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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Виникнення і розвиток важковиховуваності особистості відбува-
ється під впливом психолого-педагогічних та інших факторів. Серед 
цих факторів насамперед виокремити непідготовленість соціальних 
інститутів до забезпечення успішної соціалізації особистості в умо-
вах трансформації суспільства, дефіцит засобів і технологій розвитку 
соціальних інститутів, орієнтованих на створення умов для самореа-
лізації кожної людини, недостатньо високий рівень психологічної 
компетентності більшості населення, в тому числі тих фахівців, які 
покликані виховувати майбутні покоління, подавати відповідну пси-
хологічну допомогу особистості тощо.

У зв’язку з цим формування готовності психологів до роботи з 
важковиховуваними дітьми і, відповідно, навчальна дисципліна “Пси-
хологічні проблеми важковиховуваності” є важливою складовою їх 
професійної підготовки. 

Мета курсу — сформувати знання щодо змісту, проявів, психоло-
гічних чинників та психологічних особливостей корекції важковихо-
вуваності особистості, а також сприяти розвитку відповідних умінь і 
навичок.

Основні завдання курсу:
  розкрити психологічний зміст і прояви важковиховуваності;
  визначити психологічні чинники її виникнення;
  висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та 

корекції важковиховуваності.
Реалізація цих завдань зумовила поділ курсу лекцій на два розділи. 

У першому висвітлюються психологічні особливості й чинники ви-
никнення важковиховуваності, в другому розкриваються основні на-
прями діяльності психолога щодо подання психологічної допомоги 
важковиховуваній дитині.

Поглибленому вивченню психологічних проблем важковихову-
ваності сприятимуть виконання контрольних завдань і відповіді на 
контрольні питання, а також самостійне опрацювання літературних 
джерел, наведених після кожної теми.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:

  психологічний зміст понять: “важковиховуваність“, “девіантна 
поведінка”, “важковиховувана дитина”;

  форми прояву важковиховуваності;
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  чинники виникнення відхилень у поведінці дитини;
   вікові особливості прояву девіантної поведінки важковиховува-

них дітей;
   гендерні особливості прояву девіантної поведінки важковихо-

вуваних дітей;
   принципи, стадії, методи психологічної діагностики важковихо-

вуваності;
   особливості діяльності психолога щодо профілактики важко-

виховуваності;
   особливості діяльності психолога щодо корекції поведінки важ-

ковиховуваних дітей;
   особливості взаємодії психолога з педагогами щодо профілак-

тики і корекції важковиховуваності;
   особливості взаємодії психолога з батьками щодо профілакти-

ки і корекції важковиховуваності дитини;
   психологічні особливості і прийоми самовиховання як фактора 

попередження і подолання важковиховуваності;
   основні напрями соціально-психологічної реабілітації важкови-

ховуваних дітей;
уміти:

   виявляти зміст і види девіантної поведінки важковиховуваних 
дітей;

  визначати фактори, що сприяють відхиленням у поведінці дітей;
   використовувати методи психологічної діагностики важковихо-

вуваних дітей;
   здійснювати спостереження як метод діагностики особливостей 

важковиховуваних дітей;
  проводити тестування важковиховуваних дітей;
  використовувати методи опитування, методи експертних оціню-

вань та узагальнення незалежних характеристик у діагностиці 
важковиховуваних дітей;

  взаємодіяти з батьками і педагогами з метою розробки спільних 
заходів щодо профілактики і корекції девіантної поведінки 
важковиховуваних дітей;

  подавати психологічну допомогу важковиховуваним дітям, у 
тому числі по телефону довіри і в анонімному консультуванні.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  
ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ”

№
пор.

Назва розділу і теми

І. Теоретичні основи дослідження психологічних проблем 
важковиховуваності

1 Зміст і форми прояву важковиховуваності
2 Чинники виникнення важковиховуваності
3 Гендерно-вікові аспекти важковиховуваності

ІІ. Діяльність психолога з розв’язання психологічних 
проблем важковиховуваності

4 Психологічна діагностика важковиховуваної особистості
5 Психологічні умови профілактики і корекції 

важковиховуваності

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ   
до вивчення дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЧНІ  ПРОБЛЕМИ  
ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ”

 Розділ І. Теоретичні основи дослідження психологічних  
проблем важковиховуваності

Тема 1. Зміст і форми прояву важковиховуваності
Поняття про важковиховуваність. Важковиховуваність і девіант-

на поведінка. Відхилення поведінки важковиховуваної особистості 
від соціальних і моральних норм. Асоціальна і аморальна поведінка. 
Делінквентна (протиправна) і кримінальна (злочинна) поведінка. 
Адиктивна поведінка. Зловживання алкоголем, уживання наркотиків, 
суїцидальна поведінка. Девіантна поведінка як наслідок компенсації 
почуття неповноцінності (А. Адлер. Е. Еріксон), незадоволення по-
треби в самоповазі (А. Маслоу).
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Важковиховувані діти як особистості, які тимчасово або постій-
но опираються педагогічним впливам. Класифікація важковихову-
ваних дітей залежно від рівня опору виховним впливам (ситуатив-
ний, стійкий, на межі правопорушень, делінквентний, кримінальний 
тощо).

Прояви девіантної поведінки важковиховуваних дітей у сфері най-
більш значущих соціальних відносин (до основних видів діяльності, 
духовних і матеріальних цінностей, надбань культури), у сфері між-
особистісних стосунків (з однолітками, у сім’ї, з педагогами, іншими 
дорослими), у ставленні до себе (на рівні самоповаги, самооцінки і 
рівня домагань).

Форми прояву девіантної поведінки важковиховуваних дітей (від-
хилення поведінки в бік порушення соціально-етичних норм, низь-
кий рівень соціальної активності, нечесність, недисциплінованість 
та ін.). 

Література [1; 2; 7; 12; 14; 16; 18; 19; 23–25; 28; 34; 38]

Тема 2. Чинники виникнення важковиховуваності
Соціально-психологічні чинники опору виховним впливам. Роль 

сім’ї у становленні особистості важковиховуваної дитини. Стилі сі-
мейного виховання, що сприяють відхиленням в особистісному роз-
витку дитини: домінуюча і потуральна гіперпротекція, гіпопротек-
ція, емоційне відштовхування, підвищена моральна відповідальність 
тощо (за А. Лічко, Е. Ейдеміллером). Наявність угруповань одноліт-
ків з негативною спрямованістю як чинник девіантної поведінки важ-
ковиховуваних дітей. Роль ЗМІ у виникненні девіантної поведінки 
важковиховуваних дітей.

Педагогічні чинники опору виховним впливам. Педагогічна не-
компетентність батьків, вихователів, педагогів, відсутність єдності 
вимог, послідовності у виховних впливах як передумови становлення 
особистості важковиховуваної дитини. Емоційне вигорання та профе-
сійна деформація особистості педагогів, їх вплив на відхилення в осо-
бистісному розвитку дитини.

Індивідуально-психологічні чинники девіантної поведінки важко-
виховуваних дітей. Неадекватна самооцінка і рівень домагань, підви-
щений рівень тривожності, агресивність, соромливість, морально де-
формовані і протиправні ціннісні орієнтації як причини відхилень у 
поведінці. Обдарованість дитини і опір виховним впливам. Відста-
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вання в загальному розвитку, спричинине хворобами, фізичні вади та 
їх вплив на відхилення в поведінці.

Література [2; 5; 10; 13; 15; 16; 19; 22; 29; 31–35; 37]

Тема 3. Гендерно-вікові аспекти важковиховуваності
Особливості виникнення опору виховним впливам у дошкільному 

віці: несприятливий стиль і умови сімейного виховання, дефіцит спіл-
кування з батьками та однолітками тощо.

Шкільна дезадаптація, відсутність навичок взаємодії з соціумом 
як передумови девіантної поведінки молодшого школяра.

Вікові особливості становлення особистості підлітка, їх вплив на 
відхилення в поведінці. Почуття “дорослості” як суперечність між 
орієнтацією на самостійність і відсутність відповідного життєвого 
досвіду, посилення орієнтації на однолітків і зростання залежності 
поведінки від групових норм як передумови девіантної поведінки 
підлітків. Особистісні відхилення в підлітковому віці (синдром від-
чуження, реалізація, деперсоналізація, депресія, дисморфофобія), їх 
вплив на відхилення в поведінці підлітків.

Гендерно-рольові особливості важковиховуваних дітей. Неадек-
ватне статеве виховання в сім’ї, неадекватні гендерні стереотипи, від-
сутність гендерної просвіти як чинники девіантної поведінки важко-
виховуваних дітей.

Література [3; 5; 7; 8; 18–21; 26; 29; 30; 34; 35; 36]

 Розділ ІІ. Діяльність психолога з розв’язання психологічних 
проблем важковиховуваності

Тема 4. Психологічна діагностика важковиховуваної  
особистості

Принципи психологічної діагностики важковиховуваних дітей: 
системний підхід, індивідуальний підхід, принцип педагогічного оп-
тимізму, прогностичність тощо.

Стадії діагностики: попередня стадія (виявлення зовнішніх особ-
ливостей поведінки важковиховуваний дітей, попереднє форму-
лювання гіпотези щодо можливих причин відхилення в розвитку 
особистості), стадія уточнення (аналіз соціально-психологічних, 
педагогічних та індивідуально-психологічних чинників девіантної 
поведінки важковиховуваних дітей, уточнення гіпотези), заключна 
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стадія (вивчення індивідуально-психологічних якостей особистості, 
її фізичного і психічного здоров’я з метою уточнення причин відхи-
лень у поведінці й прогнозування тенденцій особистісного розвит-
ку).

Методи психологічної діагностики важковиховуваних дітей. Особ-
ливості спостереження, тестування, опитування важковиховуваних 
дітей. Методи експертних оцінок, узагальнення незалежних характе-
ристик, психолого-педагогічний консиліум у вивченні чинників опо-
ру виховним впливам.

Література [3; 6; 12; 19; 27; 32]

Тема 5. Психологічні умови профілактики і корекції  
важковиховуваності

Системний підхід до профілактики і корекції девіантної поведінки 
важковиховуваних дітей. Соціально-психологічні механізми впливу 
на особистість (переконання, навіювання, психічне зараження, наслі-
дування тощо) та їх урахування в профілактиці і подоланні відхилень 
у поведінці дитини.

Профілактика відхилень у поведінці дитини як комплекс соціаль-
но-психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на виявлення 
і корекцію умов, що сприяють проявам девіантної поведінки. Пропа-
ганда здорового образу життя, створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в мікросоціальному оточенні дитини, ство-
рення можливостей для самореалізації особистості як передумови 
попередження відхилень у поведінці.

Методи подолання опору виховним впливам. Методи корекції не-
гативних рис характеру: метод “вибуху” і “метод реконструкції” ха-
рактеру (за А. С. Макаренком). Методи розвитку мотиваційної сфери 
і самосвідомості особистості: групові дискусії, рольові ігри, соціаль-
но-психологічний тренінг тощо.

Соціально-психологічна, педагогічна реабілітація важковихову-
ваних дітей: надання соціально-психологічної та педагогічної під-
тримки, включення до групи підлітків із позитивною спрямованістю, 
психологічна допомога сім’ї важковиховуваної дитини, організація 
посиленого контрою за умовами виховання й навчання та ін. Теле-
фон довіри, анонімне консультування і корекція девіантної поведін-
ки важковиховуваних дітей.
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Психологічні умови самовиховання, їх урахування в попереджен-
ні та корекції відхилень у поведінці. Прийоми самовиховання: само-
усвідомлення, самозобов’язання тощо.

Література [3; 4; 9; 11; 16; 17; 19; 25; 26; 28; 29; 32]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  
КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за останньою 
цифрою номера своєї залікової книжки (див. таблицю).

Остання цифра номера  
залікової книжки студента

Номер варіанта  
контрольної роботи

0; 5
1; 6
2; 7
3; 8
4; 9

1
2
3
4
5

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1
 1. Поясніть, у чому проявляється адиктивна поведінка особис-

тості. 
 2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-

вуваної дитини молодшого шкільного віку.
 3. Визначте можливі чинники, що сприяли проявам важковихову-

ваності в такий ситуації.

Оля в дитинстві була жвавою, веселою, товариською дівчинкою. 
Охоче ходила до школи, але великих успіхів у навчанні не виявля-
ла. Зараз вона у 9 класі, часто пропускає заняття, погано вчиться, з 
однокласниками практично не спілкується. Приділяє надмірну увагу 
власній зовнішності. Її бачать у товаристві старших дівчат і дорослих 
чоловіків, з якими вона курить, вживає алкоголь. Мати, коментуючи 
поведінку дівчинки, зауважує, що головне для жінки — добре вийти 
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заміж, тож нічого поганого в тому, що дочка вже підшукує собі пару, 
немає.

Складіть план психологічної допомоги Ользі.

 4. Проведіть спостереження за важковиховуваною дитиною (за 
вашим вибором) і подайте його результати. Визначте можливі 
психологічні проблеми важковиховуваності.

Варіант 2
 1. Поясніть, чому суїцид вважається проявом девіантної поведінка 

особистості. 
 2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-

вуваного дошкільника.
 3. Визначте можливі чинники, що сприяли проявам важковихову-

ваності в такій ситуації.

Сергій Н., 16 років, активно вживає наркотики. Мати — інженер, 
за характером дратівлива, часто підвищує голос у спілкуванні з си-
ном. Батько зловживав алкоголем, вихованням сина не займався, не 
живе з сім’єю понад 10 років. Сергій в 14 років у зв’язку з тривалим 
відрядженням матері протягом року жив у бабусі й дідуся. Практич-
но не вчився. Зараз учиться в ПТУ, вільний час проводить у компанії 
однолітків, з якими вперше і спробував наркотики.

Складіть план психологічної допомоги Сергію Н.

 4. Проведіть спостереження за важковиховуваною дитиною (за 
вашим вибором) і подайте його результати. Визначте можливі 
психологічні проблеми важковиховуваності в даному випадку.

Варіант 3
 1. Поясніть, чому неадекватний рівень домагань може спричинити 

важковиховуваність. 
 2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-

вуваного підлітка.
 3. Визначте можливі фактори, які сприяли проявам важковихо-

вуваності в такій ситуації.

Олексій Д., учень 8-го класу. Мати — деспотична, захоплена ро-
ботою і професійною кар’єрою. Батько — м’який, товариський, пра-
цює звичайним службовцем, отримуючи невелику зарплату. Олексій 
в дитинстві займався музикою, спортом. Зараз всі додаткові занят-
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тя кинув, та й у школі навчається не дуже добре. Вперше алкоголь 
спробував у 12 років разом з товаришами. Було погано, але не кинув, 
обґрунтовуючи це тим, що не міг “зрадити товаришів”.

Складіть план психологічної допомоги Олексію Д.

 4. Проведіть спостереження за важковиховуваною дитиною (за 
вашим вибором) і подайте його результати. Визначте можливі 
психологічні проблеми важковиховуваності.

Варіант 4
 1. Поясніть, у чому проявляється різниця між девіантною і делінк-

вентною поведінкою особистості. 
 2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-

вуваного старшого школяра.
 3. Визначте можливі чинники, що сприяли проявам важковихову-

ваності в такій ситуації.

Мати звернулась по консультацію до психолога з проханням допо-
могти у вихованні дочки 14 років, яка стала дратівливою, часто вза-
галі відмовляється розмовляти з нею, гірше стала вчитися в школі. 
Мати багато працює, часто їздить у відрядження, через що дівчинка 
живе то в сім’ї колишнього чоловіка, то в його батьків, то в батьків 
матері. Під час бесіди з дівчинкою виявилося, що в кожній сім’ї при-
скіпливо розпитують її про інші сім’ї, часто негативно відзиваючись 
про них, а про свої справи забороняють розповідати.

Визначте основні напрями подання психологічної допомоги в 
цьому випадку.

 4. Проведіть спостереження за важковиховуваною дитиною (за 
вашим вибором) і подайте його результати. Визначте можливі 
психологічні проблеми важковиховуваності.

Варіант 5
 1. Поясніть, чому негативне ставлення до себе може спричинити 

важковиховуваність особистості. 
 2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення особистості 

важковиховуваного юнака.
 3. Визначте можливі чинники, що сприяли проявам важковихову-

ваності в такій ситуації.
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Василь Л., учень 7-го класу. Погано вчиться, часто пропускає 
уроки. Коли приходить до школи, часто порушує дисципліну, на за-
уваження реагує або грубістю, або тим, що взагалі уходить зі шко-
ли, хизуючись перед однокласниками тим, що йому все можна, адже 
він вже “відзначився”, потрапивши через хуліганство (розбив вікна у 
торговельному кіоску) на облік до міліції.

Складіть план психологічної допомоги Василю.

 4. Проведіть спостереження за важковиховуваною дитиною (за 
вашим вибором) і подайте його результати. Визначте можливі 
психологічні проблеми важковиховуваності.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Психологічний зміст поняття “важковиховуваність”.
 2. Важковиховуваність і девіантна поведінка.
 3. Види девіантної поведінки.
 4. Психологічний аналіз делінквентої і кримінальної поведінки.
 5. Психологічний аналіз адиктивної поведінки.
 6. Порівняльний аналіз девіантної і делінквентної поведінки.
 7. Особливості особистості важковиховуваної дитини.
 8. Класифікація важковиховуваних дітей.
 9. Форми прояву важковиховуваності.
 10. Прояви девіантної поведінки важковиховуваних дітей у сфері 

найбільш значущих соціальних відносин (до основних видів 
діяльності, духовних і матеріальних цінностей, надбань культури 
тощо).

 11. Прояви девіантної поведінки важковиховуваних дітей у сфері 
міжособистісних стосунків (з однолітками, у сім’ї, з педагогами, 
іншими дорослими тощо).

 12. Прояви девіантної поведінки важковиховуваних дітей у ставлен-
ні до себе (на рівні самоповаги, самооцінки і рівня домагань 
тощо).

 13. Форми прояву девіантної поведінки важковиховуваних дітей 
(відхилення поведінки в бік порушення соціально-етичних норм, 
низький рівень соціальної активності, нечесність, недисциплі-
нованість та ін.). 

 14. Чинники виникнення важковиховуваності.
 15. Соціально-психологічні чинники важковиховуваності дитини.
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 16. Педагогічні чинники виникнення важковиховуваності.
 17. Емоційне вигорання та професійна деформація особистості педа-

гогів, їх вплив на виникнення важковиховуваності дитини.
 18. Психолого-педагогічна некомпетентність вихователів як чинник 

важковиховуваності дитини.
 19. Роль сім’ї у становленні особистості важковиховуваної дитини.
 20. Неадекватні виховні впливи батьків і педагогів як передумови 

відхилень у поведінці.
 21. Агресивність і девіантна поведінка важковиховуваної особис-

тості.
 22. Індивідуально-психологічні особливості підлітків, які складають 

групу ризику щодо девіантної поведінки.
 23. Несприятливі стилі сімейного виховання як чинник важковихо-

вуваності.
 24. Домінуюча гіперпротекція як чинник важковиховуваності ди-

тини.
 25. Потуральна гіперпротекція як чинник важковиховуваності ди-

тини.
 26. Негативне ставлення до дитини з боку вихователів як чинник 

важковиховуваності дитини.
 27. Важковиховуваність як наслідок компенсації комплексу непов-

ноцінності (А. Адлер. Е. Еріксон)
 28. Важковиховуваність як наслідок незадоволення потреби в само-

повазі й самоактуалізації (А. Маслоу).
 29. Наявність угруповань однолітків з негативною спрямованістю 

як чинник девіантної поведінки важковиховуваних дітей.
 30. Особистісні проблеми батьків як передумови несприятливих 

тенденцій в поведінці дитини.
 31. Проблеми в стосунках дорослих членів сім’ї як чинник важко-

виховуваності дитини.
 32. Індивідуально-психологічні чинники важковиховуваності.
 33. Неадекватна самооцінка і рівень домагань як чинники важко-

виховуваності.
 34. Підвищений рівень тривожності як чинник важковиховуваності.
 35. Агресивність як чинник важковиховуваності.
 36. Соромливість як чинник важковиховуваності.
 37. Морально деформовані і протиправні ціннісні орієнтації як при-

чини відхилень у поведінці важковиховуваної дитини.
 38. Обдарованість дитини і опір виховним впливам. 
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 39. Відставання в загальному розвитку, викликане хворобами, як 
чинник важковиховуваності.

 40. Фізичні вади та їх вплив на відхилення в поведінці.
 41. Вікові особливості прояву важковиховуваності.
 42. Особливості відхилень у поведінці дошкільників.
 43. Шкільна дезадаптація як чинник відхилень у поведінці молод-

шого школяра.
 44. Прояви девіантної поведінки у молодших школярів.
 45. Особливості девіантної поведінки підлітків.
 46. Акцентуації характеру підлітків, їх вплив на відхилення в пове-

дінці.
 47. Гендерні особливості прояву важковиховуваності.
 48. Принципи психологічної діагностики важковиховуваності.
 49. Стадії психологічної діагностики важковиховуваних дітей.
 50. Основні напрями психологічної діагностики важковиховуваних 

дітей.
 51. Методи психологічної діагностики важковиховуваних дітей.
 52. Спостереження як метод діагностики особливостей важковихо-

вуваних дітей.
 53. Тестування важковиховуваних дітей.
 54. Методи опитування важковиховуваних дітей.
 55. Метод експертних оцінок у діагностиці важковиховуваних дітей.
 56. Метод узагальнення незалежних характеристик у діагностиці 

важковиховуваних дітей.
 57. Роль психолого-педагогічного консиліуму в профілактиці і ко-

рекції девіантної поведінки важковиховуваних дітей.
 58. Системний підхід у профілактиці і корекції девіантної поведінки 

особистості.
 59. Особливості діяльності психолога щодо профілактики важкови-

ховуваності.
 60. Особливості діяльності психолога щодо корекції поведінки важ-

ковиховуваних дітей.
 61. Методи профілактики важковиховуваності.
 62. Методи психологічної корекції поведінки важковиховуваних ді-

тей.
 63. Особливості взаємодії психолога з педагогами щодо профілак-

тики і корекції поведінки важковиховуваних дітей.



15

 64. Психологічна профілактика емоційного вигорання і професійної 
деформації особистості педагога як передумова запобігання важ-
ковиховуваності дитини.

 65. Особливості взаємодії психолога з батьками щодо профілактики 
і корекції девіантної поведінки важковиховуваних дітей.

 66. Соціально-психологічні механізми впливу на особистість (пере-
конання, навіювання, психічне зараження, наслідування тощо) 
та їх урахування в профілактиці і подоланні важковиховуваності 
дитини.

 67. Психологічні особливості самовиховання як чинника попе-
редження і подолання важковиховуваності.

	68.	 Психологічні прийоми самовиховання.
 69. Основні напрями соціально-психологічної реабілітації важкови-

ховуваних дітей.
 70. Групова дискусія як метод попередження і подолання важкови-

ховуваності особистості.
 71. Рольові ігри як метод попередження і подолання важковихову-

ваності особистості.
 72. Соціально-психологічний тренінг як метод попередження і подо-

лання важковиховуваності особистості.
 73. Гендерна просвіта як чинник попередження девіантної поведінки 

важковиховуваних дітей
 74. Особливості функціонування телефону довіри як засобу профі-

лактики девіантної поведінки важковиховуваних дітей.
 75. Психологічна профілактика емоційного вигорання і професійної 

деформації особистості педагога як передумова запобігання не-
сприятливим тенденціям розвитку особистості дитини.

 76. Основні напрями соціально-психологічної реабілітації особис-
тості з девіантною поведінкою.

 77. Особливості функціонування телефону довіри як засобу профі-
лактики девіантної поведінки.

 78. Самовиховання та його роль у профілактиці і корекції девіантної 
поведінки важковиховуваних дітей.

 79. Особливості подання психологічної допомоги щодо подолання 
відхилень у поведінці.

 80. Гендерні стереотипи та їх вплив на прояви важковиховуваності.
 81. Методи діагностики мотиваційної сфери важковиховуваної осо-

бистості.
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 82. Методи діагностики самооцінки і рівня домагань важковихову-
ваної особистості.

 83. Методи діагностики особливостей міжособистісних стосунків 
важковиховуваної особистості.

 84. Психологічні умови попередження важковиховуваності.
 85. Методи розвитку самосвідомості важковиховуваної особистості.
 86. Методи розвитку мотиваційної сфери важковиховуваної особис-

тості.
 87. Методи підкріплення та їх роль у корекції важковиховуваності.
 88. Психологічний аспект подолання алкоголізації ті наркотизації 

підлітків.
 89. Роль психолога у профілактиці важковиховуваності особистості.
 90. Роль психолога в корекції важковиховуваності особистості.
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