
 

Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 

 
Профілактика соціальних девіацій 

 

Анотація. Дисципліна „Профілактика соціальних девіацій” належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. 
Дисципліна спрямована на вивчення причин, сутності, форм прояву та профілактику соціальних девіа-
цій. Основу курсу складає усвідомлення значущості соціальної роботи для вирішення проблем профі-
лактики соціальних девіацій, розуміння глибини й складності феномену девіантної поведінки та значу-
щості ролі соціального працівника у забезпеченні стабільності нормативної поведінки та адаптації лю-
дини в суспільстві. 

Кількість кредитів: 4. 

Викладач: Максимова Наталія Юріївна, доктор  психологічних наук, професор кафедри соціальної  
реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології. 

Мета навчальної дисципліни: оволодіти знаннями про психологічну сутність соціальних девіацій, їх 
різновиди, структуру та методи профілактики. 

Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основні поняття психології девіантної поведінки; соціально-психологічні та 
біологічні фактори відхилень у поведінці людини; вікові аспекти проблеми девіантної поведінки; техно-
логії соціальної роботи з особами групи соціального ризику; психологічну сутність адиктивної поведінки 
та засоби її попередження; програми соціально-психологічної реабілітації адиктів; специфіку соціаль-
ної роботи із засудженими до кримінальних покарань та особами, які звільнилися з місць позбавлення 
волі. 
Аспірант повинен вміти: діагностувати різновиди девіантної поведінки та тип соціальної дезадаптації; 
володіти навичками встановлення контакту в умовах вимушеного спілкування; складати програми соці-
ально-психологічної реабілітації девіантів, застосовувати технології кризового втручання та соціально-
го супроводу. 

Змістові модулі: 
1.Діалектика феномену порушення соціальних норм. 
2.Психологічна сутність та форми прояву соціальних девіацій. 
3.Соціально-психологічні та біологічні причини девіантної поведінки. 
4.Структура та різновиди девіантної поведінки. 
5.Динаміка узалежнень та профілактика адиктивної поведінки. 
6.Соціальна реабілітація адиктів. 
7.Соціальна робота та пенітенціарні практики. 
8.Ролі соціального працівника в системі відновного правосуддя. 

Мова викладання. Українська. 

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02 читається на другому році навчання. 

Термін вивчення: Дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем „доктор фі-
лософії” в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (10 год – лекційні заняття, 12 год 
– практичні заняття, 2 години – консультації), 96 годин самостійної роботи. 

 

 


