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педагогічних працівників кафедри 

юридичної психології, які безпосередньо 

проводять заняття або звернувшись із 

письмовим запитом на електронну пошту 

за адресою: k015@naiau.kiev.ua 

 

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни  
Психологічна корекція – це доцільно організована система психологічних 

впливів, метою яких є усунення недоліків у розвитку та поведінці особистості. 

Особистість із девіантною поведінкою не може нормально адаптуватися до умов 

суспільства та взаємодіяти із оточуючими. Саме тому проблема психологічної 

корекції девіантної поведінки набуває особливої актуальності і є предметом 

вивчення для майбутніх психологів. 

Зміст навчальної дисципліни реалізується через викладання наступних тем: 

1. Девіантна поведінка особистості та особливості її діагностики. 

2. Профілактика девіантної поведінки особистості. 

3. Особливості психологічної корекції відхилень у поведінці 

особистості. 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічні основи корекції 

девіантної поведінки» є формування у здобувачів системи знань щодо основних 

положень та методів навчальної дисципліни. 

Цілі навчальної дисципліни: 

- сформувати сучасне уявлення про поняття, типи та форми відхилень у 

поведінці та особливості її профілактики; 

- сформувати уявлення про особливості індивідуальної та групової 

психологічної корекції девіантної поведінки особистості; 

- сформувати практичні навички психологічної діагностики, профілактики 

та корекції девіантної поведінки особистості; 

- вправлятися у складанні програм психологічної корекції. 

3. Формат навчальної дисципліни. Заочна форма навчання.  

4. Результати навчання. У відповідності до вимог освітньо-професійної 

програми здобувачі вищої освіти після закінчення курсу повинні: 

знати: 

- основні терміни та поняття навчальної дисципліни; 

- загальні основи психологічної профілактики девіантної поведінки 

особистості; 

- основи психологічної корекції девіантної поведінки. 

вміти: 

- проводити психологічну діагностику; 

 володіти навичками профілактичної роботи; 

 володіти навичками корекційної роботи; 

 застосовувати теоретичні знання в процесі практичної діяльності. 

4.1. Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти: 

Інтегральна компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання та проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 

mailto:k015@naiau.kiev.ua


 
 

дослідження та (або) здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності .  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

Додаткові соціально-особистісні компетенції (навички): 

ЗК 11. Формування «soft skills»: 

- індивідуальних: тайм-менеджмент; гнучкість/здатність адаптуватися; 

організація простору; властивість ефективно приймати рішення та вирішувати 

проблеми; вміння чітко ставити завдання і формулювати цілі; позитивне 

мислення та оптимізм;  

- комунікативних: креативність; логіка; менеджмент знань та інформації; 

навички формування гармонійних міжособистісних відносин; здатність чітко 

виражати власні думки та взаємодіяти з різними типами людей; здатність 

відповідати аргументовано, зрозуміло, вчасно і ввічливо; вміння працювати в 

команді; 

- управлінських: володіння навичками психологічного впливу; уміння 

вирішувати проблемні ситуації. 

Фахові компетентності 

ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою програмою: 

ФК11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної 

допомоги особам (групам осіб) у складних життєвих ситуаціях. 

Програмні результати навчання 

ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

ПРН5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість. 

ПРН9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності.  

 

 

5. Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 год. 

семінарські заняття / практичні  4/4год. 

самостійна робота 108 год.  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

рік навчання 

здобувачів 

Нормативний/ 

вибірковий 



 
 

вищої освіти 

2021 3 психологія 2 МАГ Вибірковий (В) 

 

7. Пререквізити «Психологія залежності», «Професійна деформація», 

«Актуальні психологічні проблеми профілактичної діяльності», «Психологія 

життєвої кризи». 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання – комп’ютер, проектор. 

 

9. Політики курсу - згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ про академічну доброчесність у 

Національній академії внутрішніх справ» (затверджено Рішенням Вченої ради 

НАВС від 27 березня 2018 р., протокол № 5; уведено в дію Наказом НАВС від 

30.03.2018 № 422)  

 

 

10. Схема навчальної дисципліни 

 

Тема заняття, вид навчального заняття, кількість годин, план заняття, тези 

Тема 1. Девіантна поведінка особистості та особливості її діагностики  

 

Лекція – 2 год. 

 

1. Девіантна поведінка особистості та її типологія. Характеристика 

основних типів девіантної поведінки. 

2. Причини виникнення девіантної поведінки. 

3. Метод спостереження та особливості його застосування для 

діагностики девіантної поведінки. 

4. Метод бесіди як метод діагностики девіантної поведінки. 

5. Особливості застосування методу тестів у процесі діагностики 

відхилень у поведінці. 

 

Поняття девіантної поведінки. Основні типи девіантної поведінки: 

делінквентна; адиктивна; патохарактерологічний тип девіантної поведінки; 

психопатологічний тип девіантної поведінки; девіації, зумовлені 

гіперздібностями людини. Основні прояви розладів поведінки. 

Фактори ризику виникнення девіантної поведінки: біологічні, 

психологічні, соціально-економічні, соціально-культурні, соціально-педагогічні. 

Діагностичні методи дослідження девіантної поведінки: спостереження 

(схема спостереження при психологічному обстеженні дитини та підлітка із 

девіантною поведінкою), бесіда, тестування. Методики, спрямовані на вивчення 

психологічних особливостей осіб із девіантною поведінкою. 

 

Тема 2. Профілактика девіантної поведінки особистості 

 

Лекція – 1 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 



 
 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План семінарського заняття: 

1. Історія вивчення проблеми профілактики девіантної поведінки. 

2. Сучасні напрями профілактики девіантної поведінки у молоді. 

3. Загальні основи профілактики девіантної поведінки. Первинна та 

вторинна профілактика. 

4. Структура профілактики девіантної поведінки. 

5. Профілактика окремих видів девіантної поведінки: агресивна 

поведінка, вандалізм, булінг, аутоагресивна поведінка. 

6. Профілактика делінквентної поведінки. 

7. Профілактика залежної поведінки. 

 

План практичного заняття: 

1. Зовнішні та поведінкові маркери девіантної поведінки. 

2. Діагностика девіантної поведінки як умова її профілактики. 

3. Типовий алгоритм складання профілактичної програми. 

4. Складання програми профілактики девіантної поведінки за видами 

(на вибір здобувача). 

 

Історичний аналіз підходів до профілактики девіантної поведінки. 

Вітчизняний досвід виховання та перевиховання осіб із девіантною поведінкою.  

Вплив досвіду А. Макаренка на формування системи корекційної роботи у 

вітчизняній педагогіці та психології. Сучасні напрями профілактики девіантної 

поведінки.  

Загальні основи профілактики девіантної поведінки. Первинна та вторинна 

профілактика. Основні функції профілактично-корекційної роботи психолога, 

який працює із особами, схильними до девіацій. Форми первинної 

психопрофілактичної роботи (за О. Змановською).  

Структурні компоненти профілактичної роботи: освітній, психологічний, 

соціальний.  

Профілактика окремих видів девіантної поведінки. Агресивна поведінка та 

її профілактика. Профілактика вандалізму. Особливості профілактики булінгу. 

Підходи до профілактики суїцидальної поведінки. Напрями профілактичної 

діяльності щодо подолання делінквентних проявів. Зміст профілактичної роботи, 

спрямованої на попередження хімічних адикцій. Особливості профілактики 

статевих девіацій. 

 

Тема 3. Особливості психологічної корекції відхилень у поведінці 

особистості 

 

Лекція – 1 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План семінарського заняття: 

1. Поняття психологічної корекції. 



 
 

2. Етапи корекційної роботи психолога із особами, схильними до 

девіацій. 

3. Стратегічні цілі та завдання корекції девіантної поведінки 

особистості. 

4. Характеристика принципів психологічної корекції. 

5. Індивідуальні форми психологічної корекції девіантної поведінки. 

6. Принципи спілкування психолога із клієнтом у процесі 

індивідуальної психологічної корекції. 

7. Групові форми психокорекції девіантної поведінки. 

8. Особливості складання психокорекцій них програм. 

 

План практичного заняття: 

1. Діагностична робота щодо виявлення причин девіантної поведінки. 

2. Психологічна характеристика підлітка із девіантною поведінкою. 

Орієнтована схема психолого-педагогічної характеристики важковиховуваного 

учня (учениці) (за Р. Овчаровою).  

3. Карта-характеристика особистісного розвитку підлітка. 

4. Ознайомлення із прикладами корекційних програм, спрямованих на 

корекцію відхилень у поведінці. 

5. Самостійне складання корекційних програм, спрямованих на 

корекцію різних видів девіацій (за вибором здобувача). 

 

Поняття психологічної корекції девіантної поведінки. Основні завдання 

психологічної корекції. Етапи корекційної роботи психолога із особами, які 

схильні до девіацій. Стратегічні цілі та завдання корекції девіантної поведінки. 

Принципи психологічної корекції.  

Індивідуальні форми психокорекції девіантної поведінки. Основні методи 

індивідуального психокорекційного впливу: переконання, навіювання, 

психологічне консультування. Принципи спілкування психолога із клієнтом. 

Прийоми корекційно-виховного впливу на особистість (за Ю. Клейберг). 

Групові форми психокорекції девіантної поведінки. Фактори, що 

впливають на ефективність психокорекційної роботи. Завдання групового 

тренінгу. 

Особливості складання психокорекцій них програм. Основні вимоги до 

складання психокореційних програм. Схема складання індивідуальної 

психокорекційної програми. Основні принципи розробки психокорекційних 

програм. Практичне значення корекційних програм. 

 

 

Необхідне обладнання: 

Комп’ютер, проектор. 

 

Література до всіх тем: 

Основна (базова) 

1. Баженов В. Г. Психологические механизмы коррекции девіантного 

поведения школьников. / В.Г. Баженов, В.П. Баженова. — Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. — 320 с. 



 
 

2. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій. – 

Київ, 2006. – 86 с. 

3. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-

метод посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності 

«Соціальна робота» у двох частинах. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., 
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Права та обов’язки здобувачів під час проведення навчальних занять 

Здобувачі вищої освіти мають право на: 

 навчання впродовж життя; 

 якісні освітні послуги; 

 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

 повагу людської гідності; 

 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насилля та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоду здоров’ю здобувача вищої освіти. 

 

Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

- виконувати вимоги програми навчальної дисципліни, дотримуючись 

принципу академічної доброчесності; 

- поважати гідність, права та свободи, законні інтереси усіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти. 



 
 

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/залік - 60/40 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

За умови відсутності пропусків занять 

та незадовільних оцінок 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою EKTS 

Оцінка Пояснення 

90-100  відмінно A  відмінне виконання  

85–89   

добре 

B  вище середнього рівня  

75–84  С  загалом хороша робота 

66–74   

задовільно 

 

D  непогано  

60–65  E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35–59   

незадовільно 

 

F необхідне перескладання  

1–34  Fx необхідне повторне вивчення 

курсу 

 


