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Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: щовівторка, з 11.00 до 12.00 та 

щочетверга з 11.00 до 12.00 (2 академічні години). 
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викладачем щопонеділка, з 11.00 до 13.00; щосереди з 
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Цілі навчальної дисципліни 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Робота з групами девіантних 

підлітків» є: 

1. Ознайомити здобувачів вищої освіти з теорією і практикою дослідження проблеми 

девіантної поведінки у психологічній науці. 

2. Навчити майбутніх психологів розуміти та аналізувати першоджерела, 

перетворювати їх з матеріалу для ознайомлення на матеріал для дослідження. 

3. Формувати картину цілісного сприйняття світу через взаємозв’язок споріднених 

предметів, розуміння багатогранності психологічної науки. 

Досягнення мети забезпечується за рахунок виконання вправ та індивідуальних 

завдань, спрямованих на розвиток креативності майбутніх фахівців. В процесі навчання 

формуються такі риси особистості, як самостійність у розвитку пізнавальних інтересів, 

логіка і здатність аналітичного мислення, відповідальність під час прийняття рішень, 

пам’ять, увага, мовна інтуїція, вміння та навички самостійної та колективної роботи тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Робота з групами девіантних 

підлітків» є: 

- визначити методи застосування психологічних знань у роботі з підлітками-

девіантами; 

- розуміти значення психологічних досліджень проблеми девіантної поведінки 

підлітків; 

- засвоїти зміст та завдання психологічних досліджень проблеми девіантної поведінки 

підлітків; 

- сприяти застосуванню психологічних знань у практиці роботи психолога з 

підлітками-девіантами.  
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Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої 

освіти компетентностей: 

І. Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог. 

ІІ. Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ІІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову).  

Програмні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій.  

 

Передумови вивчення дисципліни для формування 

програмних результатів навчання та компетентностей 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Робота з групами девіантних підлітків» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін як: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», 

«Педагогічна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика», «Педагогіка», 

«Філософія», «Психологічна служба в системі освіти». 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання 

здобувачів вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння 

доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, 

культури ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці.  



Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні аспекти девіантної поведінки у підлітковому 

віці 

Тема 1. Девіантна поведінка як предмет наукового пізнання.  

Зміст поняття «девіантна поведінка» у сучасній психологічній науці. Теоретичні 

підходи до аналізу девіантної поведінки: філософський, правовий, соціологічний, 

біологічний, психологічний, педагогічний.  

Девіантна поведінка у екзистенційній психології: екзистенціальна фрустрація і 

екзистенціальний вакуум (В. Франкл): екзистенціальні протиріччя (Е. Фромм). Девіантна 

поведінка в гуманістичній психології: блокування процесу самоактуалізації (К. Роджерс). 

Девіантна поведінка з позиції психоаналітичного напрямку (3. Фрейд, К. Юнг. А. Адлер, 

О. Ранк, Е. Берн). Девіантна поведінка як результат научіння (І. Павлов, Дж. Уотсон, 

Б. Скінер). Девіантна поведінка з позиції соціально-когнітивної теорії (А. Бандура).  

Тема 2. Нормативна регуляція соціальної поведінки та поведінкові відхилення 

Поняття соціальних норм, їх роль у соціалізації індивіда. Функції соціальних норм. 

Класифікація соціальних норм.  Регулювання соціальних взаємин. Особливості соціальної 

ситуації розвитку підлітків. Поняття нормативної регуляції поведінки та її вплив на 

поведінку особистості. Поведінкові відхилення. Історична та соціально-психологічна 

сутність поняття норми як визначальної основи розуміння девіантності. 

Тема 3. Чинники девіантної поведінки особистості   

Поняття про детермінацію девіантної поведінки. Основні підходи до пояснення 

причин девіантної поведінки: психоаналітичний, когнітивний, гуманістичний. Зовнішні 

умови соціального середовища як причини девіантної поведінки. Внутрішньоособисті 

причини девіантної поведінки.   

Чинники, що зумовлюють девіантну поведінку особистості: соціальні, соціально-

психологічні, психолого-педагогічні, індивідуально-психологічні. Важковиховуваність та її 

витоки. Когнітивний дисонанс. Гіперздібності. 

Суб’єктивні (генетичні, психологічні) та об’єктивні (мікросоціальні та 

макросоціальні) чинники виникнення девіантної поведінки.  

Тема 4. Сім’я як соціально-педагогічний чинник девіантної поведінки 

Сім’я як інститут соціалізації дитини. Види сімей. Стилі сімейного виховання. 

Чинники соціального ризику, що негативно позначаються на функціях сім’ї. Поняття 

неблагополучної сім’ї. Педагогічно неспроможні сім’ї. Класифікація відхилень у поведінці 

дітей у сім’ї. Соціально-психологічний супровід сімей з дітьми-девіантами. Етапи роботи 

психолога з сім’єю підлітка-девіанта. Методики вивчення впливу сім’ї на виникнення 

девіацій. 

Тема 5. Заклади освіти як чинники девіантної поведінки підлітків 

 Заклад освіти як інститут соціалізації підлітків. Форми негативних педагогічних 

впливів у школі. Стилі педагогічного спілкування. Особливості ставлення педагога до 

дитини з девіантною поведінкою. Психолого-педагогічні рекомендації щодо забезпечення у 

школі позитивного мікроклімату. Методики виявлення труднощів шкільної соціалізації.  

Тема 6. Група ровесників як чинник девіантної поведінки 



Поняття та функції референтної групи. Неформальні угрупування неповнолітніх. 

Підліткова субкультура як інститут соціалізації. Чинники, які спричиняють переростання 

стихійних та спонтанних вуличних груп у протиправні. Конформізм підлітків. Методики 

вивчення впливу групи на особистість неповнолітнього.  

Тема 7. Проблема класифікації поведінкових відхилень  

Поняття про класифікацію девіантної поведінки. Психологічна класифікація 

девіантної поведінки. Медична класифікація девіантної поведінки. Асоціальна і аморальна 

поведінка. Делінквентна (протиправна) і кримінальна (злочинна) поведінка. Адиктивна 

поведінка. Зловживання алкоголем, уживання наркотиків, суїцидальна поведінка. Різновиди 

віктимної поведінки. Вандалізм. Ризикована поведінка.  

Тема 8. Вікові аспекти девіантної поведінки. 

Особливості виникнення опору виховним впливам у дошкільному віці: несприятливий 

стиль і умови сімейного виховання, дефіцит спілкування 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 відчуження, реалізація, 

деперсоналізація, депресія, дисморфофобія), їх вплив на відхилення в поведінці підлітків. 

Характерологічні прояви девіантної поведінки у підлітковому віці.  

Тема 9. Гендерні аспекти девіантної поведінки  

Гендерно-рольові особливості підлітків-девіантнів. Неадекватна гендерна соціалізація 

та девіантна поведінка. Неадекватне статеве виховання в сім’ї, неадекватні гендерні 

стереотипи, відсутність гендерної просвіти як чинники девіантної поведінки. Гендерні 

особливості виховання підлітків з девіантною поведінкою. Гендерні особливості прояву 

девіантної поведінки.  

 

Змістовий модуль 2. Напрямки роботи психологів з підлітками девіантної 

поведінки 

Тема 10.  Соціально-психологічна діагностика девіантної поведінки у 

підлітковому віці 

Принципи психологічної діагностики підлітків-девіантів: системний підхід, 

індивідуальний підхід, принцип педагогічного оптимізму, прогностичність тощо. 

Методи психологічної діагностики підлітків-девіантнів. Метод спостереження. 

Предмет спостереження за поведінкою осіб з девіаціями. Параметри фіксації особливостей 

поведінки і зовнішнього вигляду осіб з девіантною поведінкою під час спостереження (за 

Н.Ю. Максимовою): загальний зовнішній вигляд, особливості мовлення, соціальна 

поведінка, настрій, ставлення до обстеження, особливості діяльності під час обстеження. 

Етапи спостереження. Карта спостережень Д. Скотта. Бесіда як метод дослідження 

девіантної поведінки особистості. Вимоги до проведення бесіди з особами з девіантною 

поведінкою. Основні прийоми методу бесіди в роботі з девіантними особами. Тестування як 

метод дослідження девіантної поведінки особистості.  

Методика діагностики схильності до девіантної поведінки  (О. М. Орел). Тест 

Люшера. ПДО Личко. Опитувальник Р. Кеттела.  

Тема 11. Психологічне консультування підлітків з девіантною поведінкою 

Психологічне консультування особистості з девіантною поведінкою. Інформування 

клієнта. Стратегії інформування клієнта. Особливості фокусування уваги під час 

інформування. Навчання навичкам саморегуляції в процесі психоконсультування. Навчання 

способам (механізмам) психологічного захисту: раціоналізація, проекція, витіснення, 

ідентифікація, компенсація, гіперкомпенсація, фантазування, домінуючі або зверх цінні ідеї. 



Особливості організації консультування із застосуванням методів раціональної терапії 

(П. Дюбуа), логотерапії (В. Франкл), психології самореалізації (А.Маслоу), позитивної 

психотерапії (Н. Пезешкіан), когнітивної терапії (А.Бек), раціонально-емотивної терапії 

(А. Елліс) у роботі з особами з девіантною поведінкою. 

Тема 12. Психологічна корекція девіантної поведінки підлітків 

Психологічна корекція девіантної поведінки. Цілі психокорекції в роботі з 

девіантними особистостями. Види стратегій психокорекції (Ю.С. Шевченко). Аутотренінг. 

Прогресивна м’язова релаксація. Методика біологічного зворотного зв’язку. 

Нейролінгвістичне програмування. Психодрама. Корекційна програма для 

важковиховуваних школярів (за Клюге). Прийоми корекційно-виховного впливу на 

підлітків-девіантів (Ю. Клейберг). 

Тема 13. Психологічна терапія у роботі з підлітками-девіантами 

Психотерапія в роботі з особами з девіантною поведінкою. Цілі психотерапії. 

Сугестивні методи психотерапії: гіпноз, гетеросугестія, аутосугестія. Психоаналітичні 

методи: метод вільних асоціацій, реакції переносу і супротиву. Гештальттерапія: вправи, 

спрямовані на розширення свідомості з використанням принципу «тут і тепер»; формування 

завершених гештальтів за допомогою інтеграції протилежностей; робота з мріями тощо. 

Тема 14. Психологічні умови профілактики девіантної поведінки у підлітковому 

віці 

Системний підхід до профілактики девіантної поведінки. Соціально-психологічні 

механізми впливу на особистість (переконання, навіювання, психічне зараження, 

наслідування тощо) та їх урахування в профілактиці і подоланні відхилень у поведінці 

дитини. 

Профілактика відхилень у поведінці дитини як комплекс соціально-психологічних і 

педагогічних заходів, спрямованих на виявлення і корекцію умов, що сприяють проявам 

девіацій. Пропаганда здорового способу життя, створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в мікросоціальному оточенні дитини, створення можливостей для 

самореалізації особистості як передумови попередження відхилень у поведінці. 

Тема 15. Методика встановлення контакту психолога з підлітками-девіантами 

Проблема взаємовідносин між підлітком і дорослим. Контакне спілкування: поняття, 

мета. Стадії взаємодії психолога з підлітками-девіантами. Тактика поведінки у взаємодії з 

підітками девіантної поведінки. 

 

Змістовий модуль 3. Робота психолога з окреми формами девіантної поведінки 

Тема 16. Методика роботи психолога з агресивними підлітками 

Агресія : поняття, характеристики, елементи. Джерела та чинники агресивної 

поведінки підлітків. Класифікація видів агресії. Типологія агресивних підлітків. Вандалізм як  

форма агресивної поведінки.  Методика психологічної діагностики агресивної поведінки. 

Програма психолого-педагогічної корекції агресивності.  

Тема 17. Булінг як психолого-педагогічна проблема у середовищі підлітків 

Поняття булінгу. Механізми, які спричиняють розповсюдження шкільного булінгу. 

Форми шкільного булінгу. Типологія кривдників (булерів). Ознаки того, що діти є об’єктом 

булінгу. Заходи щодо профілактики булінгу в школах. 

Тема 18. Методика роботи психологі з підлітками, схильними до суїцидальної 

поведінки 

Поняття суїциду та суїцидальної поведінки.  Особливості суїцидальної поведінки у 

підлітків.  Структура суїцидальної поведінки. Зовнішні форми суїцидальної поведінки. 

Чинники підліткових суїцидів. Типи суїцидальної поведінки у підлітків. Методика 

діагностики схильності до суїцидальних станів. Психологічна профілактика суїцидів.  

Напрями роботи психолога щодо профілактики суїцидальної поведінки підлітків. 

Тема 19. Методика роботи психолога з підлітками делінквентної поведінки 

Поняття делінквентної поведінки. Поняття та види правопорушень. Детермінанти 



делінквентної поведінки неповнолітніх. Типологія неповнолітніх делінквентів за 

мотиваційними та особистісними характеристиками. Типи особистості неповнолітніх 

правопорушників за спрямованістю. Характерні риси особистості делінквентів. Методики 

виявлення схильності до делінквентної поведінки. Програма профілактики правопорушень 

серед неповнолітніх. Напрями профілактичної діяльності щодо подолання делінквентних 

проявів у поведінці неповнолітніх. 

Тема 20. Психологічний супровід неповнолітніх в місцях позбалення волі 

Типи неповнолітніх злочинців, які перебувають в місцях позбавлення волі. Соціальна 

та психологічна адаптація неповнолітніх до умов соціальної ізоляції. Чинники адаптації 

неповнолітніх до перебування в місцях позбавлення волі. Етапи роботи психолога з 

неповнолітніми засудженими. Психічні стани неповнолітніх, які перебувають в умовах 

соціальної ізоляції. Методи корекції та ресоціалізації неповнолітніх злочинців. Підготовка 

неповнолітніх до виходу з місць позбавлення волі. 

Тема 21. Методика роботи психолога з підлітками адиктивної поведінки 

Поняття та види адиктивної поведінки. Форми залежної поведінки. Ознаки залежної 

поведінки. Стадії розвитку адиктивної поведінки. Психологічна готовність до адиктивної 

поведінки.Загальні етапи діяльності щодо профілактики залежностей неповнолітніх.  

Методики дослідження схильності до залежної поведінки. Програма роботи з підлітками, які 

мають залежності.  

Тема 22. Особливості роботи психолога з підлітками, які мають інтернет-

залежність 

Поняття та особливості інтернет-залежності. Ознаки інтернет-залежності. 

Психологічні аспекти інтернет-залежності підлітків. Психологічні детермінанти формування 

інтернет-залежності. Негативний вплив інтернет-залежності на особистісний розвиток 

підлітків. Методики виявлення залежності від віртуальної реальності. Стратегія роботи з 

підлітками, які мають інтернет-залежність. 

Тема 23. Робота з підлітками, схильними до хімічних адикцій 

Поняття та види хімічних залежностей. Особливості зловживання ПАР серед 

підлітків. Чинники ризику вживання ПАР. Психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії 

неповнолітніми. Мотиви вживання спиртного підлітками. Профілактика алкоголізму серед 

підлітків. Особливості накопичення знань про наркотики і формування ставлення до них у 

різних вікових групах. Первинна профілактика зловживання ПАР.  Підходи до профілактики 

куріння в школах.  

Тема 24. Методика роботи з підлітками, які мають надцінні психологічні 

захоплення 

Ознаки надцінних психологічних захоплень. Варіанти надцінних захоплень. Ознаки, 

характерні для осіб, залежних від азартних ігор. Шляхами профілактики фанатизму. 

Рекомендації щодо профілактики дисморфоманійних уявлень. Профілактика фізичних 

адикцій.   

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

Базова  

1. Білецька В.В. Девіантна поведінка учнів: форми, прояви, попередження (методичні 

рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх 

навчальних закладів) / В.В. Білецька. – Миколаїв, 2011. – 40 с. 

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

МАУП, 2006. – 88 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., перероб і доповн. – К., 2016. 

– 188 с. 

4. Ківенко Н.В. Девіантна поведінка: сучасна парадигма: Монографія / Н.В. Ківенко, 

І. І. Лановенко, П.В. Мельник. – Ірпінь: АДПС України, 2002. – 240 с. 

5. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посіб. для студентів 

вищих навчальних закладів / Н.Ю. Максимова. – К.: Либідь, 2011. – 520 с. 

 

 

Додаткова  
1. Змановская Е. В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): [учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. заведений] / Е. В. Змановская. – Изд. 3-е, испр., доп. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2006. – 286 с. 

2. Квітковська Н. В. Психологія девіантної поведінкі учнів (умови, причини, особливості виховання, 
проблемні родини, профілактика та корекція) : навч.-метод. Посібник / Н. В. Квітковська. – Миколаїв, 

2010. – 240 с. 

3. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения : учебн. пособие для вузов Ю. А. Клейберг. – 
2-е изд. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 160 с. 

4. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения : учебн. пособие / В.Д. Менделевич. – СПб. : 

Речь, 2005. – 445 с. 
5. Федорченко Т. Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного 

середовища: соціально-педагогічний аспект : монографія / Тетяна Федорченко. – Черкаси : 

[Чабаненко Ю. А.], 2011. – 492 с. 

 

 

 Інформаційні ресурси 

 

1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України ім..В.І.Вернадського 

(www.nbuv.gov.ua )  

2. http://tu5.do.am/load/psikhologija  

3. http://www.br.com.ua/kurs/Psychology 

4. http://yurpsy.com/ 

5. Psychojournal — http://psychojournal.ru/ 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у 

мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 
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Види та методи навчання і оцінювання 

 

Код 

компетен

тності 

(згідно 

ОПП) 

Назва 

компетентно

сті 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результа 

тів 

навчання 

 

 

 

 

 

ЗК1 

 

 

 

 

 

 

Здатність 

застосовува 

ти знання у 

практичних 

ситуаціях 

 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

ПР11 Складати та 

реалізовувати план 

консультативного 

процесу з урахуванням 

специфіки запиту та 

індивідуальних 

особливостей клієнта, 

забезпечувати 

ефективність власних 

дій 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

ЗК6  

 

 

 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

ЗК8 

Навички 

міжособисті

сної 

взаємодії. 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 



 

 

 

 

 

СК4 

Здатність 

самостійно 

збирати та 

критично 

опрацьовува

ти, 

аналізувати 

та 

узагальнюва

ти 

психологіч 

ну 

інформацію 

з різних 

джерел 

 

ПР1 

 Аналізувати та 

пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1, 

МН2,  

МН4, 

МН7 

МО2, 

МО4,  

МО7, 

МО9 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК7 

 

 

 

 

Здатність 

аналізувати 

та 

систематизу

вати 

одержані 

результати, 

формулюва 

ти 

аргументова

ні висновки 

та 

рекомендації  

 

 

ПР1 

 Аналізувати та 

пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

МН1, 

МН2,  

МН4, 

МН7 

МО2, 

МО4,  

МО7, 

МО9 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

ПР11 Складати та 

реалізовувати план 

консультативного 

процесу з урахуванням 

специфіки запиту та 

індивідуальних 

особливостей клієнта, 

забезпечувати 

ефективність власних 

дій 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

 

 

 

 

 

СК8 

 

 

Здатність 

організовува

ти та 

надавати 

психологічн

у допомогу 

(індивідуаль

ну та 

групову) 

 

 

 

 

ПР9 

Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, 

приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх 

розв’язання 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 

ПР11 Складати та 

реалізовувати план 

консультативного 

МН2, 

МН5, 

МН6 

МО6, 

МО7, 

МО9 



процесу з урахуванням 

специфіки запиту та 

індивідуальних 

особливостей клієнта, 

забезпечувати 

ефективність власних 

дій 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Робота з групами девіантних підлітків» 

Коефіцієнт перерахунку: 270:100=2,7 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, модульний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  

Форма контролю: залік.  

Робота на лабораторних заняттях, виконання завдань до заняття – 5 балів (загальна 

сума балів – 5*24=120). 

Виконання завдань самостійної роботи – 3 бали за кожну тему (Загальна сума балів 

– 3*24=72). 

Змістовий модульний контроль  10 балів (Загальна сума балів – 3*10=30). 

ІНДЗ – 8 балів 

Підсумкове тестування – 40 балів.  

Додаткові бали (не більше 5 балів): здобувач ,може отримати за виявлену творчість і 

особливу активність у різних видах діяльності.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота  Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 
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 270 

(100) 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40  

Модульний контроль 1 

10 

Модульний 

контроль 2 

10 

Модульний контроль 3 

10 

   

Разом  

82 

Разом  

58 

Разом  

82 

   



Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 

 

Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання  
 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен  залік 

90-100 А відмінно здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, 

вміє 

використовувати набуті 

знання і вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 

розкриває власні здібності 

Високий 

(творчий) 

відмінно  зараховано 

82-89 В дуже 

добре 

здобувач вищої освіти 

вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 
застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 

Достатній 

(конструктивно

- 
варіативний) 

добре 

74-81  С  добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом викладача, 

загалом самостійно 
застосовувати її на 

практиці; контролювати 

власну діяльність; 

виправляти помилки, з-

поміжяких є суттєві, 

добирати аргументи 

для підтвердження думок 

64-73  D задовільно здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння 

основних положень, за 
допомогою викладача 

може аналізувати 

Середній 

(репродуктив 

ний) 

 

задовільно 



навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-

поміж яких є значна 

кількість суттєвих 

60-63  Е достатньо здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 

відтворює на 
репродуктивному рівні 

   

35-59  

 

FХ незадовіль

но з 

можливіс 

тю 

повторно 

го 

складання 

семестро 

вого 

контролю 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивний) 

незадовіль

но  

 

не 

зараховано 

1-34  

 

F незадовіль

но з 
обов'язко 

вим 

повтор 

ним 

вивченням 

дисциплі 

ни 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 
рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, 

об'єктів 

Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

незадовіль

но  
 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 

Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 

якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт.  

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 

практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 



мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


