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Девіантна поведінка та соціальний контроль
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Мета: вивчення етапів розвитку, становлення соціології, психології та педагогіки

девіантної поведінки; статистичні дані, що стосуються різних напрямів вивчення
девіацій, шляхи вирішення сучасних проблем в рамках девіацій, а також вивчення
заходів, що застосовуються для викорінювання девіацій.

Завдання

Вивчення дисципліни «Девіантна поведінка та соціальний контроль» є отримання
студентами необхідної системи знань сучасного рівня розвитку соціології та психології
девіантної поведінки і оволодіння уміннями застосовувати ці знання в безпосередній
практичній і науковій діяльності.
Студенти повинні
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предмет, завдання, основні категорії соціології девіантної поведінки;
поняття соціальної норми і регулятори соціальних зв'язків;
типологію девіантної поведінки;
заходи соціального контролю;
причини пияцтва і алкоголізму і міри соціального контролю;
поняття наркоманії і міри соціального контролю;
поняття бродяжництва як соціальної проблеми;
поняття проституції як соціального явища і міри соціального контролю;
причини і мотиви самогубств;
визначення злочинності як соціальної проблеми;
заходи соціального контролю над злочинністю;
специфіку злочинності неповнолітніх і її профілактики.

−

на основі фундаментального знання соціології девіантної поведінки
виробляти самостійний стиль мислення;
засвоїти специфіку соціологічного освоєння дійсності; застосовувати
методи, форми, заходи соціального контролю над проявами девіації;
застосовувати отримані знання для вирішення насущних соціальних
проблем.

−
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Перелік тем

Рекомендована
література

Тема 1. Типологія девіантної поведінки
Тема 2. Поняття пияцтва і алкоголізму
Тема 3Поняття наркоманії. Наркотизм як соціальне явище .
Тема 4. Поняття бродяжництво. Бродяжництво як соціальна проблема
Тема 5. Поняття злочинності і злочинність
Тема 6. Злочинність як соціальна проблема
1.Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І.Д. Зверева,
О.В. Безпалько, О.І. Янкович, З.П. Бондаренко, Т.Л. Лях; Луган. держ. пед. ун-т ім.
Тараса Шевченка; Християн, дит. фонд. — К.: Наук, світ, 2003. - 234 с.
2.Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / Ред.:
В.М. Синьов; Держ. центр соц. служб для молоді; Державний департамент України а
питань виконання покарань. —К., 2003.— 220 с.

