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СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА І СОЦІАЛЬНА 
РОБОТА 

Тип Дисципліна професійної та практичної 
підготовки-ВС 

Код К 37 

Семестр 4 

Загальна кількість кредитів / 

годин: 
4 кредита / 120 годин 

Форма контролю залік 

Викладач Кушнір Ю.В., доцент, к.пед.н. 
Необхідні обов’язкові 
попередні та супутні навчальні 
дисципліни: 

загальна психологія, вікова психологія, 
педагогічна психологія, психодіагностика 

Місце у структурно-логічній 
схемі: 

К37 Соціальна психологія: Психологічна 
служба і соціальна робота викладається на 
другому році навчання 

Форми навчання: Лекції, практичні та самостійна робота 

Критерії оцінювання: 
 

Поточний контроль – 100б. 
 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Організаційні основи психологічної служби. Психолог в освітній 
установі. Організація роботи психологічного кабінету. Документація 
практичного психолога. Психологічна допомога дітям раннього і 
дошкільного віку. Психологічна робота з дітьми молодшого шкільного віку. 
Робота психолога з підлітками. Психологічна допомога у старшому 
шкільному  та юнацькому віці. Психологічна допомога дітям із труднощами 
в розвитку.  

Історичні аспекти соціальної роботи. Фахова соціальна робота в 
Україні. Теоретичні парадигми соціальної роботи. Особливості соціальної 
роботи в сучасну добу. 

 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі. 
Ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ. ПРН-Н1 

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту (ПРН-Н-6) 



Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 
встановлювати ефективність власних дій. ПРН-Н7 

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту. ПРН-Н8 

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові особливості. ПРН-В6 

Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 
фахових завдань.ПРН-Н9 

Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. ПРН-В7 

Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога. ПРН-Н10 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. ПРН-В8 

 


