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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Питання психології у сфері соціального захисту є важливим компо-
нентом розвитку сучасних тенденцій соціальної роботи. Це випливає з 
нагальних потреб удосконалення наукового і практичного рівня сучасної 
соціальної роботи. 

Сучасні стратегії соціальної роботи можуть сформуватися тільки на 
шляху до найбільш перспективних і раціональних можливостей її забез-
печення. Впровадження в навчальний процес курсу “Психоло-гія у сфері 
соціального захисту населення” є важливим кроком у становленні єди-
них міжнародних стандартів соціальної роботи у сучасному цивілізова-
ному суспільстві ХХI ст. Вивчення змісту і сучасних підходів до соціаль-
ної роботи з усіма категоріями клієнтів сприяє подальшому її розвитку в 
Україні. 

Мета навчальної дисципліни “Психологія у сфері соціального захис-
ту населення” полягає у доведенні значення, принципів, змісту застосу-
вання психологічних знань у соціальній роботі з різними групами клієн-
тів до широкого загалу соціальних працівників. Ознайомлення студентів з 
основними актуальними питаннями теоретичної та практичної психоло-
гії і можливостями їх використання в соціальній роботі сприяє форму-
ванню професійного рівня і готовності до роботи з тими категоріями 
людей, які потребують соціального захисту. Вивчення дисципліни перед-
бачає знання таких дисцип-лін, як “Соціальна робота”, “Соціальна пси-
хологія”, “Психологія”. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  У  СФЕРІ  СОЦІАЛЬНОГО   
ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Становлення соціально-психологічної допомоги як галузі  
соціальної роботи у сучасному українському суспільстві 

2 Проблеми психологічного забезпечення соціальної роботи  
в Україні 

3 Теоретико-методологічні підходи до вдосконалення роботи  
соціально-психологічних служб 

4 Проблема становлення роботи з психологічної допомоги населенню 
як сфера наукових досліджень 

5 Проблеми розбудови системи служб соціально-психологічної  
допомоги в сучасному суспільстві 

6 Особливості розвитку особистості у кризовому суспільстві  
та можливості соціально-психологічної допомоги 

7 Спрямування соціально-психологічної допомоги на роботу  
з різними віковими групами 

8 Впровадження психологічних методів у соціальну роботу  
з населенням, що потребує соціального захисту 

9 Проблеми вдосконалення професійної діяльності  
і соціально-психологічної підготовки в соціальній роботі 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  У  СФЕРІ  СОЦІАЛЬНОГО   
ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ ” 

Тема  1 .  Становлення соціально-психологічної допомоги як галузі 
соціальної роботи у сучасному українському суспільстві  

Соціальна робота як реалізація соціальної політики. Сутність, мета, 
предмет і завдання соціальної роботи в перехідний період від тоталітар-
ного суспільства до демократичного. Роль діяльності соціально-
психологічних служб у становленні цілісної системи соціальної роботи. 
Конституційні гарантії щодо соціального захисту громадян України та 
проблеми, що виникають на шляху застосування конституційних норм; 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

5 

необхідність унормування питань про психологічний захист і психологі-
чну допомогу в Україні.  

Література [1; 3; 6; 7; 11; 12; 22; 23; 31; 32; 40; 41; 44; 46; 47] 

Тема  2 .  Проблеми психологічного забезпечення соціальної робо-
ти в Україні 

Забезпечення гуманістичних основ розвитку особистості в соціальній 
роботі, відбиття тенденцій гуманістичної психології в цій сфері діяльно-
сті. Роль міжнародних стандартів в удосконаленні роботи соціально-
психологічних служб. Конвенції ООН “Про права людини” та “Про пра-
ва дитини”. Проблеми становлення правових засад соціально-
психологічного забезпечення соціальної роботи в Україні. Суперечності 
правової і професійно-етичної бази в діяльності служб соціально-
психологічної допомоги. Важливість децентралізації служб соціальної 
роботи. Роль ООН у формуванні політики соціально-психологічної до-
помоги та реабілітації клієнтів з груп ризику, жінок, які стали жертвами 
сексуальної експлуатації, та ін. Розвиток системи психологічної допомо-
ги при соціальних службах на держав-ному, регіональному, місцевому 
рівнях.  

Література [1–3; 6; 7; 10–18; 21; 22; 31; 32; 41; 44; 47] 

Тема  3 .  Теоретико-методологічні підходи до вдосконалення  
роботи соціально-психологічних служб 

Традиції та підходи зарубіжної та вітчизняної практики соціальної 
роботи. Колективна й індивідуальна психологія соціальної допомоги. 
Особливості впливу релігійних традицій на систему соці-альної роботи в 
суспільствах різних типів. Теорії соціальної роботи та їх вплив на вітчи-
зняні підходи до відродження благодійності та доброчинності. Роль ре-
лігії у формуванні сучасного бачення предмета соціальної роботи. Сус-
пільно-філософські чинники розвитку ідеології соціально-психологічної 
допомоги.  

Гуманістична психологія як базис теоретико-методологічних підхо-
дів сучасної соціально-психологічної допомоги як складової системи 
соціальної роботи в Україні. Значення наукових підходів у розвитку сис-
теми соціально-психологічних служб.  

Література [1–4; 6; 7; 10–12; 22; 23; 31; 32; 40; 46; 47] 
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Тема  4 .  Проблема становлення роботи з психологічної допомоги 
населенню як сфера наукових досліджень 

“Відчутна якість життя” А. Кемпбелла та вплив цієї теорії на пода-
льше вивчення якості життя як чинника визначення парадигми потреб 
людини. Соціально-психологічні механізми, що опосередковують реа-
льне задоволення потреб особистості. Поняття ціннісних “фільтрів”, 
синхронні і діахронні еталони порівняння відчутного благополуччя. По-
няття компенсаторної моделі, їх використання в зарубіжних психологіч-
них і соціопсихологічних теоріях. 

А. Маслоу та його теорія “ієрархії потреб” як відбиття ідей гуманіс-
тичної психології та філософії екзистенціалізму. Взаємозв’язок потреб і 
цінностей в теорії А. Маслоу. Пошуки класифікації суб’єктів і об’єктів 
соціальної роботи. Клієнтоцентричний підхід К. Роджерса. Визначення 
мети, принципів, категорій, змісту і засобів соціальної допомоги в генезі 
становлення теорії і практики соціальної роботи в різних типах сус-
пільств. Визначні періоди становлення науки і практики соціальної ро-
боти. Комплексний характер наукової парадигми соціальної роботи. Ін-
тегративні основи соціальної роботи. Значення філософської, соціологі-
чної, педагогічної, психологічної, правової складових у розвитку систе-
много підходу до соціальної роботи. Тенденції орієнтації на загально-
людські цінності в соціальній роботі. Рівень цінностей соціальної робо-
ти: мегарівень, мезорівень, макрорівень, мікрорівень. Наукові аспекти 
розробки інноваційних технологій: діагностика, прогностика; превенція, 
корекція, терапія; реабілітація, самоефективність на принципах інтегра-
тивного, системного підходів. Наукові пошуки в галузі соціальної робо-
ти на сучасному етапі. Тенденції до гендерності та глобалізації соціаль-
ної роботи. Самоефективність як нова парадигма соціальної роботи.  

Література [1–7; 11; 12; 22; 23; 32; 40; 41; 44; 47] 

Тема  5 .  Проблеми розбудови системи служб  
соціально-психологічної допомоги в сучасному суспільс-
тві 

Етапи становлення соціальних служб в Україні. Історичні етапи ста-
новлення служб соціальної роботи. Цільове призначення служб соціаль-
ної роботи. Моделі розбудови системи служб соціальної роботи. Адміні-
стративна структура соціальних служб. Модель функціонування соціа-
льної роботи в адміністративно-територіальній  
системі упорядкування. Основні проблеми взаємодії служб соціальної 
роботи. Поняття “відкрите соціальне середовище”. Особливості розвит-
ку соціальних служб на рівнях відомчого упорядкування. Складові орга-
нізаційної побудови діяльності та взаємодії служб соціальної роботи. 
Основні функції соціальних служб. Місце і роль соціальних служб у сис-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

7 

темі відомчого підпорядкування і відкритого соціального простору. 
Проблема ресурсів служб соціальної роботи. Проблеми стандартизації 
показників і критеріїв ефективної соціальної роботи. Системний харак-
тер взаємодії відомств і організацій соціальної роботи у відкритому со-
ціальному середовищі. 

Література [1–7; 11–14; 16; 17; 22; 23; 31; 32; 40; 41; 46] 

Тема  6 .  Особливості розвитку особистості у кризовому  
суспільстві та можливості соціально-психологічної  
допомоги 

Соціальні та соціально-психологічні проблеми становлення особис-
тості у кризовому суспільстві. Значення і розвиток психологічної допо-
моги в установах охорони здоров’я. Вирішення проблем соціального 
розвитку дітей з особливими потребами та психологічної допомоги їх 
сім’ям. Забезпечення умов підвищення ролі сім’ї у соці-альному станов-
ленні дитини. Дитяча занедбаність. Насильство в сім’ї. Види насильства: 
психологічне, фізичне. Підвищення рівня компетентності спеціальних 
груп клієнтів. Актуальні питання превентивної практики соціальної ро-
боти з проблем наркоманії, СНІДу та хвороб, що передаються статевим 
шляхом. Профілактика соці-ально небезпечних хвороб в соціальній ро-
боті. Психологічна підтримка людини з соціально небезпечними хворо-
бами.  

Розвиток спектру реабілітаційних програм у кризових центрах соціа-
льної допомоги, притулках-сховищах для жінок і дітей — жертв насиль-
ства. Значення соціально-психологічної роботи в пенітенціарних закла-
дах. Методи польової роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків. 
Організаційно-правові проблеми забезпечення превентивної роботи з 
використанням стратегії “зниження шкоди”. Розвиток волонтерського 
руху і недержавного сектору соціальної роботи.  

Література [1–6; 10; 12; 17; 18; 21; 22; 33; 34; 41; 42; 46] 

Тема  7 .  Спрямування соціально-психологічної допомоги на ро-
боту з різними віковими групами 

Категорії клієнтів соціальних служб за віковим цензом, їх особливос-
ті. 

Специфіка роботи соціально-психологічних служб з людьми похило-
го віку і інвалідами. Значення впливу соціально-психологічного клімату 
в державі у період кризи суспільства на соціальну підтримку людей по-
хилого віку в зарубіжному і вітчизняному досвіді. Основні форми соціа-
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льної роботи (благодійність, доброчинність, захист, допомога), їх від-
биття в зарубіжному і вітчизняному досвіді. Психологічна підтримка і її 
роль у підтриманні психологічної стійкості, роль психологічної установ-
ки. Проблеми соціально-психологічної допомоги в установах інтернат-
ного профілю: пансіонатах для ветеранів війни та праці, будинках інтер-
натного типу для громадян похилого віку та інвалідів, спеціальних бу-
динках-інтернатах, психоневрологічних інтернатах та інших спеціальних 
закладах. Забезпечення психологічної допомоги в роботі соціальних 
служб на місцях і територіальних центрів соціальної роботи з людьми 
похилого віку та інвалідами.  

Література [1–4; 7; 9–12; 17; 18; 22; 23; 31; 32; 40; 41; 46] 

Тема  8 .  Впровадження психологічних методів у соціальну робо-
ту з населенням, що потребує соціального захисту 

Методологічні основи соціальної роботи. Індивідуальні, групові, ма-
сові форми соціальної роботи. Методологічні основи досягнення ефек-
тивності соціальної роботи. Міжнародний досвід досягнення ефективно-
сті соціальної роботи. Системний підхід до застосування інноваційних 
методів соціальної роботи. Консультативний метод. Телефон довіри. 
Соціальний супровід і патронаж. Організаційно-методичні основи робо-
ти груп взаємопідтримки.  

Література [1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22; 31; 32; 41; 43; 44;  
46; 47] 

Тема  9 .  Проблеми вдосконалення професійної діяльності  
і соціально-психологічної підготовки в соціальній роботі 

Духовно-моральні якості психолога соціальної служби, їх роль у со-
ціальній роботі. Проблеми уніфікації Етичного кодексу соціального 
працівника. Психологічні особливості в роботі соціального працівника, 
готовність до взаємодії з клієнтом. Психологічні проблеми фахівців со-
ціальної роботи — “ефект вигорання”. Проблеми підготовки персоналу і 
управління ним у соціальній роботі. Менеджмент в соціальній роботі. 
Психологічні аспекти управління. Стилі ефективного управління соціа-
льною роботою. Окремі технології роботи з персоналом із забезпечення 
професійної відповідальності перед клієнтами соціально-психологічних 
служб. 

Література [2; 4; 7; 9; 12–14; 21–23; 31; 32; 41; 43; 46; 47] 
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Психологічна допомога як необхідна ланка соціальної роботи.  
2. Проблеми становлення правових засад соціально-психологіч-ного 

забезпечення соціальної роботи в Україні.  
3. Загальні суперечності соціальної роботи в посттоталітарному суспі-

льстві. 
4. Конституційні гарантії щодо соціального захисту громадян України.  
5. Роль міжнародних стандартів в удосконаленні роботи соціально-

психологічних служб. 
6. Проблеми становлення правових засад соціальної роботи в Україні.  
7. Нові напрями роботи соціальних служб в галузі психологічної до-

помоги.  
8. Роль ООН у формуванні політики соціальної роботи в Україні. 
9. Особливості релігійних традицій в розвитку системи соціальної ро-

боти в суспільствах різних типів. 
10. Теорії соціальної роботи у вітчизняній думці — від благодійності до 

доброчинності.  
11. Визначення мети, принципів, категорій, змісту і засобів соціально-

психологічної допомоги.  
12. Значення педагогічних і психологічних складових у розвитку систе-

много підходу до соціальної роботи.  
13. Цільове призначення служб соціально-психологічної допомоги.  
14. Основні функції соціально-психологічних служб. 
15. Вирішення соціальних і психологічних проблем становлення особи-

стості у кризовому суспільстві.  
16. Вирішення проблеми соціального розвитку дітей в сім’ях.  
17. Насильство в сім’ї. 
18. Специфіка роботи служб соціально-психологічної допомоги з лю-

дьми похилого віку та інвалідами. 
19. Роль соціальної підтримки людей похилого віку у період кризи сус-

пільства.  
20. Розвиток та особливості соціально-психологічного захисту: зарубі-

жний і вітчизняний досвід.  
21. Проблеми соціально-психологічної допомоги в установах інтернат-

ного профілю. 
22. Психологічні особливості в роботі соціального працівника: готов-

ність до взаємодії з клієнтом. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Взаємодія соціально-психологічних служб з іншими службами соці-
ального захисту. 

2. Соціальна робота як реалізація соціальної політики. 
3. Основні завдання соціального захисту населення в період розбудови 

демократичного суспільства.  
4. Види конституційних гарантій та соціальний захист громадян Укра-

їни.  
5. Проблеми законодавчого забезпечення системи служб соціально-

психологічної допомоги в Україні. 
6. Принципи розвитку правової бази соціальної роботи.  
7. Напрями і принципи застосування міжнародних стандартів щодо 

психологічних послуг у соціальній роботі. 
8. Вимоги до застосування правових засад соціальної роботи в Украї-

ні. 
9. Централізація і децентралізації служб соціальної роботи. 

10. Сучасні теорії соціальної роботи.  
11. Основні складові соціально-психологічної допомоги. 
12. Складові організаційної побудови діяльності та взаємодії служб со-

ціальної роботи.  
13. Основні функції соціально-психологічних служб.  
14. Організація психологічної допомоги у системах соціальної роботи 

відомчого підпорядкування і недержавних організаціях із соціальної 
роботи. 

15. Принципи соціально-психологічної допомоги в установах охорони 
здоров’я. 

16. Типи соціального виховання та їх психологічне забезпечення. 
17. Функції сім’ї у соціальному і психологічному становленні дитини. 
18. Фактори дитячої занедбаності. 
19. Соціально-психологічна допомога у притулках-сховищах для підлі-

тків, жінок і дітей — жертв насильства.  
20. Умови психологічної реабілітації колишніх в’язнів. 
21. Типологія різновікових груп клієнтів соціальної роботи. 
22. Види установ соціальної роботи інтернатного профілю. 
23. Критерії адаптації зарубіжного досвіду психологічної допомоги. 
24. Основні складові системної організації соціально-психологічних 

служб.  
25. Правовий і психологічний захист соціального працівника. 
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26. Правові засади надання психологічної допомоги різним категоріям 
населення. 

27. Проблеми надання адресної соціально-психологічної допомоги клі-
єнтам.  

28. Рівність можливостей в отриманні психологічної допомоги 
клієнтами з різних соціальних груп населення. 

29. Проблеми комунікації в роботі служб психологічної допомоги.  
30. Гендерний підхід у наданні соціально-психологічної допомоги. 
31. Приклади реалізації програм “зниження шкоди”. 
32. Роль соціальної роботи у вирішенні соціально-етнічних проблем. 
33. Міграційні служби та їх забезпечення соціальними працівниками; 

особливості роботи з мігрантами. 
34. “Проблема біженців” і роль соціально-психологічної підтримки в 

роботі з ними.  
35. Форми прояву девіантної поведінки та відповідна психологічна до-

помога. 
36. Поняття “асоціальна поведінка” і “девіантна поведінка” з точки зору 

психолога соціальної служби: спільне та відмінне. 
37. Проблеми профілактики девіантної поведінки серед молоді. 
38. Роль соціалізації індивіда у профілактиці суїцидних намірів. 
39. Психологічні особливості суїцидальної поведінки у підлітків; захо-

ди запобігання і методи фіксації суїцидних тенденцій. 
40. Правове регулювання асоціальної поведінки: правопорушення і са-

нкції. 
41. Місце і значення матеріальних потреб серед інших потреб особис-

тості. 
42. Причини і соціально-психологічні наслідки збільшення масштабів 

малозабезпеченості в Україні. 
43. Соціально-психологічне значення і зміст благодійної діяльності. 
44. Кодекс етики соціального працівника та його вплив на виконання 

психологом соціальної служби своїх фахових обов’язків. 
45. Особливості соціально-психологічної роботи в системі служби за-

йнятості. 
46. Соціальний захист жінок як важлива галузь надання соціально-

психологічної допомоги. 
47. Соціально-психологічний захист у сфері материнства і дитинства. 
48. Специфіка і правові засади соціально-психологічного захисту інва-

лідів. 
49. Психологічні проблеми медико-соціальної реабілітації інвалідів. 
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50. Психологічні особливості соціального захисту людей похилого віку. 
51. Місце соціально-психологічної допомоги в соціальній роботі. 
52. Значення психології в соціальній роботі. 
53. Соціально-психологічний “портрет” особистості, колективу тощо. 
54. Психологічний аналіз об’єктів соціальної практики. 
55. Методи, що застосовуються при складанні психологічної характе-

ристики індивідуума, колективу. 
56. Структура служб соціально-психологічної допомоги населенню. 
57. Професійні якості і знання, які повинен мати соціальний психолог 

— працівник соціальних служб. 
58. Духовно-моральні якості соціального психолога — працівника соці-

альних служб. 
59. Основні функції соціального психолога як представника системи 

соціального захисту. 
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