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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Виникнення і розвиток девіантної поведінки особистості відбу-
вається під впливом соціально-економічних, морально-психологіч-
них та інших факторів. Серед них слід відзначити посилення со-
ціального розшарування суспільства, непідготовленість соціальних 
інститутів до забезпечення успішної соціалізації особистості в умо-
вах трансформації суспільства, дефіцит засобів і технологій розвит-
ку соціальних служб, орієнтованих на створення умов для саморе-
алізації кожної людини, недостатньо високий рівень психологічної 
компетентності більшості населення, в тому числі тих фахівців, які 
покликані надавати допомогу особистостям з поведінковими девіа-
ціями тощо.

У зв’язку з цим формування готовності психологів до роботи з 
особистостями з девіантною поведінкою і, відповідно, навчальна дис-
ципліна “Психологія девіантної поведінки” є важливою складовою 
професійної підготовки. 

Мета цього курсу лекцій — сформувати знання щодо змісту, видів, 
психологічних чинників і психологічних особливостей корекції де-
віантної поведінки особистості, а також сприяти розвитку відповід-
них умінь і навичок. 

Основні завдання курсу:
• розкрити психологічний зміст девіацій поведінки особистості;
• визначити психологічні чинники їх виникнення;
• висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та 

корекції девіантної поведінки.
Реалізація цих завдань зумовила розподіл курсу лекцій на два роз-

діли. У першому висвітлюються психологічні особливості й чинники 
виникнення девіантної поведінки особистості, у другому — основні 
напрями діяльності психолога щодо надання психологічної допомоги 
особистості з девіаціями поведінки.

Поглибленому вивченню особливостей психології девіантної по-
ведінки особистості сприятимуть виконання контрольних завдань і 
відповіді на запитання, а також самостійне опрацювання літератур-
них джерел, наведених після кожної теми.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати:
• психологічний зміст поняття “девіантна поведінка”;
• форми прояву девіантної поведінки;



�

• чинники виникнення девіацій у поведінці особистості;
• вікові і ґендерні особливості прояву девіантної поведінки осо-

бистості;
• принципи, стадії, методи психологічної діагностики девіантної 

поведінки та її чинників;
• особливості діяльності психолога щодо профілактики девіацій 

у поведінці особистості;
• особливості діяльності психолога щодо корекції девіантної по-

ведінки особистості;
• основні напрями соціально-психологічної реабілітації особис-

тості з девіантної поведінкою;
уміти:
• виявляти зміст і види девіантної поведінки особистості;
• визначати чинники, що сприяють відхиленням у поведінці осо-

бистості;
• використовувати методи психологічної діагностики особистос-

ті з девіантною поведінкою;
• подавати психологічну допомогу особистості з девіантної по-

ведінкою, в тому числі телефоном довіри і анонімному консуль-
туванні.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЯ  ДЕВІАНТНОЇ  ПОВЕДІНКИ”

№
пор.

Назва змістових модулів і тем

1
2
3

Змістовий модуль 1. Психологічні основи девіантної поведінки 
особистості
Зміст і форми девіантної поведінки особистості
Чинники девіантної поведінки особистості
Гендерно-вікові аспекти девіантної поведінки особистості

4
5

Змістовий модуль 2. Діяльність психолога з подання 
психологічної допомоги особистості з девіаціями в поведінці
Психологічна діагностика особистості з девіаціями поведінки
Психологічні умови профілактики і корекції девіантної поведінки 
особистості

Разом годин: 54
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ЗМІСТ  
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЯ  ДЕВІАНТНОЇ  ПОВЕДІНКИ”

Змістовий модуль 1. Психологічні основи девіантної поведінки 
особистості

Тема 1. Зміст і види девіантної поведінки особистості
Поняття про девіантну поведінку. Відхилення поведінки від со-

ціальних і моральних норм. Асоціальна і аморальна поведінка. Де-
лінквентна (протиправна) і кримінальна (злочинна) поведінка. Ад-
диктивна поведінка. Зловживання алкоголем, уживання наркотиків. 
Суїцидальна поведінка. Віктимна поведінка. Девіантна поведінка як 
наслідок компенсації почуття неповноцінності (А. Адлер, Е. Еріксон), 
незадоволення потреби у самоповазі (А. Маслоу).

Прояви девіантної поведінки особистості у сфері найбільш значу-
щих соціальних відносин (до основних видів діяльності, духовних і 
матеріальних цінностей, надбань культури), у сфері міжособистісних 
стосунків (формальних і неформальних), у ставленні до себе (на рівні 
самоповаги, самооцінки і рівня домагань).

Стадії і рівні девіантної поведінки (ситуативний, стійкий, на межі 
правопорушень, делінквентний, кримінальний тощо). 

Література [1–5; 12; 14; 16–19; 23–25; 28; 34; 38; 39]

Тема 2. Чинники девіантної поведінки особистості
Групи факторів, що зумовлюють девіації у поведінці особистості. 

Соціальні фактори як несприятливі соціальні, економічні, політичні, 
правові умови існування суспільства. Феномен “порівняльної депри-
вації” як наслідок розшарування суспільства, наявності привілеїв у 
незначної кількості людей. Комерціалізація сфери освіти, охорони 
здоров’я, дозвілля тощо, скорочення мережі культурних і спортивних 
закладів, практична відсутність безкоштовних центрів дозвілля. Стан 
аномії (падіння моральності), властивий кризовому суспільству, від-
мова від попередніх ідеалів і несформованість нових, “подвійна мо-
раль”, протилежність декларованих і реальних цінностей та ідеалів як 
передумови виникнення девіацій у поведінці особистості. 

Соціально-психологічні фактори, пов’язані з несприятливими 
особливостями взаємодії особистості зі своїм найближчим оточен-
ням, з негативним впливом останнього на розвиток особистості. Роль 
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сім’ї у становленні особистості з девіантною поведінкою. Наявність 
угруповань однолітків з негативною спрямованістю як чинник де-
віантної поведінки важковиховуваних дітей. Роль ЗМІ у виникненні 
девіантної поведінки важковиховуваних дітей.

Педагогічні фактори, що виявляються в недоліках сімейного та 
шкільного виховання. Стилі сімейного виховання, що сприяють 
відхиленням в особистісному розвитку дитини: домінуюча і поту-
ральна гіперпротекції, гіпопротекція, емоційне відштовхування, 
підвищена моральна відповідальність тощо (за А. Лічко, Е. Ейдеміл-
лером). Педагогічна некомпетентність батьків, вихователів, педаго-
гів, відсутність єдності вимог, послідовності у виховних впливах як 
передумови становлення особистості з девіантною поведінкою. Со-
ціально-педагогічна занедбаність, важковиховуваність як чинники 
шкільної, а отже, соціальної дезадаптації, девіантної поведінки осо-
бистості. “Девіантний” потенціал системи освіти (через традиційне 
патерналістське ставлення вчителів до учнів, умови праці, що спри-
чинюють професійне “вигорання” і професійні деформації особис-
тості педагогів та ін.).

Індивідуально-психологічні фактори, пов’язані з наявністю пев-
них характеристик індивіда, які утруднюють процес його соціалізації. 
Неадекватна самооцінка і рівень домагань, підвищений рівень три-
вожності, агресивність, соромливість, морально деформовані і проти-
правні ціннісні орієнтації як причини відхилень у поведінці. Обда-
рованість особистості і девіатна поведінка. Відставання у загальному 
розвитку, викликане хворобами, фізичні вади та їх вплив на відхилен-
ня у поведінці.

Література [1–5; 8; 10; 13; 15; 16; 19; 20; 22;  
29; 31–35; 37]

Тема 3. Гендерно-вікові аспекти девіантної поведінки  
особистості

Передумови формування девіантної поведінки у дошкільному 
віці: несприятливий стиль і умови сімейного виховання, дефіцит 
спілкування з батьками та однолітками тощо.

Шкільна дезадаптація, відсутність навичок спілкування із соціу-
мом як передумови девіантної поведінки молодшого школяра.

Вікові особливості становлення особистості підлітка, їх вплив на 
відхилення в поведінці. Почуття “дорослості” як суперечність між 
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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 у підлітковому віці (синдром від-
чуження, реалізація, деперсоналізація, депресія, дисморфофобія) та 
їх вплив на відхилення у поведінці підлітків.

Гендерно-рольові особливості девіантної поведінки особистості. 
Неадекватне статеве виховання в сім’ї, неадекватні гендерні стерео-
типи, відсутність гендерної просвіти як чинники девіантної поведін-
ки особистості. 

Література [1–5; 7; 8;  11; 18–21; 26; 29; 30; 34–36]

Змістовий модуль 2. Діяльність психолога з подання  
психологічної допомоги особистості  
з девіантною поведінкою

Тема 4. Психологічна діагностика особистості з девіантною 
поведінкою

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

Стадії діагностики: попередня стадія (виявлення зовнішніх 
особливостей поведінки важковиховуваний дітей, попереднє фор-
мулювання гіпотези щодо можливих причин відхилення в розвит-
ку особистості), стадія уточнення (аналіз соціально-психологічних, 
педагогічних та індивідуально-психологічних чинників девіантної 
поведінки важковиховуваних дітей, уточнення гіпотези), заключ-
на стадія (вивчення індивідуально-психологічних якостей особис-
тості, її фізичного і психічного здоров’я з метою уточнення причин 
відхилень у поведінці та прогнозуванні тенденцій особистісного 
розвитку).

Методи психологічної діагностики важковиховуваних дітей. 
Особливості спостереження, тестування, опитування важковихову-
ваних дітей. Методи експертних оцінок, узагальнення незалежних 
характеристик, психолого-педагогічний консиліум у вивченні чин-
ників опору виховним впливам.

Література [1–5; 7; 11; 18; 19; 27; 29; 31; 32]
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Тема 5. Психологічні умови профілактики і корекції  
девіантної поведінки

Зміст, функції та етапи профілактики і корекції девіантної по-
ведінки особистості. Психолого-педагогічна допомога особистості, 
схильній до девіантної поведінки, як комплекс соціально-психоло-
гічних і педагогічних заходів, що спрямовані на виявлення і виправ-
лення умов, які сприяють проявам девіантної поведінки. Створення 
передумов попередження відхилень у поведінці через пропаганду 
здорового образу життя, формування сприятливого соціально-психо-
логічного клімату в мікросоціальному оточенні особистості, створен-
ня можливостей для самореалізації особистості в суспільстві тощо. 
Основні підходи до надання психологічної допомоги особистості з 
девіантною поведінкою. 

Напрями психологічної допомоги особистості: психологічна пре-
венція (попередження, профілактика) і психологічна інтервенція 
(подолання, корекція, реабілітація). Психодіагностика як допоміж-
ний засіб подання психологічної допомоги особистості з девіаціями 
поведінки.

Функції профілактично-корекційної роботи (виховна, компенса-
торна, стимулююча, коректувальна, регулятивна). Етапи профілак-
тично-корекційної роботи: формулювання проблеми, гіпотези щодо 
причин девіацій, діагностичний етап з метою перевірки і уточнення 
гіпотези, вибір адекватних методів і технологій надання психологіч-
ної допомоги особистості, складання програми та її реалізація, конт-
роль за реалізацією програми і, за необхідності, внесення до неї ко-
ректив.

Проблема соціально-психологічної реабілітації особистості з де-
віантною поведінкою. Особливості роботи “телефону довіри” як 
анонімного консультування особистості, схильної до девіантної по-
ведінки.

Психологічні умови самовиховання та їх урахування щодо попе-
редження та корекції відхилень у поведінці. Прийоми самовихован-
ня: самоусвідомлення, самозобов’язання та ін.

Література [1–5; 9; 11; 16; 17; 19; 25; 26; 28; 29; 32; 35]
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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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номер варіанта 
контрольної 
роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1

1. Поясніть сутність віктимної поведінки особистості. 
2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення особливос-

тей і чинників девіантної поведінки молодшого школяра.
3. Визначіть можливі фактори, які сприяли проявам девіантної 

повдінки в даній ситуації.
Оля в дитинстві була жвавою, веселою, товариською дівчинкою. 

Охоче ходила до школи, але значних успіхів у навчанні не виявляла. 
Зараз вона у 9-му 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 палить, вживає алкоголь. Мати, коментуючи 
поведінку дівчинки, зауважує, що головне для жінки — добре вийти 
заміж, тож нічого поганого в тому, що дочка вже підшукує собі пару, 
немає.

Складіть план психологічної допомоги Ользі.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у такому випадку.
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Варіант 2

1. Поясніть, чому суїцид вважається проявом девіантної поведінки 
особистості. 

2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-
вуваного дошкільника.

3. Визначіть можливі фактори, які сприяли проявам девіантної по-
ведінки в цій ситуації.

Сергій Н., 16 років, активно вживає наркотики. Мати — інженер, 
за характером дратівлива, часто підвищує голос у спілкуванні із си-
ном. Батько — зловживав алкоголем, вихованням сина не займався, 
не живе з сім’єю понад 10 років. Сергій у 14 років через тривале від-
рядження матері, протягом року жив у бабусі й дідуся. Практично не 
вчився. Зараз навчається у ПТУ, вільний час проводить у компанії 
однолітків у дворі, з якими вперше і спробував наркотики.

Складіть план психологічної допомоги Сергію Н.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у цьому випадку.

Варіант 3

1. Поясніть, чому неадекватна самооцінка може спричинити де-
віації в поведінці. 

2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-
вуваного підлітка.

3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-
ведінки в цій 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 
у дитинстві займався музикою, спортом. Зараз всі додаткові заняття 
покинув, та й у школі навчається не дуже добре. Вперше алкоголь 
спробував у 12 років разом з товаришами у дворі. Було погано, але не 
кинув, обґрунтовуючи це тим, що не міг “зрадити товаришів”.

Складіть план психологічної допомоги Олексію Д.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у цього випадку.
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Варіант 4
1. Поясніть, у чому різниця між кримінальною і делінквентною по-

ведінкою особистості. 
2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-

вуваного старшого школяра.
3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-

ведінки в цій ситуації.
Мати звернулася за консультацією до психолога з проханням до-

помогти 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 де-
тально розпитують її про інші сім’ї, часто негативно відзиваючись про 
них, а про свої справи забороняють розповідати.

Визначіть основні напрями надання психологічної допомоги у цьому 
випадку.

4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-
кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть  мож-
ливі психологічні чинники девіацій у цьому випадку.

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

девіації поведінки особистості. 
2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення особистості 

з девіатною поведінкою.
3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-

ведінки в такій ситуації.
Василь Л., учень 7-го класу. Погано вчиться, часто пропускає уро-

ки. Коли приходить до школи, часто порушує дисципліну, на заува-
ження реагує або грубістю, або так, що взагалі йде зі школи, хизую-
чись перед однокласниками тим, що йому все можна, адже він вже 
“відзначився”, потрапивши через хуліганство (розбив вікна у торго-
вельному кіоску) на облік до міліції.

Складіть план психологічної допомоги Василю Л.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у такому випадку.
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Варіант 6

1. Поясніть, у чому виявляється адиктивна поведінка особистості. 
2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення особливос-

тей і чинників девіантної поведінки юнака.
3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-

ведінки в цій ситуації.
Таня у початковій школі була жвавою, веселою, товариською дів-

чинкою, гарно вчилася. Зараз вона у 7-му класі, часто пропускає за-
няття, погано вчиться, з однокласниками практично не спілкується, 
конфліктує з педагогами. Мати, коментуючи поведінку дівчинки, 
жаліється, що після її розлучення Таня зовсім “відбилася від рук”.

Складіть план психологічної допомоги Тані.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у такому випадку.

Варіант 7

1. Поясніть, чому аутоагресію вважають проявом девіантної по-
ведінки особистості. 

2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-
вуваної дитини.

3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-
ведінки в такій ситуації.

Петро, 14 років, активно вживає алкоголь, палить. Живе з матір’ю, 
батько зловживає алкоголем, вихованням сина не займається, часто 
не буває вдома. Петро в 11 років через тривалу хворобу і стаціонарне 
лікування матері протягом року жив у бабусі й дідуся. Практично не 
вчиться, вільний час проводить в компанії однолітків у дворі.

Складіть план психологічної допомоги Петрові.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у цьому випадку.

Варіант 8

1. Поясніть, чому низький статус у колективі може спричинити 
девіації в поведінці. 

2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення важковихо-
вуваної дівчини.
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3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-
ведінки в такій ситуації.

Микола, учень 9-го класу. Мати — авторитарна, займає високу по-
саду. Батько — працює звичайним службовцем, отримуючи невелику 
зарплату. Сергій у дитинстві займався музикою, любив малювати, 
досить непогано вчився. Не здобувши визнання на конкурсі малюн-
ків, покинув малювати, а згодом і навчатися музиці. Зараз у школі 
навчається не дуже добре, часто пропускає уроки, був помічений у 
нетверезому стані.

Складіть план психологічної допомоги Миколі.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у такому випадку.

Варіант 9
1. Поясніть різницю між кримінальною і делінквентною поведінкою 

особистості. 
2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення особистості 

з адитивною поведінкою.
3. Визначіть можливі чинники, що сприяли виявам девіантної по-

ведінки в цій ситуації.
Мати звернулася за консультацією до психолога із проханням до-

помогти у вихованні дочки 12 років, яка стала неслухняною, погано 
вчиться у школі, в неї з’явилися набагато старші за віком подруги, з 
якими вона палить, буває на дискотеці, повертається додому дуже піз-
но. З однокласниками не дружить, пояснюючи це тим, що вони нудні. 
Мати багато працює, батько має іншу сім’ю, спілкується з донькою 
також нечасто.

Визначіть основні напрями подання психологічної допомоги у та-
кому випадку.

4. Здійсніть спостереження за особистістю з девіантною поведін-
кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у такому випадку.

Варіант 10
1. Поясніть, чому занижена самоповага може спричинити девіації 

поведінки особистості. 
2. Складіть орієнтовну схему психологічного вивчення особистості 

з аутоагресивною поведінкою.
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3. Визначіть можливі чинники, що сприяли проявам девіантної по-
ведінки в такій ситуації.

Дмитро, 19 років. Звернувся по консультацію до психолога із 
скаргою на те, що він не знає, як йому жити, все йому нецікаво. Ніде 
не працює, гуляє днями з такими ж приятелями. Пояснює поганим 
здоров’ям, через що його не взяли в армію. Палить, зловживає алко-
голем, пробував вживати наркотики. У школі погано вчився, часто 
пропускав уроки, порушував дисципліну. З батьками не знаходить 
спільної мови. Стверджує, що вони працюють з ранку до вечора, їх 
цікавлять лише гроші.

Складіть план психологічної допомоги Дмитру.
4. Проведіть спостереження за особистістю з девіантною поведін-

кою (за вашим вибором) і надайте його результати. Визначіть мож-
ливі психологічні чинники девіацій у цьому випадку.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Норми оцінки поведінки особистості.
2. Розкрийте психологічний зміст поняття “девіантна поведінка”.
3. Прояви девіантної поведінки особистості. 
4. Прояви девіантної поведінки у сфері найбільш значущих соціаль-

них стосунків.
5. Прояви девіантної поведінки у сфері міжособистісних стосунків.
6. Прояви девіантної поведінки особистості у ставленні до себе.
7. Види девіантної поведінки та їх стислий аналіз.
8. Психологічний аналіз делінквентої і кримінальної поведінки.
9. Порівняльний аналіз девіантної і делінквентної поведінки.

10. Різновиди аутодеструктивної поведінки особистості.
11. Суїцид як девіантна поведінка особистості. 
12. Рівні прояву девіантної поведінки особистості.
13. Делінквентна і кримінальної поведінка.
14. Адиктивна поведінка особистості. Можливі об’єкти залежності у 

разі адиктивної поведінки.
15. Особливості особистості з девіаціями поведінки.
16. Віктимна поведінка особистості як девіантна.
17. Чинники виникнення відхилень у поведінці особистості.
18. Соціальні фактори девіантної поведінки особистості.
19. Соціально-психологічні фактори девіантної поведінки особис-

тості.
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20. Педагогічні фактори девіантної поведінки особистості.
21. Емоційне вигорання та професійна деформація особистості педа-

гогів та їхній вплив на виникнення девіацій у поведінці дитини.
22. Психолого-педагогічна некомпетентність вихователів як чинник 

девіантної поведінки дитини.
23. Індивідуально-психологічні чинники виникнення відхилень у 

поведінці.
24. Особливості ставлення особистості з девіантною поведінкою до 

себе.
25. Роль сім’ї у становленні особистості з девіаціями поведінки.
26. Несприятливі стилі сімейного виховання як чинник девіантної 

поведінки особистості.
27. Домінуюча гіперпротекція як чинник девіантної поведінки ди-

тини.
28. Потуральна гіперпротекція як чинник девіантної поведінки ди-

тини.
29. Гіпопротекція як чинник девіацій у поведінці дитини.
30. Негативне ставлення до дитини з боку вихователів як чинник її 

девіантної поведінки.
31. Девіантна поведінка як наслідок компенсації комплексу неповно-

цінності (А. Адлер, Е. Еріксон).
32. Девіантна поведінка як наслідок незадоволення потреби в само-

повазі й самоактуалізації (А. Маслоу).
33. Наявність неформальних угруповань з негативною спрямованіс-

тю як чинник девіантної поведінки особистості.
34. Особистісні проблеми батьків як передумови несприятливих тен-

денцій у поведінці дитини.
35. Проблеми у стосунках дорослих членів сім’ї як чинник важкови-

ховуваності. Неадекватний рівень домагань як чинник девіантної 
поведінки особистості. 

36. Негативне ставлення до себе як чинник девіантної поведінки. 
37. Агресивність і девіантна поведінка особистості.
38. Підвищений рівень тривожності як чинник девіантної поведін-

ки.
39. Соромливість як чинник девіантної поведінки.
40. Морально деформовані і протиправні ціннісні орієнтації як при-

чини відхилень у поведінці особистості.
41. Відставання в загальному розвитку, що викликане хворобами, як 

чинник девіантної поведінки.
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42. Фізичні вади та їх вплив на відхилення в поведінці.
43. Вікові особливості прояву девіантної поведінки особистості?
44. Особливості відхилень у поведінці дошкільників.
45. Прояви і чинники девіантної поведінки у молодших школярів. 
46. Шкільна дезадаптація як чинник відхилень у поведінці молодшо-

го школяра.
47. Особливості девіантної поведінки підлітків.
48. Індивідуально-психологічні особливості підлітків, які становлять 

групу ризику щодо девіантної поведінки.
49. Акцентуації характеру підлітків та їх вплив на відхилення в по-

ведінці.
50. Гендерні особливості прояву девіантної поведінки особистості.
51. Гендерні стереотипи та їх вплив на прояви девіантної поведінки 

особистості.
52. Системний підхід у профілактиці та корекції девіантної поведін-

ки особистості.
53. Мета і принципи психологічної діагностики особистості з девіа-

ціями в поведінці.
54. Стадії психологічної діагностики особистості з девіаціями по-

ведінки.
55. Загальна характеристика методів психологічної діагностики осо-

бистості з поведінковими девіаціями.
56. Особливості спостереження як метод вивчення особливостей де-

віантної поведінки.
57. Процедура тестування особистості з поведінковими девіаціями. 
58. Методи опитування у діагностиці девіантної поведінки.
59. Проективні методики дослідження особистості з девіантною по-

ведінкою.
60. Метод експертних оцінок у діагностиці особистості з девіантною 

поведінкою.
61. Метод узагальнення незалежних характеристик у діагностиці 

особистості з девіантною поведінкою.
62. Методи діагностики мотиваційної сфери особистості з девіація-

ми поведінки.
63. Методи діагностики самооцінки і рівня домагань особистості з 

девіаціями поведінки.
64. Методи діагностики особливостей міжособистісних стосунків 

особистості з девіаціями поведінки.
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65. Зміст психологічної допомоги особистості, яка схильна до де-
віантної поведінки.

66. Функції та етапи профілактики і корекції девіантної поведінки 
особистості.

67. Основні підходи з надання психологічної допомоги особистості з 
девіантною поведінкою.

68. Особливості профілактики девіантної поведінки особистості ди-
тини.

69. Оптимальні форми і методи психологічної допомоги щодо про-
філактики і корекції різних проявів девіантної поведінки особис-
тості. 

70. Cуть і основні напрями розв’язання проблеми соціально-психо-
логічної реабілітації особистості з девіантною поведінкою.

71. Особливості діяльності психолога щодо профілактики девіантної 
поведінки.

72. Психологічний аспект подолання алкоголізації та наркотизації 
підлітків.

73. Особливості роботи “телефону довіри” як анонімного консульту-
вання особистості, схильної до девіантної поведінки.

74. Методи корекції девіантної поведінки особистості.
75. Методи розвитку самосвідомості особистості з девіантною по-

ведінкою.
76. Методи розвитку мотиваційної сфери особистості з девіантною 

поведінкою.
77. Особливості взаємодії психолога з батьками щодо профілактики 

і корекції девіантної поведінки дитини.
78. Особливості взаємодії психолога з педагогами щодо профілакти-

ки і корекції девіантної поведінки дитини.
79. Психологічна профілактика емоційного вигорання і професійної 

деформації особистості педагога як передумова запобігання де-
віантної поведінки дітей.

80. Психологічні особливості самовиховання як фактора поперед-
ження і подолання девіантної поведінки.

81. Психологічні прийоми самовиховання.
82. Методи підкріплення та їх роль у корекції девіантної поведінки.
83. Соціально-психологічні механізми впливу на особистість (пере-

конання, навіювання, психічне зараження, наслідування тощо) та 
їх урахування в профілактиці і подоланні девіантної поведінки.



1�

84. Роль ЗМІ у подоланні і профілактиці девіантної поведінки осо-
бистості.

85. Групова дискусія як метод попередження і подолання девіантної 
поведінки особистості.

86. Рольові ігри як метод попередження і подолання девіантної по-
ведінки особистості.

87. Соціально-психологічний тренінг як метод попередження і подо-
лання девіантної поведінки особистості.

88. Гендерна просвіта як чинник попередження девіантної поведінки 
особистості.

89. Психологічні засоби й механізми профілактики і корекції девіант-
ної поведінки.

90. Розвиток психологічної культури особистості як передумова по-
передження відхилень у поведінці.
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