


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на готовність студентів до реалізації основних форм та 

методів психосоціальної допомоги населенню в процесі виконання їхньої професійної 

діяльності. Завдання курсу полягає в розкритті психологічних особливостей соціальної 

роботи, її категоріального апарату, мети, об’єкту і предмету, методи психосоціальної 

практики; формування та розуміння системи поглядів та концептуальних підходів в галузі 

соціальної роботи з метою формування особливого світогляду, центром якого є цілісна 

особистість, що самоактуалізується і розвивається у соціальному середовищі; розкриття 

впливу психологічних теорій та оформлення моделей практичної соціальної роботи; 

ознайомлення з організацією, змістом та методиками проведення консультативної роботи з 

особистістю та групою, оволодіння елементарними навичками психологічної допомоги. 

           Ключові слова: реалізація, методи, психосоціальність, допомога, особливості, 

категоріальний апарат, самоактуалізація, теорія, модель, практична підготовка. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The course is aimed at the readiness of students to implement the basic forms and methods 

of psychosocial assistance to the population in the process of performing their professional 

activities. The task of the course is to reveal the psychological features of social work, its 

categorical apparatus, purpose, object and subject, methods of psychosocial practice; formation 

and understanding of the system of views and conceptual approaches in the field of social work in 

order to form a special worldview, the center of which is a holistic personality that is self-

actualizing and developing in the social environment; disclosure of the influence of psychological 

theories and design of models of practical social work; acquaintance with the organization, content 

and methods of counseling work with the individual and the group, mastering the basic skills of 

psychological care. 

           Key words: realization, methods, psychosociality, help, features, categorical 

apparatus, self-actualization, theory, model, practical training. 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія в 

соціальній роботі» складена  проф. Яблонським А.І.  відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

             Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості психологічної 

роботи в системі соціальної діяльності. 

            Міждисциплінарні зв’язки: «Загальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Психодіагностика», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціалізація 

особистості». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: сформувати готовність студентів до реалізації основних форм та 

методів психосоціальної допомоги населенню в процесі виконання їхньої професійної 

діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– розкрити психологічні особливості соціальної роботи, її категоріальний апарат, 

мету, об’єкт і предмет, методи психосоціальної практики; 

– сформувати розуміння системи поглядів та концептуальних підходів в галузі 

соціальної роботи з метою формування особливого світогляду, центром якого є цілісна 

особистість, що самоактуалізується і розвивається у соціальному середовищі; 

– розкрити вплив психологічних теорій на оформлення моделей практичної 

соціальної роботи; 

– ознайомити з організацією, змістом та методиками проведення консультативної 

роботи з особистістю та групою, оволодіти елементарними навичками психологічної 

допомоги. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, 

медичного). 

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 



ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.

    

ФК 8. Здатність застосовувати сучасні  експериментальні 

методи  роботи  з  соціальними  об’єктами  в  польових  і лабораторних умовах. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей. 

 ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи.        

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Основні категорії об’єкту соціальної роботи: соціальний та психологічний 

статус 

Тема 2. Види та принципи професійної діяльності соціальних працівників 

Тема 3. Психологічні особливості переживання кризи й ризиків девіантної 

поведінки 

Тема 4. Психологічна допомога у місцях позбавлення волі 

Тема 5. Теоретичні та практичні основи роботи з групою   

Тема 6. Соціальна допомога родині та дитині 

Тема 7. Розвиток професійних стандартів в соціальній роботі 

Тема 8. Розвиток креативності, допомога в самореалізації особистостям різного віку 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Авермат Эдди Ван Социальное влияние в малых группах //Перспективы 

социальной психологии. М.: Эксмо,2001. С.504-544. 

2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально – психологические 

проблемы. М.: МГУ. 1990. С.135 – 152;159-168; 178-200. 

3. Агеев В.С. Механизмы социального восприятия //Социальная психология в 

трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 2000, С.276-289. 

4. Агеев В.С. Социальная идентичность личности //Cоциальная психология. 

Хрестоматия. М.: Аспект Пресс, 1999. С.327-356. 

5. Андреева Г.М. Атрибутивные процессы //Социальная психология. 

Хрестоматия. М.: Аспект Пресс, 1999.С.152-175. 

6. Андреева Г.М. В поисках новой парадигмы: традиции и старты XXI века 

//Социальная психология в современном мире. М.: Аспект-Пресс. С.9-27. 

7. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: МГУ, 1996.  

8. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальна 

психология XX столетия. М.: Аспект-Пресс, 2001.  

9. Арчер Дж. Эволюционная социальная психология //Перспективы социальной 

психологии. М.: Эксмо. С.45-63. 

10. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: 

Аспект-Пресс, 2001. 

11. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 

1988.  

12. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку 

клієнта. – К.: Сфера, 1998. – 342с. 

13. Андреева Т.В. Семейная психология. - СПб. : Речь, 2004. — 244 с. 

14. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – М.: Ин-т 

психотерапии, 2001. – 368 с. 



15. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с 

гештальтупражнениями: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1993. - 336 с. 

Додаткова 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Фонд «За 

экономическую грамотность», 1995. - 296 с. 

2. Алешина Ю.Е. Консультативная беседа // Введение в практическую 

социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А.Петровской, 

3. Джармен Р. Консультирование людей в дистрессе: психосоциальная 

реабилитация пострадавших от травматических переживаний в результате войны // Журнал 

практического психолога, 2001. № 1-2. 

4. Зинченко В.П. Проблема внешнего и внутреннего становления образа себя и 

мира как реализация сознания /Мир психологии, 1999, № 1, С. 97-104. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М.: Изд-во КЛАСС, 

1994. - 98 с. 

6. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб.: Питер, 

2001. 

– 464 с. 

7. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. – М.: 

Педагогика, 1973. – С. 136-158. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 

 

Розділ 2. «Психологія особистості» 

 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: отримання студентами системних знань про основні поняття та 

категорії психології особистості в традиційних та новітніх теоріях зарубіжної, радянської 

та вітчизняної психології, засвоєння атрибутивних характеристик особистості.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

–  вивчення теорій особистості; 

–  вивчення психічних властивостей особистості; 

–  вивчення індивідуальних особливостей і відмінностей; 

–  дослідження адаптаційних можливостей особистості. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

ПРН 12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи 

для виконання завдань професійної діяльності. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, 

релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. 

ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати 

інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово 

нових ідей. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

            І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.      

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

ФК 7. Здатність  до  співпраці  у  міжнародному  середовищі  та розпізнавання   

міжкультурних   проблем   у   професійній практиці.       

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

ФК 14. Здатність  до  застосування  методів  менеджменту  для організації  власної  

професійної  діяльності  та  управління діяльністю  соціальних  робітників  і  волонтерів,  

іншого персоналу.         

 ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи.        

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, методологічні основи та завдання психології особистості 

Тема 2. Підходи до структури особистості 

Тема 3. Потреби, мотиви та мотивація особистості 

Тема 4. Темперамент, здібності та характер особистості 

Тема 5. Феномен адаптації в психології особистості 

Тема 6. Актуалізація внутрішніх ресурсів особистості 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти: монографія / В. 

Васютинський. К.: Золоті ворота, 2010. 120 с.  

2. Копець Л.В. Психологія особистості: навч. посіб./ Л.В. Копець. К.: Вид. 

«Києво-Могилянська академія», 2007. 406 с.  

3. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навч. посіб./ Н.В. Ліфарєва. К.:ЦУЛ, 

2003. 204 с.  

4. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования / пер. с 

англ. М. Жамкочьян. М.: Аспект Пресс, 2001. 607 с. 

Додаткова 
1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. / Р. Бернс; пер. с англ.-М.: 

Прогресс, 1986. 224 с. 

2.  Брушлинский А.В. Проблеми психологии субьекта / А.В. Брушлинский. М.: 

РАН Ин-та психологии, 1994. 109 с.  

3. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, 

С.М. Морозов. СПб: Питер Ком, 2000. 528с.  



4. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, 

Т.Титаренко. К.: Рута, 2001 320 с.  

5. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. / А.Г. Маслоу; пер. с англ. СПб.: Евразия, 

1999. 478 с.  

6. Олпорт Г.В. Личность в психологии. / Г.В. Олпорт. М.: КСП+; СПб.: Ювента, 

1998. 345 с.  

7. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М., 1999. 720 с.  

8. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и 

применение. Спб, Питер, 2008. 607 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 

 

Розділ 3. «Вікова психологія» 

 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: полягає у формуванні у студентів ґрунтовних знань про зміст і 

закономірності психічного розвитку індивіда протягом онтогенезу, а також навичок 

емпіричного дослідження особливостей вікового розвитку психіки людини, вміння 

враховувати їх при організації навчально-виховної роботи в школі, психодіагностики та 

корекції відхилень від вікових нормативів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– ознайомити з основними поняттями, принципами, концепціями вікової психології; 

–  висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, 

підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні 

закономірності процесу навчання та виховання; 

–  сформувати у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у 

практичних сферах.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих 

відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, 

медичного). 



ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.

    

ФК 8. Здатність застосовувати сучасні  експериментальні 

методи  роботи  з  соціальними  об’єктами  в  польових  і лабораторних умовах. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей. 

 ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи.        

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет вікової психології, основні завдання та категорії вікової психології 

Тема 2. Принципи досліджень у віковій психології 

Тема 3. Передумови виникнення вікової психології як самостійної науки 

Тема 4. Розвиток вікової психології у працях зарубіжних авторів ХІХ — початку ХХ 

ст 

Тема 5. Аналіз основних концепцій психічного розвитку 

Тема 6. Проблема співвідношення навчання і розвитку 

Тема 7. Принципи і критерії вікової періодизації 

Тема 8.  Нормальна і аномальна лінії розвитку в періодизації Е. Еріксона 

Тема 9. Психологія дитини немовлячого віку 

Тема 10. Психологія ранньої юності 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. — СПб.: Питер, 2003.  

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. 

Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2003.  

3. Вікова психологія /За ред. Г. С. Костюка. — К., 1976.  

4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М., 

1979.  

5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо и др. — М., 

1984.  

6. Заброцький М. М. Вікова психологія. — К.: МАУП, 1998.  

7. Кон И. С. Психология старшеклассника. — М., 1986. 

8. Крайг Г. Психология развития. — СПб., 2000.  

9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 

лет: Учеб. пособие. — М., 1997.  

10. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. — М.; Воронеж, 1997.  

11. Мухина В. С. Возрастная психология. — М., 1997.  

12. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество. — 3-е изд. — М., 1998.  

13. Мухина В. С. Детская психология. — М., 1990.  

14. Мухина В. С. Таинство детства. — М., 1997. 

15. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. — Кн. 2. — М., 1998.  

16. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет. — М., 1992.  

17. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. — М., 2001.  

18. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. — М., 1998.  

19. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. — СПб.: Питер, 

2000 



20. Шаповаленко И. В. Возрастная психология (Психология развития и 

возрастная психология). — М.: Гардарики, 2004. 

Додаткова 
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — Л., 1968. 27. Божович Л. И. 

Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968.  

2. Возрастные и индивидуальные особенности подростков / Под ред. Д. Б. 

Эльконина, Т. В. Арагуновой. — М., 1967.  

3. Выготский Л. С. Психология. — М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.  

4. Запорожец А. В. Избранные психологические труды / Под ред. В. В. 

Давыдова, В. П. Зинченко: В 2 т. — М., 1986.  

5. Лейтес Н. С. Способности и одаренность в детские годы. — М., 1984.  

6. Лишение родительского попечительства / Под ред. В. С. Мухиной. — М., 

1983.  

7. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М.,1969. 

8. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Под ред. В. В. Давыдова, 

В. П. Зинченко. — М., 1989.  

9. Эриксон Э. Детство и общество. — СПб., 1996.  

10. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — М., 1996. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 


