної галузі; 

- здатність використовувати стратегії і тактики профілактики 

девіантності, форми боротьби й попереджувальної роботи з 

деструктивними тенденціями в трудових колективах.  

 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Вміти використовувати існуючий теоретичний доробок в галузі 

дослідження девіантної поведінки до аналізу певного типу девіації; 

- правильно оперувати соціологічними термінами при виявленні та 

опису девіантних явищ; 

- здатність виявляти різні типи девіантності та її причини; 

- вміти аналізувати факти прояву девіантної поведінки та її вплив на 

різні сфери життєдіяльності суспільства, та професійну сферу 

аваційної галузі; 

- впроваджувати різні види соціального контролю у виробничій 

сфері; 

- аналізувати фактори й ефект соціалізації фахівця; 

- реалізовувати адекватні профілактичні заходи в роботі з різними 

цільовими групами, визначати показники ефективності 

профілактичних програм; 

- розробляти програму емпіричного дослідження певного типу 

девіації.   

 

 Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Предмет, функції та основні поняття соціології девіантної 

поведінки. 

Основні теоретичні підходи у дослідженні поведінки що 

відхиляється. 

Соціальний контроль: теорія й практика. 

Соціалізація як механізм соціального контролю. 

Форми негативних поведінкових відхилень. Злочинність. 

Корупція. Тероризм. 

Алкоголізм та наркоманія як види порушення соціальних норм. 

Суіцидологічна поведінка. Відхилення на сексуальній основі. 

Профілактика девіантної поведінки авіаційного фахівця й 

проблеми соціальної безпеки. 

Методологія й методика дослідження. Розробка програми 

соціологічного дослідження певного виду девіантної поведінки.     

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з соціології девіантної поведінки та соціального контролю  

можуть бути використані під час проходження переддипломної 

практики та написання дипломної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D
0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 

Фото 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПОЛОВАЯ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11805 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: nataliia.polovaia@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Посилання Google Classroom 

Код класу: vodopwf 
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