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Вступ 

Навчальна програма дисципліни “Сучасні психологічні технології соціальної 

роботи” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки  магістрів  спеціальності 053 психологія       

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  сучасні психологічні 

технології соціальної роботи.  

Навчальний курс "Сучасні психологічні технології соціальної роботи" є 

однією з дисциплін  професійної підготовки магістрів за вибором   факультету 

психології та соціальної роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Соціальна робота як практична та наукова діяльність 

2. Психологічні технології соціальної роботи 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – полягає у створенні умов для засвоєння студентами  технологічних 

засад соціальної роботи, вироблені вмінь та навичок психологічного аналізу  

проблем соціальної роботи та розробки та використання психологічних 

технологій соціальної роботи з різними верстами населення,   сприянні 

формуванню психологотехнологічної культури та етичної поведінки професійних 

психологів. 

Завдання: 

- сприяти отриманню знань щодо сутності, змісту соціальної роботи, навчити 

оперувати категоріями та  поняттями дисципліни,  з’ясовувати  методи соціальної 

роботи; 

- сформувати розуміння сутності психологічних технологій соціальної роботи, 

здатність до  аналізу складових ефективності психологічних технологій; 

- сприяти отриманню  навичків практичного застосування одержаних знань у 

соціальній роботі; сформувати навички рефлексивного аналізу ефективності 

технологічної діяльності соціального робітника. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) Загальнонаукових (КЗН): КЗН 08 готовність до самостійної 

висококваліфікованої роботи у галузі психології з усіма верствами населення, які 

потребують професійної гуманітарної допомоги  

 

б) загально – професійних (КЗП) КЗП12 здатність організувати та управляти 

експериментальною роботою групи психологів; КЗП.15 здатність до виявлення 

актуальних потреб потенційних клієнтів, співробітників, керівників; 

- в) спеціалізовано – професійні (КСП)  КСП.12 поглиблене знайомство з 

соціально – психологічними особливостями соціальної роботи з особистістю та 

малою групою. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  
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Знати:  

- сутність та методи соціальної роботи 

- роль і місце  психологічних технологій в системі соціальної роботи; 

-   сутність психологічних технологій  соціальної роботи; 

- сутність психолого-технологічних проектів  

Вміти: 

КЗН-РН.08 вміти проектувати заходи щодо активності як засобу підвищення 

життєздатності людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. 

КЗП-РН.12 вміти організовувати експериментальну роботу групи, 

контролювати якість виконання роботи, корегувати виконання 

експериментальних досліджень; 

КЗП-РН.15.1.Володіння принципами ефективної комунікації на усіх етапах 

взаємодії з потенційними клієнтами, співробітниками. 

КСП-РН.12 вміти застосовувати знання психології для опису закономірностей 

функціонування і розвитку психіки в нормі та патології; 

КСП-РН.12.1.вміти використовувати професійно-профільовані знання у 

забезпеченні посередництва між особистістю та родиною, між різними 

структурами. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин, що становить  4.5 

кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

1. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціальна робота як практична та наукова діяльність 

Тема 1. Соціальна робота як наука. 

Теоретичні основи соціальної роботи. Принципи теорії соціальної роботи: 

загальнофілософські принципи: детермінізму, відображення, розвитку; загальні 

принципи соціальних (суспільних) наук: історизму, соціальної обумовленості, 

соціальної значимості; специфічні принципи соціальної роботи. Предмет та 

завдання соціальної роботи як науки. Особливості номотетичного і 

ідіографичного  підходів  у  соціальній роботі. Науковий та технологічний погляд 

на соціальну роботу. Моделі зв'язку теорії та практики соціальної роботи. 

 Науково-дослідницькі методи соціальної роботи. Загальнологічні методи: 

аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, моделювання проектування. 

Загальнонаукові методи: аналіз літературних джерел; теоретичний аналіз і синтез 

соціально-педагогічних досліджень; спостереження (у природних умовах, під час 

моделювання складних ситуацій, у процесі тестування, спільних заходів тощо); 

вивчення та узагальнення досвіду; експеримент; метод експертних оцінок. 

Історичні методи: порівняльно-історичний метод (для встановлення 

закономірності, повторюваності історичних процесів), генетичний метод (вияв 

походження, причин і стадій явища, що вивчається), структурний метод 

(встановлення зв’язків окремих елементів з усією системою) тощо. Соціологічні 

методи: анкетування і інтерв’ю; соціометрія; моніторинг (постійне спостереження 

соціальних ситуацій у ракурсі їх зміни, з прогнозуванням цих змін на певну 
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перспективу). Психологічні методи: бланкові та апаратурні тести (індивідуальні 

та групові). Методи математичної статистики. 

 Історія розвитку соціальної роботи Соціальна робота у стародавньому світі та 

у середньовіччі. Нова історія. Заснування швейцарським журналістом Анрі 

Дюнаном у 1863 році товариства Червоного Хреста. Виникнення соціальної 

роботи на теренах Російської імперії, до якої належала і Україна. Соціальна 

робота на теренах СРСР. Сучасний стан соціальної роботи у світі та в Україні. 

 

Тема 2. Соціальна робота як практична діяльність.  

 Сфери діяльності соціального працівника.  Змістовні принципи соціальної 

роботи: гуманізм, справедливість, альтруїзм, гармонізація суспільних, групових і 

особистих інтересів, самозабезпечення. Психолого-педагогічні принципи 

соціальної роботи: емпатія, конгруентність, довіра. Методичні принципи: 

диференційований підхід, послідовність, безперервність, компетентність. 

Організаційні принципи: всезагальність, комплексність, посередництво, 

солідарність, субсидарність (матеріальна допомога). Проблеми, які покликаний 

вирішувати соціальний працівник: емоційні та психологічні проблеми; бідність та 

нужденність; алкоголізм і наркоманія; насилля та дискримінація; етнічні і 

національні проблеми; злочини і правопорушення; безробіття і професійна 

адаптація; інвалідність і самотня старість; житлова проблема; опікунство, 

піклування та усиновлення; батьківська жорстокість; сексуальне насилля. Функції 

соціального працівника.  Функції соціального працівника: діагностична, 

організаційна, прогностична, профілактична, соціально-терапевтична, 

організаційно – комунікативна, охоронно-захисна. Специфіка роботи 

організаторів соціальної допомоги.  Напрямки соціальної роботи: допомога сім’ї;  

робота у екстремальних ситуаціях та з “групами ризику”; робота у сфері охорони 

здоров’я;  робота у галузі освіти; робота у службах зайнятості. 

Тема 3. Методи  соціальної роботи 

Перетворюючі методи соціальної роботи: соціально-економічні; 

організаційно-розпоряджувальні; психолого-педагогічні. Організаційно-

розпоряджувальні методи: регламентування, нормування та надання інструкцій, 

підбір і розстановка кадрів, метод вимог, критики та самокритики; контроль і 

перевірка виконання тощо. 

Психолого-педагогічні методи: переконання, спостереження, соціально-

психологічний діагноз, навіювання, інформування, гуманізація умов праці та 

побуту; заохочення до праці та розширення можливостей для проявів творчих 

можливостей особистості; використання звичаїв та традицій; психологічне 

консультування; психотерапія; психотренінг; вивчення діяльності клієнтів 

(“біографічний метод”). 

 Спеціальні методи соціальної роботи. метод соціального діагностування; 

метод втручання у критичних випадках; метод роботи у громаді; метод роботи на 

вулицях. 

 

Змістовий модуль 2. Психологічні технології соціальної роботи 
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Тема 1. Психологічні технології: загальні проблеми теорії та практики.  

  Поняття психологічної технології. Психологічні технології: первинні та 

вторинні характеристики Психологічні технології та проблеми раціональності  

соціальної роботи. Принципи розробки та впровадження психологічних 

технологій соціальної роботи. Типи психологічних технологій  соціальної роботи. 

Ризики впровадження психологічних технологій соціальної роботи.  Психологічні 

технології  індивідуальної соціальної роботи. Психологічні технології  групової 

соціальної роботи. Особливості психологічних технологій    соціальної роботи зі  

спільнотами. Етика використання психологічних технологій соціальної роботи.  

Психологічні технології та проекти. 

 

Тема 2. Соціальна робота, соціальна педагогіка та соціальна реабілітація: 

технологічні особливості 

Соціальна педагогіка та  соціальна робота: технологічні відмінності.  

Методики та технології соціальної роботи: співвідношення понять. Поняття 

"соціалізація", "соціальна реабілітація" та "соціальна адаптація": технологічний 

дискурс. Психологічна та соціальна реабілітація: сутність технологічного підходу.  

Поняття  соціального патронату,  соціальної допомоги , соціальних послуг.  

 

 Тема 3. Особливості психологічних технологій соціальної роботи з 

різними групами  населення.   

Заклади соціальної реабілітації  (Інтернати, соціальні готелі та гуртожитки, 

дитячі містечка) та особливості використання психологічних технологій.  

Технології діяльності консультаційних пунктів  з соціальної роботи. Менеджмент 

соціальної роботи: психологічні складові.  

Особливості психологічних технологій соціальної роботи з різними групами  

населення. Технології  реабілітації засуджених осіб, правопорушників, осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі.   Психологічний супровід  реінтеграції та 

подолання дезадаптації звільнених з місць позбавлення волі. Вулична соціальна 

робота: психолого-технологічний підхід. Психологічні аспекти соціальної роботи  

з біженцями. Особливості психологічних технологій соціальної робота  з дітьми.  

Психолого-технологічні підходи до профілактики правопорушень вчинених 

дітьми або проти дітей. Психологічні технології соціальної роботи  з 

важковиховуваними дітьми та дітьми групи ризику. Психологічні технології 

профілактики деморалізації неповнолітніх дівчат. Соціальна робота  з жінками: 

психолого-технологічний підхід. Психологічні технології соціальної роботи  з 

інвалідами, зокрема з дітьми-інвалідами.  Психологічні особливості  соціальної 

робота  з людьми похилого віку. Соціальна робота  з молоддю: психолого-

технологічні особливості.  Психологічні технології соціальної  роботи   з 

нарко/алкозалежними. Соціальна робота  з етничними спільнотами, біженцями та  

переселенцями: психолого-технологічний підхід. Психологічні особливості 

соціальної роботи  з сім’ями. Соціальне сирітство: психолого-технологічні 

проблеми.  Психологічні  складові  соціального захисту людини.  
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 Тема 4. Психолого-технологічні  проекти  у соціальній роботі.  

 Психологи  соціальних служб  ( Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та 

молоді, соціальний інспектор) та особливості їхньої діяльності. Особливості 

діяльності психологів  у центрах соціальної роботи ( кризовий центр,  соціально-

реабілітаційний центр,  центр захисту безпритульних дітей, центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та інші). Школи соціальної роботи ( материнська 

школа,  школа волонтерів, школи соціальної реабілітації): психолого-технологічні 

особливості їхньої діяльності. Волонтери, волонтерський рух: психологічні 

особливості мотивації та діяльності. Психологічні технології профілактики     

професійного вигоряння         соціальних робітників.  Психологічні технології 

супервізорства  діяльності соціальних робітників             
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и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 395 с. 

Капська, А. Й. Соціальна робота [Текст] : навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : 

Центр навч. л-ри, 2005. – 328 с. 

Лукашевич, М. П. Теорія і методи соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / М. 

П. Лукашевич, І. І. Мигович. – К. : МАУП, 2002. – 136 с. 

Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 

368 с.  

Соціальна робота [Текст] : в 3 ч. : ч. 1 : Основи соціальної роботи / за ред. Т. 

Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилян. акад., 2004. – 178 с 
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Соціальна робота [Текст] : в 3 ч. : ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи / за 

ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилян. акад., 2004. – 224 с. 

Соціальна робота [Текст] : в 3 ч. : ч. 3 : Робота з конкретними групами клієнтів 

/ за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К. : Києво-Могилян. акад., 2004. – 166 с. 

Соціальна робота: діалог науки і практики [Текст] : бібліогр. покажч. / Волин. 

обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. Н. А. Ількевич]. – Луцьк : [б. в. ], 2010. – 36 с. – (За 

сторінками підручника ХХІ століття). 

Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. 

Тюптя, І. Б. Іванова. – 2-ге вид,, переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 574 с. 

Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підручник / за ред. Т. В. Семигіної, 

І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. – (Альма-матер). 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

Теория и методология социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / под. ред. С. И. Григорьева. – [Б. и.], [2002]. – 121 с. – 

Электрон. дан. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – Назв. с экрана. – № 300 -

V. 

Кулебякин, Е. В. Психология социальной работы [Электронный ресурс] / Е. В. 

Кулебякин. – Владивосток : Изд-во Дальневост.ун-та, 2004. – 161 с. – Электрон. 

дан. - 1 электрон. опт. диск (СD-R) ; 12 см. – Загл. с экрана. – № 348 –V. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання   

 Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

 

 

 

 

 


