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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни "Транскультурні аспекти 

соціальної роботи" є сприяти розвитку професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників, формування високого рівня готовності до 

здійснення соціальної роботи з з такими групами населення як, етнічні 

меншини, іммігранти, біженці.  

Транскультурні аспекти соціальної роботи є базовою і ключовою 

дисципліною у підготовці спеціалістів з соціальної роботи. Особливістю 

курсу є його інтеграційний і аналітичний характер. Освоєння цього курсу 

студентами спирається на цілий комплекс інших дисциплін, що входять до 

системи підготовки спеціаліста з соціальної роботи. 

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення студентів із основними 

методами соціальної роботи з категоріями клієнтів інших культур; 

формування у студентів цілісного уявлення про особливості національних 

типів культур та форми їх взаємодії; формування у здобувачів вищої освіти 

знань про особливості реалізації соціальної роботи з групами клієнтів іншої 

культурі; формування у здобувачів вищої освіти вміння визначати та 

враховувати особливості клієнтів різних національних груп, прогнозувати 

результати роботи з урахуванням найважливіших факторів соціокультурного 

середовища; формування у студентів вмінь використовувати широкий спектр 

прийомів і засобів вирішення соціокультурних проблем представників інших 

культур; підвищення теоретичного розуміння соціальної роботи як науки, 

навчальної дисципліни й особливої сфери діяльності, а також вивчення 

зарубіжних прийомів та методів роботи з індивідами та групами клієнтів 

інших культур.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

СК 05. Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших професійних  

груп  різного  рівня  (експертами з інших галузей / видів  економічної  

діяльності), налагоджувати ефективну взаємодію  державних,  громадських  і  

комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства та соціальної 

відповідальності. 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 

СК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії у галузі 

соціальної роботи, підвищенні її статусу в українському суспільстві. 

СК 18. Здатність до використання професійно-профільованих знань у 

забезпеченні посередництва між різними суспільними та державними 

структурами та клієнтами. 

СК 19. Здатність до аналітичного осмислення вітчизняних та 

зарубіжних досягнень науки і практики у сфері професійної діяльності 

соціального працівника, з метою збагачення та використання передового 

професійного досвіду. 

Програмні результати навчання: 



 

 

ПРН 3.Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-

дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як 

усно, так і письмово  

ПРН 18.Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи  

ПРН 22. Використовувати професійно-профільовані знання у 

забезпеченні посередництва між різними суспільними та державними 

структурами та клієнтами. 

ПРН 23. Аналізувати та осмислювати вітчизняні та зарубіжні 

досягнення науки і практики у сфері професійної діяльності соціального 

працівника, з метою збагачення та використання передового професійного 

досвіду. 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів наступних знань:  

- сутності соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни 

та професійної діяльності в умовах полікультурного середовища; 

- особливостей методів індивідуальної, групової соціальної роботи та 

роботі в групі іноземних клієнтів; 

 - державних та недержавних організацій, що надають соціальні 

послуги різним категоріям клієнтів  

На основі цих знань у студентів будуть сформовані уміння:  

- застосовувати базові теорії соціальної роботи у практичній діяльності 

з мігрантами, біженцями та вимушеними переселенцями;  

- планувати та працювати з різними соціальними агенціями;  

- диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, 

суб’єктів та напрямів соціальної роботи;  

- добирати адекватні методи соціальної роботи відповідно до різних 

груп клієнтів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи соціальної 

роботи з категоріями клієнтів інших культур 

 

Тема 1. Теоретичні засади соціальної роботи з клієнтами іншої 

культурі.  

Соціальна робота як умова вдосконалення відносин держави та різни х 

груп населення. Історичні аспекти становлення роботи із спеціальними 

групами клієнтів. Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими групами 

клієнтів у різних країнах світу. Характеристики міграційної мобільності 

людей і типології міграцій. Соціокультурна. Психологічна адаптація та 

реабілітація мігрантів.   

 

Тема 2  Соціальна робота з мігрантами та біженцями в Україні. 



 

 

Трудова і професійна адаптація мігрантів, біженців, вимушених 

переселенців. Рішення проблем матеріальної компенсації понесених 

мігрантами шкоди: Формування та подальший розвиток гармонійної системи 

взаємовідносин мігрантів з місцевим (корінним) населенням. Формування і 

розвиток системи правового захисту мігрантів, припинення і недопущення 

всіх форм їх дискримінації.  

 

Тема 3. Проблеми соціокультурної адаптації у поліетнічному 

середовищі. 

Соціокультурна та психологічна адаптація в моно- та поліетнічному 

середовищах. Дослідження процесу адаптації за часом (короткотермінова або 

тривала), умовами адаптивного середовища, психологічними особливостями 

її перебігу. Фактори культурної адаптації: індивідуальні характеристики, 

життєвий досвід (культурна дистанція, особливості власної культури, 

особливості країни перебування). Акультурація як результат безпосереднього 

контакту з іншими культурами. Стрес аккультурації. Гіпотеза «культурного 

шоку». К.Обегр: аспекти культурного шоку. Традиційні теорії 

«культурногошоку»: теорія горя і втрати, теорія, заснована на зв'язку 

здоров'я з локусом контролю, теорія селективної міграції, теорія цінності 

очікувань. Сучасні теорії «культурного шоку»: теорії негативних життєвих 

подій, ціннісних відмінностей і соціальної підтримки. Поняття про 

культурнойдистанцію. Концепція акультурації в антропології і культурній 

психології (Р. Редфільд, р. Лінтон і М. Херсковіц). Стратегії акультурації Д. 

Беррі: асиміляція, сепарація, маргіналія та інтеграція. Підготовка до 

міжкультурної взаємодії. Культурний асимілятор, або техніка підвищення 

міжкультурної сенситивності. 

 

Тема 4. Групповые различия по этнокультурному фактору  

Етнічна та національна ідентичність особистості та етнічних спільнот. 

Типології культур. Поняття норми соціально-психологічного благополуччя в 

різних культурах. Основні системні та динамічні характеристики культур. 

Психологічна характеристика етнічних груп (національна свідомість і 

самосвідомість, національний характер, психічний склад етносу, 

ментальність, етнічна ідентичність). Культурно-антропологічна опозиція: 

“свої” - “чужинці”. Фактори розвитку національного характеру. Зміст 

національного характеру.  

 

Тема 5. Транскультурна компетентність у роботі соціальних служб.  

Транскультурна комунікація та її роль у діяльності соціального 

працівника Значення транскультурної компетентності. Потреба в 

транскультурній компетентності. Формування транскультурних компетенцій. 

Здійснення діяльності соціального працівника з урахуванням 

транскультурної компетентності. Роль установ у формуванні ключових 

компетенцій. Опис ключових транскультурних компетенцій фахівця 

соцальних служб. 



 

 

 

Змістовий модуль 2. Социально-психологические аспекты 

межкультурної взаємодії  

 

Тема 6. Поведінкові й комунікаційні стратегії міжкультурних 

відносин. 

Сутність та структура міжкультурних відносин. Психологічні 

детермінанти міжкультурних відносин. Соціально-інституціональні, 

міжгрупові та особистісні рівні стратегій міжкультурних взаємодії. 

Міжкультурна комунікація, фактори та поведінкові моделі.  

Тема 7. Міжкультурни  конфлікти. 

Етнонаціональні протиріччя та конфлікти, їх типологія, учасники та 

суб’єкти. Сутність конфліктів, їх об’єктивні і суб’єктивні умови виникнення. 

Когнітивні процеси і механізми етнічної напруги. 

Види міжкультурних конфліктів і стадії їх розвитку. Етносоціальний 

конфлікт: структурні, функціональні, соціальні, демографічні, політичні, 

економічні, аксіологічні, релігійні, психологічні чинники. Соціально-

психологічні й сучасні інформаційні технології та їх вплив на динаміку 

розвитку конфлікту. Модель “керованого” конфлікту. Державний тероризм. 

Новітні релігійні та світські інтерпретації природи етноконфліктів. Стратегії 

поведінки в конфлікті, шляхи і методи його подолання. Метод подолання 

негативних емоцій. Метод переговорів. Метод відновлення комунікації між 

конфліктуючими сторонами. 

 

Тема 8. Культурні та етнічні  стереотипі, структура та зміст. 

Основні соціальні функції стереотипів. Структура стереотипів. Основні 

властивості етнічних стереотипів. Роль етнічних стереотипів у міжгруповому 

сприйманні. Методи дослідження етнічних стереотипів. Поняття про 

автостереотипи та гетеростереотипи. Явище "ефекту призми". Психологічні 

механізми засвоєння соціотипової поведінки: соціалізація, наслідування, 

ідентифікація. Етноцентризм: його ознаки та умови виникнення. 

Етноцентризм і націоналізм. Роль масової інформації у формуванні 

етностереотипів. Роль практичного психолога у розв'язанні проблеми 

зниження етноцентризму та стереотипізації оцінок. 

 

Тема 9. Процес аккультурації у міжкультурної взаємоді.  

 Аккультурація як освоєння чужої культури (поняття, сутність, основні 

форми акультурації). Культурний шок в освоєнні чужої культури. Модель 

освоєння чужої культури М. Беннета. 
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