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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ» 

 

Спеціальність: 053 Психологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Девіантна поведінка 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Знайомство з поняттям аномальної, девіантної поведінки; 

розуміння етіології, соціально-психологічних механізмів та 

біологічних передумов девіантної поведінки; 

вміння застосовувати засоби профілактики та психокорекції для 

роботи з девіантною особистістю. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати причини девіантної поведінки і механізми її формування. 

Розуміти психологічні особливості осіб з адиктивною, 

суїцидальною, агресивною та делінквентною поведінкою, з 

сексуальними девіаціями. 

Знати клінічні прояви різних видів девіацій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вміти самостійно проводити аналіз соціально-психологічних 

механізмів формування девіантної поведінки. 

Діагностувати рівень вираженості та прояву окремих форм 

девіантної поведінки.  

Обирати та застосовувати відповідні психокорекційні техніки 

для роботи з девіантною особистістю. 

Перевіряти ефективність психологічного впливу на девіантну 

поведінку особистості.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Причини девіантної поведінки: соціальні, біологічні, 

психологічні. 

Делінквентна поведінка: причини та види правопорушень. 

Антисоціальна особистість. 

Хімічні адикції: алкоголізм, наркоманії, нікотинова залежність, 

токсикоманії.  

Нехімічні адикції: харчова залежність (невротична анорексія, 

булімія), залежність від азартних, комп’ютерних ігор, Інтернет-

залежність 

Психологічна допомога та профілактика суїцидальної поведінки. 

Сексуальні девіації: причини, механізми формування та клінічні 
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Фото за баж 

анням 

прояви. Проституція. Психологічна допомога при зміні статі 

(транссексуалізм). 

Залежність від деструктивних культів: механізми залучення та 

впливу.Клініко-психологічна інтервенція та профілактика 

девіантної поведінки 

Види занять: лекції та практичні заняття, курсова робота 

Методи навчання: групова дискусія, рольові ігри, ситуаційні 

задачі, аналіз фільмів та реальних особистостей з відхиленнями в 

поведінці. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Клінічна психологія, Основи психотерапії, Патопсихологія 

Пореквізити Знання з психології девіантної поведінки можуть бути 

використані під час написання магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

НТБ НАУ: 

Вашека Т.В., Долгова О.М. Психологія девіантної поведінки: 

навч. посібник / Т.В.Вашека, О.М.Долгова. – К.: НАУ, 2018. – 

204 с. 

Репозитарій НАУ: 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

"Психологія девіантної поведінки" 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24533 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мультимедійна аудиторія кафедри 8.1207 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра авіаційної психології 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ Вашека Тетяна Володимирівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: канд. психол. наук 

Профайл викладача: 

Профіль Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WEisQ7YAAA

AJ 

Профіль ORCID:  
https://orcid.org/0000-0001-5434-1677  

Профіль ResearchGate:  
researchgate.net/profile/Tatiana_Vasheka  

Профіль на сайті НТБ НАУ:  
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10619  

Тел.: 044-406-72-78 

E-mail: tetiana.vasheka@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1207 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24533
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 ПІБ: Власова-Чмерук Оксана Миколаївна 

Посада: старший  викладач кафедри 

 Профайл викладача:  

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=L5TC

wxQAAAAJ&hl=uk 

Профіль ORCID: 

https://orcid.org/0000-0003-4934-3349 

Профіль ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Vlaso

va2/info  

Профіль на сайті НТБНАУ: 

http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11801Vlasova-Chmeruk.pdf 

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць): 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?location=%2F&query=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D0%BE%D0%B2%D0%B0+&rpp=10&sort_by=score&order=de

sc 

Тел.: 406-72-78 

E-mail: oksana.vlasova-chmeruk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1207 каб. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 


