
Соціологія девіації 
Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: П’ятий  
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 28, практичні – 24. 
Лектори: к. ю. н., доцент Проць О.Є. 
Результати навчання:  

 Студент повинен знати: предмет соціології девіації, основні категорії і поняття, 
основні загрози сучасного суспільства, в тому числі маргіналізації та патології 
окремих осіб і груп. 

 Студент повинен уміти аналізувати різні соціальні відхилення.  
 Студент повинен володіти навичками профілактики девіантної поведінки різних 

соціальних груп і окремих осіб. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Соціологія. 
 Психологія.  
 Правознавство. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Соціологія девіації як наука. Аналіз девіантної особистості: історична ретроспектива. 
Девіантна поведінка: структура, процеси подолання девіацій. 
Соціальні суперечності як причини девіантної поведінки. Механізми поведінки, що 
відхиляється від норми. Еволюція поглядів щодо змісту і принципів впливу. 
на девіантну особистість. Види девіантної поведінки. Проблема виправлення 
девіантної поведінки. Девіантна поведінка молоді. 

Рекомендована література: 
А) основна: 

1. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : навч. посіб. 
/ М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 464 с. 
2. Мінц М. О. Соціологія девіантної поведінки : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. 
/ М.О. Мінц. – Мколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 244 с.  
3. Соціологія права : навч. посіб. / О.М. Джужа, І.Г. Кириченко, В.С. Ковальський та 
ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 288 с.  

Б) додаткова: 
1. Гилинский Я. И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая 
теория  / Я.И. Гилинский // Социол. исслед. – 1991. – №4. – С. 72–78. 
2. Демків О. Б. Перспективи та проблеми становлення соціологічних теорій середнього 
рівня: соціологія девіантної поведінки / О.Б. Демків // Вісник Львівської державної 
фінансової академії. – 2007. - № 7. – С. 51–64. 
3. Рущенко І. П. Соціологія злочинності : монографія / І. П. Рущенко. – Харків: Вид-во 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 370 с. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
• Поточний контроль (60%): відповіді на семінарських заняттях, виконання 
рефератів та індивідуальних завдань. 
• Підсумковий контроль (40%, письмовий колоквіум). 
Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


