
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри «Практична психологія» 

Дата 

за 

розкладом 

Час за 

розкладом, 

академічна 

група, 

форма 

навчання 

Прізвище 

викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль-

кість 

балів 

16.03.2020 17:00-18:30 

47 зпшмспс 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

 

Профілактика 

та інтервенція 

девіантної 

поведінки 

Тема 6 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Профілактика девіантної поведінки особистості. Форми 

психопрофілактичної роботи. Психологічна інтервенція девіантної 

поведінки особистості. Основні завдання втручання. Провідні 

методи психологічної інтервенції:  психотерапія, психологічне 

консультування, психологічний тренінг, організація терапевтичного 

або саногенного середовища 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

16.03.2020 18:30-20:00 

47 зпшмспс 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

Стратегії 

соціально-

психологічної 

профілактики 

та корекції 

делінквентної 

поведінки 

Тема 7 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: Основні 

форми психолого-соціальної роботи:  судово-психологічна 

експертиза (особливо щодо неповнолітніх), СПГ і організація 

саногенного середовища. Громадське покарання, конгруентні 

стосунки, когнітивно-поведінкова терапія в різних її модифікаціях, 

короткострокове консультування та особливості  психотерапії 

особистісної агресії. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

17.03.2020 17:00-18:30 

47 зпшмспс 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

Стратегії 

соціально-

психологічної 

профілактики 

та корекції 

суїцидальної 

поведінки. 

Тема 8 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: Основні 

форми соціально-психологічної роботи при суїцидальній поведінці. 

Корекція суїцидальних установок людини. Поственція і кризова 

інтервенція: позитивна і когнітивна психотерапія, аксіотерапія, 

терапія творчим самовираженням, духовна психотерапія. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

17.03.2020 18:30-20:00 

47 зпшмспс 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

Стратегії 

соціально-

психологічної 

профілактики 

та корекції 

адиктивної 

поведінки 

Тема 9 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Особливості соціально-психолологічного втручання при адиктивній 

поведінці: Когнітивно-поведінкова індивідуальна та особистісно-

реконструктивна групова психотерапія. Схема комплексної 

реабілітації алкоголізму та наркоманії. Основні умови успішного 

лікування залежностей нехімічних залежностей. Форми та програми 

соціально-психологічної реабілітації. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 



19.03.2020 17:00-18:30 

47 зпшмспс 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лабораторна 

робота 

Стратегії 

корекції 

суїцидальної 

поведінки 

Тема 8 змістового модуля 2 за робочою програмою, опрацювати 

завдання плану за змістом лекції. Виконати завдання: Шляхи 

надання психологічної допомоги підліткам з аутоагресивною 

поведінкою. Основні стратегії корекційної роботи. Поственція і 

кризова інтервенція: позитивна і когнітивна психотерапія, 

аксіотерапія, терапія творчим самовираженням, духовна 

психотерапія. 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

20 

19.03.2020 18:30-20:00 

47 зпшмспс 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лабораторна 

робота, залік. 

Стратегії 

корекції 

адиктивної 

поведінки 

Тема 9 змістового модуля 2 за робочою програмою, опрацювати 

завдання плану за змістом лекції. Виконати завдання: 

Короткострокові (сугестивні) методи корекції. Релігійний підхід. 

Довготривалі програми: «12 кроків»; когнітивно-поведінкова 

терапія; метод М. Мюррей; «7 навичок» (за С. Кові). Соціотерапія та 

групи взаємодопомоги. 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

20 

23.03.2020 14:00-15:30 

32 змсвл 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

Девіантна 

поведінка: 

введення у 

проблему 

Тема 1 змістового модуля 1 за робочою програмою. Зміст: Поняття 

про девіантну поведінку. Критерії визначення поняття «девіантна 

поведінка»: статистичний, психопатологічний, соціально-

нормативний, індивідуально-психологічний. Характеристика 

девіантної поведінки. Структура та види девіантної поведінки 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

23.03.2020 15:30-17:00 

32 змсвл 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

Делінквентна 

та суїцидальна 

поведінка 

Тема 3 змістового модуля 2 за робочою програмою. Зміст: 

Деліквентна поведінка як форма девіантної поведінки: основні 

характеристики. Кримінальна поведінка. Протиправна мотивація: 

провідні мотивації протиправних дій, типи деформації особистості. 

Визначення поняття суїцидальної поведінки. Концепції формування 

суїцидів: соціологічний підхід, психопатологічний підхід, 

соціально-психологічні концепції. Вікові особливості суїцидальної 

поведінки. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 

27.03.2020 14:00-15:30 

32 змсвл 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лекція 

Адиктивна 

поведінка 

Тема 6 змістового модуля 1 за робочою програмою. Зміст: Загальна 

характеристика залежної поведінки. Форми залежностей та процес 

їх формування і розвитку. Концептуальні моделі формування 

залежностей. Соціальні чинники та індивідуальні особливості як 

детермінанти формування та розвитку адикцій. Вікові, статеві та 

психофізіологічні особливості залежної поведінки. Фактори 

залежної поведінки. Феномен співзалежності. Хімічна залежність. 

Питання надсилати на email: vladanchar@gmail.com  

 



27.03.2020 15:30-17:00 

32 змсвл 

заочна форма 

навчання 

Тітяєв В.М. 

«Профілактика і 

корекція 

відхилень 

поведінки» 

Лабораторна 

робота 

Чинники 

девіантної 

поведінки 

особистості 

Тема 2 змістового модуля 1 за робочою програмою, опрацювати 

завдання плану за змістом лекції. Виконати завдання: Соціальні, 

соціально-психологічні, педагогічні та психологічні чинники 

девіантної поведінки особистості. Доповідь: «Причини девіантної 

поведінки з точки зору психоаналізу», «Причини девіантної 

поведінки з точки зору когнітивної психології» 

Виконане завдання направити на email: vladanchar@gmail.com  

20 

 

 

 

 


