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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Одним з важливих напрямів професійної підготовки психологів і 

соціальних працівників є вивчення дисципліни «Практична психологія в 

системі соціальної роботи».  

Основна мета курсу – розширити діапазон теоретичних знань і 

практичних навичок надання психологічної допомоги. 

З метою поглиблення, закріплення знань, перевірки якості їх засвоєння 

до програми включені варіанти контрольних завдань, питання для 

самоконтролю, а також список рекомендованої літератури. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: основи практичної психології в соціальній роботі; 

уміти: цілеспрямовано й ефективно реалізовувати сучасні технології 

психосоціальної допомоги населенню; бути здатним виявляти, формулювати 

і вирішувати проблеми у сфері психосоціальної допомоги; бути здатним до 

здійснення прогнозування, проектування, моделювання і експертної оцінки 

соціальних процесів і явищ у сфері психосоціальної допомоги; бути здатним 

брати участь у пілотних проектах зі створення інноваційних майданчиків 

установ у сфері психосоціальної роботи. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»  

 

 Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І.  Психологічні основи соціальної роботи 
1 Психологія соціальної роботи як навчальна дисципліна 

2 Основи психологічних досліджень у соціальній роботі 

3 Психологія управління в соціальній роботі 

Змістовий модуль ІІ. Основні напрями психосоціальної допомоги  
в соціальній роботі 

4 Діагностика в соціальній роботі 

5 Профілактика в соціальній роботі 

6 Консультування в соціальній роботі 

7 Тренінг в соціальній роботі 

Змістовий модуль ІІІ. Кризова психосоціальна допомога в соціальній 
роботі 

8 Психосоціальна допомога сім’ї, яка виховує дитину з 
обмеженими можливостями 

9 Психосоціальна допомога літнім людям у соціальній роботі 

10 Основи профілактики насильства в сім’ї 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ 

дисципліни 

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»  

 

Змістовий модуль І.  Психологічні основи соціальної роботи  

Тема 1. Психологія соціальної роботи як навчальна дисципліна 

 Місце психології в системі соціального знання. Психосоціальна допомога 

та соціальна робота. Значення психологічної теорії для соціальної роботи. 

Література [1–4; 7; 9] 

 

Тема 2. Основи психологічних досліджень у соціальній роботі 

  Організація психологічних досліджень у соціальній роботі. 

Методологічні основи та методи психологічних досліджень. Науковий супровід 

соціальної роботи. Поняття про дієві дослідження в соціальній роботі. 

Література [1; 3; 4; 7–9] 

 

Тема 3. Психологія управління в соціальній роботі 

 Сутність і зміст психології управління в соціальній роботі. Функції 

управління. Психологічні принципи управління в соціальній сфері. 

Особливості організаційного лідерства та керівництва в соціальній роботі. 

Лідерство, засноване на дії. Управління командою в соціальній роботі. 

Мультидисциплінарні бригади. Психологія управління в установах 

соціального захисту. Інструменти управління в соціальній роботі, організація 

зворотного зв’язку. Організація соціальної роботи з окремими категоріями 

клієнтів (маргінальні групи; представники субкультур, расових і 

національних меншин, релігійних організацій; психічно хворі; клієнти різних 

вікових категорій; самотні та малозабезпечені, соціально вразливі категорії 

клієнтів). 

 

Література [1–4; 6–9] 
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Змістовий модуль ІІ. Основні напрями психосоціальної допомоги в 

соціальній роботі 

Тема 4. Діагностика в соціальній роботі 

 Психосоціальна діагностика в соціальній роботі. Методичні підходи в 

психосоціальній діагностиці. Діагностика в когнітивно-біхевіористській 

роботі. Оцінка потреби та успішності в соціальній роботі, діагностичні 

інструменти оцінювання. Діагностика особливих потреб клієнтів у 

соціальній роботі. 

Література [1–9] 

 

Тема 5.  Профілактика в соціальній роботі 

Поняття психопрофілактики та її рівні. Психосоціальна профілактика 

в соціальній роботі. Психологічна освіта в соціальній роботі. Фактори 

психосоціального ризику та їх оцінка. Засоби профілактики в соціальній 

роботі. 

Література [1–9] 

 

Тема 6. Консультування в соціальній роботі 

 Поняття, цілі, завдання та методи консультування в соціальній роботі. 

Користувачі соціальних послуг. Основи консультативної взаємодії в 

соціальній роботі. Етапи консультування. Визначення клієнта в соціальній 

роботі. Оцінка потреб клієнта в соціальній роботі.  

Література [1–10; 12] 

 

Тема 7. Тренінг в соціальній роботі 

 Поняття тренінгу та його функції в соціальній роботі. Принципи 

роботи тренінгової групи. Динаміка розвитку тренінгової групи. 

Створення тренінгової програми. Структура тренінгу. Основні 

характеристики методів тренінгу в соціальній роботі. 

Література [1-11] 



7 
 

Змістовий модуль ІІІ. Кризова психосоціальна допомога в соціальній 

роботі 

Тема 8. Психосоціальна допомога сім’ї, яка виховує дитину 

з обмеженими можливостями 

 Поняття «інвалід», «інвалідність». Причини інвалідності в дитячому 

віці. Поняття «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства». Члени сім’ї 

інваліда. Сиблінги дитини-інваліда. Сім’я, де інвалід є батьком (матір’ю). 

Особливості життєвого циклу, функції та структури сім’ї дитини-інваліда. 

Кризові періоди сім’ї, яка виховує дитину-інваліда. Життєві стратегії сім’ї 

інваліда. Напрями та форми психологічної роботи у процесі соціальної 

роботи з сім’єю інваліда. Діагностика в соціальній роботі з сім’єю 

інваліда. 

Література [1–10; 12] 

 

Тема 9. Психосоціальна допомога літнім людям у соціальній роботі 

 Теорії старшин. Психосоціальна діагностика літніх людей. Особливості 

спілкування з людьми похилого та старечого віку. Консультування в 

соціальній роботі з літніми людьми. Тренінги в психосоціальній роботі з 

літніми людьми. 

Література [1–9; 12] 

 

Тема 10. Основи профілактики насильства в сім’ї 

 Поняття насильства в сім’ї, його різновиди. Діагностика насильства в 

сім’ї (фізичного, психологічного, сексуального). Діагностика нехтування 

основними потребами дитини. Особливості психологічного 

консультування постраждалих від насильства в сім’ї. профілактика 

насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. 

Література [1–8; 12] 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Міждисциплінарні зв’язки психології та соціальної роботи. 

2. Значення психологічної теорії для соціальної роботи. 

3. Методологія та методи психологічних досліджень у соціальній роботі. 

4. Основи психології управління в соціальній роботі. 

5. Організація соціальної роботи з окремими соціально вразливими 

групами клієнтів. 

6. Діагностика в соціальній роботі. 

7. Оцінювання успішності соціальної роботи. 

8. Проблема визначення клієнта в соціальній роботі. 

9. Психосоціальна профілактика в соціальній роботі.  

10.  Організація консультування в соціальній роботі. 

11.  Напрями консультування в соціальній роботі. 

12.  Оцінювання потреб клієнтів у соціальній роботі. 

13.  Особливості спілкування з клієнтами в соціальній роботі. 

14.  Психологічні професійно значущі якості соціального працівника. 

15.  Розробка тренінгу в соціальній роботі. 

16.  Психосоціальна робота у кризових ситуаціях. 

17.  Психосоціальна проблема насильства в сім’ї. 

18.  Психосоціальні проблеми сім’ї, яка виховує дитину-інваліда. 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольні роботи (виконуються відповідно до програми курсу). 

Метою виконання контрольних робіт є закріплення теоретичного матеріалу і 

засвоєння навичок практичного використовування отриманих знань. Перед 

виконанням контрольної роботи необхідно опрацювати рекомендовану 

літературу. Обсяг контрольної роботи 10 – 20 сторінок. Вона виконується на 

зшитих аркушах формату А4 (210х297 мм). Титульний лист містить назву 

контрольної роботи, дисципліни, курсу, шифр групи, прізвище, ім'я та по 

батькові. На другій сторінці наводиться зміст, вказуються теми, які 
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розбиваються на окремі пункти і номери сторінок, що вказують початок цих 

розділів і пунктів.  

Кожний пункт викладається стисло, змістовно і відображає сутність 

сформульованого питання. Текст може містити схеми, рисунки, графіки. 

Робота закінчується переліком використаної літератури. На останньому листі 

ставиться дата і особистий підпис студента. Для позначок рецензента 

залишаються поля. За виконаним контрольним завданням відповідно до 

навчально-методичної карти дисципліни викладач може проводити 

співбесіду із студентом. Здача контрольної роботи проводиться за модулями. 

Кожна робота розраховується на певний рівень знань. Самостійність 

виконання контрольної роботи забезпечується багатоваріантністю 

контрольної роботи. 

Перевірка контрольних робіт і оцінювання її результатів включає 

аналіз роботи, типових помилок. Відмічаються кращі роботи. Крім того, в 

кожній роботі викладач робить позначки і зауваження. Робота не буде 

зарахована: 

1. якщо в контрольній роботі  правильних відповідей менше ніж 60 %; 

2. якщо контрольна робота здана несвоєчасно; 

3. якщо контрольна робота виконана неакуратно і написана 

нерозбірливо. 

Якщо контрольна робота не зарахована, то вона повертається студенту 

разом з зауваженнями і виконується повторно. Повторно виконана робота 

висилається рецензенту. Якщо контрольна робота зарахована із 

зауваженнями рецензента, то студент повинен дати на них правильні 

відповіді під час здачі наступної контрольної роботи.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Предмет психології. 

2. Місце психології в системі соціального знання. 

3. Завдання психології в соціальній роботі. 

4. Значення психологічної теорії длсоціальної роботи. 

5. Організація психологічних досліджень у соціальній роботі. 

6. Методологічні основи психологічних досліджень у соціальній роботі. 

7.  Основні методи психологічних досліджень у соціальній роботі. 

8. Інтерв’ювання як метод досліджень у соціальній роботі. 

9. Дієві дослідження в соціальній роботі. 

10.  Науковий супровід психосоціальної роботи. 

11. Сутність і зміст психології управління в соціальній роботі.  

12.  Функції управління в соціальній роботі.  

13.  Психологічні принципи управління в соціальній сфері.  

14.  Особливості організаційного лідерства та керівництва в соціальній 

роботі.  

15.  Лідерство, засноване на дії, в соціальній роботі. 

16.  Управління командою в соціальній роботі.  

17.  Мультидисциплінарні бригади.  

18.  Психологія управління в установах соціального захисту.  

19.  Інструменти управління в соціальній роботі, організація зворотного 

зв’язку.  

20.  Організація соціальної роботи з маргінальними категоріями клієнтів. 

21.  Особливості соціальної роботи з представниками субкультур, расових 

і національних меншин, релігійних організацій. 

22.   Соціальна робота з психічно хворими. 

23.  Питання соціальної роботи з клієнтами різних вікових категорій. 

24.  Організація соціальної роботи з самотніми та малозабезпеченими 

клієнтами. 

25.  Психосоціальна діагностика в соціальній роботі.  
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26.  Методичні підходи в психосоціальній діагностиці.  

27.  Діагностика в когнітивно-біхевіористській роботі.  

28.  Оцінка потреби та успішності в соціальній роботі. 

29.  Діагностичні інструменти оцінювання в соціальній роботі. 

30.  Діагностика особливих потреб клієнтів у соціальній роботі. 

31.  Поняття психопрофілактики та її рівні.  

32.  Психосоціальна профілактика в соціальній роботі.  

33.  Психологічна освіта в соціальній роботі.  

34.  Фактори психосоціального ризику та їх оцінка.  

35.  Засоби профілактики в соціальній роботі. 

36.  Поняття консультування в соціальній роботі.  

37.  Цілі консультування в соціальній роботі.  

38.  Завдання консультування в соціальній роботі.  

39.  Методи консультування в соціальній роботі.  

40.  Психологічна характеристика користувачів соціальних послуг.  

41.  Основи консультативної взаємодії в соціальній роботі.  

42.  Етапи консультування в соціальній роботі.  

43.  Визначення клієнта в соціальній роботі.  

44.  Оцінка потреб клієнта в соціальній роботі. 

45.  Поняття тренінгу в соціальній роботі.  

46.  Функції тренінгу в соціальній роботі.  

47.  Формування тренінгової групи в соціальній роботі. 

48.  Принципи роботи тренінгової групи в соціальній роботі.  

49.  Динаміка розвитку тренінгової групи в соціальній роботі.  

50.  Створення тренінгової програми в соціальній роботі.  

51.  Структура тренінгу в соціальній роботі.  

52.  Основні характеристики методів тренінгу в соціальній роботі. 

53.  Поняття «інвалід», «інвалідність».  

54.  Причини інвалідності в дитячому віці.  

55.  Поняття «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства».  
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56.  Психосоціальна характеристика членів сім’ї інваліда.  

57.  Сиблінги дитини-інваліда, їх психосоціальна характеристика. 

58.  Психосоціальна характеристика сім’ї, де інвалід є батьком 

(матір’ю). 

59.  Особливості життєвого циклу, функції та структури сім’ї дитини-

інваліда.  

60.  Кризові періоди сім’ї, яка виховує дитину-інваліда.  

61.  Життєві стратегії сім’ї інваліда.  

62.  Напрями та форми психологічної роботи у процесі соціальної 

роботи з сім’єю інваліда.  

63.  Діагностика в соціальній роботі з сім’єю інваліда. 

64.  Психосоціальна діагностика літніх людей.  

65.  Особливості спілкування з людьми похилого та старечого віку. 

66.  Консультування в соціальній роботі з літніми людьми.  

67.  Тренінги в психосоціальній роботі з літніми людьми. 

68.  Поняття насильства в сім’ї, його різновиди.  

69.  Діагностика насильства в сім’ї (фізичного, психологічного, 

сексуального).  

70.  Діагностика нехтування основними потребами дитини.  

71.  Особливості психологічного консультування постраждалих від 

насильства в сім’ї.  

72.  Профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з 

дітьми. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – 5-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: Речь, 2003. – 655 с. 

2. Дуткевич Т. В. Вступ до спеціальності: практична психологія / 

Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 

2005. – 208 с. 

3. Короткий курс лекцій з дисципліни «Психологія соціальної роботи» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studme.com.ua/201303 

4. Малкина-Пых И.  Г. Справочник практического психолога / 

И. Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2005. – 781 с. 

5. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу / 

К. Л. Мілютіна. – К.: МАУП, 2004. – 192 с. 

6. Овчинников Б. В.Типы темперамента в практической психологии / 

Б. В. Овчинников, И. М. Владимирова, К. В. Павлов. – СПб.: Речь, 

2003. – 282 с. 

7. Панок В. Г. Основи практичної психології / В. Г. Панок, 

Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва. – К.: Либідь, 2006. – 536 с. 

8. Практикум з психології. – Чернівці: Рута, 2006. – 360 с. 

9. Психологія. Словник-довідник. Р. С. Немов, — М., Владос-Прес, 

2003. – Т. 2. – С. 161. 

10. Робота практичного психолога з батьками : [навч.-метод. посіб.] / 

Д. І. Бородій, В. С. Корнят; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : 

Растр-7, 2015. – 229 c.  

11. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в 

деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. – СПб., 2004. 

12. Фаин С. Ф. Первичная консультація: установление контакта и 

завоевание доверия: пер. з англ. / С. Ф. Фаин, П. Р. Глисер. – М.: 

Когито-центр, 2003. 

 


