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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Соціальна медіація, фасилітація та соціально-психологічне
консультування» присвячена психологічним аспектам діяльності в системі
соціальної роботи. Дана дисципліна дозволяє отримати і закріпити знання про
психологічні методи в галузі соціальної роботи, виробити вміння та навички,
необхідні для ефективної взаємодії з клієнтом.
Завдання прикладної психології і соціальної роботи тісно переплітаються,
а саме у галузі вивчення і створення оптимальних умов розвитку, навчання,
спілкування людини і груп людей. Вступ соціальної роботи в сферу
індивідуальних проблем, потреб особистості, сім'ї або групи спричинило
надання поряд із соціальною і психологічної допомоги в межах соціальної
роботи. Тому при навчанні студентів спеціальності «Соціальна робота» слід
приділяти увагу формуванню та розвитку так званих психологічних навичок і
умінь: створенню комфортних умов спілкування з клієнтом (навички активного
слухання, наданню психологічної підтримки та ін.); вмінню адаптувати клієнта
до життя в соціумі (допомога у виробленні ефективних форм взаємодії людини
з суспільством, іншою людиною).
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів навичок взаємодії
з клієнтом в рамках сучасних технологій соціально-психологічної роботи та
консультування (навички активного слухання, вміння працювати з
«проблемою» клієнта, в контексті виділеного запиту).
Завдання дисципліни – формування у студентів системи знань про зміст і
методи психологічної практики в системі соціальної роботи; збагачення їх
понятійного апарату; розширення і поглиблення знань у сфері методології
соціальної роботи; оснащення методиками психологічної роботи з
«особливими» групами клієнтів (з людьми, що мають фізичні недоліки та ін.);
формування уявлень про можливості і межі психодіагностичних прийомів у
соціально-психологічній консультативній практиці.
В результаті засвоєння дисципліни студенти повинні знати:

техніки медіації та фасилітації як засобів соціальної інтерації;

про консультування як область терапевтичної психології;

про існуючі теоретичні підходи у консультуванні (і прояви
психологічних підходів в методологічній сфері соціальної роботи)

про відмінні риси соціально-психологічного консультування і його
роль в соціальній роботі;

про межі і «терапевтичні» можливості соціально-психологічного
консультування.
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В результаті засвоєння курсу студенти мають вміти:
 встановлювати контакт
з клієнтом, підтримувати бесіду,
застосовуючи різні техніки консультування;
 усвідомлювати власні професійні можливості при взаємодії з
різними клієнтами;
 визначати "проблемне поле" клієнта і виділяти запит
співрозмовника; визначати необхідність використання тих чи інших психодіагностичних процедур в контексті соціально-психологічного діалогу,
коректно надавати клієнту дані дослідження.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«СОЦІАЛЬНА МЕДІАЦІЯ, ФАСИЛІТАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»
№
з/п

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль 1.
Теоретико-методологічна та прикладна проблематика медіації та
фасилітації в соціальних інтеракціях
1. Тема 1. Парадигмальні координати.
2. Тема 2. Психологічні детермінанти медіації та фасилітації
3. Тема 3. Місце соціальної медіації та фасилітації в системі людських
стосунків
4. Тема 4. Цілеспрямоване перетворення інформації.
5. Тема 5
Соціально-психологічні механізми медіації та фасилітації
соціальних інтеракцій.
6. Тема 6. Соціально-психологічні захисти
7. Тема 7. Дослідження маніпулятивного впливу.
Змістовий модуль 2.
Соціальна робота і психологія: історія та шляхи взаємодії
8. Місце практичної психології в системі соціального знання
9. Теоретичні основи консультативної психології
10. Особистість консультанта соціально-психологічної сфери
11. Основні види діяльності консультанта соціально-психологічної сфери
Змістовий модуль 3.
Сфери соціально-психологічного консультування
12. Психосоціальна робота у системі освіти
13. Соціально-психологічне консультування сім'ї
14. Психосоціальна робота в системі охорони здоров'я
15. Психологічні аспекти соціальної роботи з різними группами населення
Разом годин: 90
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ЗМІСТ
дисципліни
«СОЦІАЛЬНА МЕДІАЦІЯ, ФАСИЛІТАЦІЯ ТА
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Змістовий модуль 1.
Теоретико-методологічна проблематика медіації та фасилітації в
соціальних інтеракціях.
Тема 1. Парадигмальні координати
Предмет,
об’єкт,
завдання,
соціально-психологічні
концепції,
герменевтика дій, соціальні інтеракції як нарратив, соціальний контекст,
контент-підхід, проблема тлумачень, мова сигналів, феноменологія опису.
Література:[ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,19,22,26].
Тема 2. Психологічні детермінанти медіації та фасилітації
Визначення маніпуляцій, метафора та соціальна метафора, ознаки,
критерії та межі соціального впливу, психологічний вплив, культурні
детермінанти, маніпулятивна природа соціуму.
Література [1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,19,22,26,27]
Тема 3. Місце соціальної медіації та фасилітації в системі людських
стосунків
Міжособистісні засади соціальних інтеракцій, міжособистісна спільність,
деформації спілкування, маніпулятивні ухили, природа особистості,
внутрішньо особистісна взаємодія, технології соціальної взаємодії.
Література [1,3,4,5,11,12,16,17,20,21,23]
Тема 4. Цілеспрямоване перетворення інформації
Складові соціального впливу, приховування, впливів, засоби сугестії,
мета впливу, етапи медіації в соціальних інтеракціях, контекстуальне
оформлення, установка контактів, змінні соціальної взаємодії, динаміка,
інформаційне забезпечення, психологічний тиск,інформаційне оформлення.
Література [1,3,4,5,8,10,12,19,26]
Тема 5. Соціально-психологічні механізми медіації та фасилітації
соціальних інтеракцій
Психологічний вплив, контакт, психічні автоматизми, мотиваційні
забезпечення, види та процеси соціально-психологічних впливів, перцептивні
засоби, керування умовиводами, комбінування, «експлуатація», узагальнення
моделей, деструктивність впливів
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Література [1,2,3,4,5,9,12]
Тема 6. Соціально-психологічні захисти
Семантика психологічних захистів, види психологічних захистів,
міжособистісні захисти, специфічні та неспецифічні захисти, неспецифічні
захисні дії, протекція особистісних структур, захист психічних процесів,
структура міжособистісної взаємодії, загроза маніпулятивних вторгнень,
індикатори.
Література [1,3,4,5,7,8,12,25,27]
Тема 7. Дослідження маніпулятивного впливу
Планування,
процедура,
результати,
обговорення,
презентація,
відеоматеріали, планування дій та стратегій, потенціал діалогу, як метода,
чуттєвий рівень, раціональний рівень, психотехніки регулювання, особистісний
потенціал.
Література [1,4,5,11,12,14,22,23,24]

Змістовий модуль 2.
Соціальна робота і психологія: історія та шляхи взаємодії
Тема 8. Місце практичної психології в системі соціального знання
Етапи становлення соціальної роботи та психології як самостійних
наукових областей. Місце та специфічні функції практичної психології в
системі соціальної роботи. Практична психологія та система соціальної роботи:
поняття, структура, сучасні напрямки і тенденції розвитку. Методи соціальної
роботи та методи психології можливість запозичення соціальною роботою
методів психології.
Функції соціальної роботи: соціальна допомога, соціальна корекція,
соціальна реабілітація, соціальна терапія. Функції практичної психології в
соціальній роботі. Загальні функції: теоретична та методологічна. Окремі
функції: пояснювальна, діагностична, проектувальна, прогностична.
Завдання практичної психології в соціальній роботі. Проблеми взаємодії
практичного психолога з представниками суміжних професій в соціальній
сфері. Перспективи розвитку практичної психології в соціальних службах.
Література: [31-3 2, 34, 37, 48, 52,53,67, 68]
Тема 9. Теоретичні основи консультативної психології
Основні психологічні теорії та їхній вплив на психосоціальну практику.
Психодинамічний підхід у психосоціальній теорії та практиці. Поведінковий та
діяльнісний підходи у практичній психології в соціальній роботі.
Екзистенційно-гуманістичний підхід у психосоціальній теорії та практиці.
Сучасні напрямки та теоретичні концепції практичної психології.
Методологічні засади та принципи практичної психології в системі
соціальної роботи. Проблема визначення методологічних засад практичної
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психології. Система принципів практичної психології в соціальній сфері.
Стратегії, методики та принципи формування здорового способу психічного
життя особистості. Види психологічного консультування. Соціальнопсихологічне консультування (особливості, сфера поширення).
Література: [34, 44, 56, 63, 64]
Тема 10. Особистість консультанта соціально-психологічної сфери
Особистість консультанта соціально-психологічної сфери. Компоненти
професійної готовності консультанта соціально-психологічної сфери. Критерії,
показники та фактори результативності консультанта соціально-психологічної
сфери. Знання, уміння та навички консультанта соціально-психологічної сфери.
Прогноз та оцінка ефективності діяльності консультанта соціальнопсихологічної сфери.
Професійно важливі риси та професійно важливі якості консультанта
соціально-психологічної сфери. Відповідність рис особистості, стилю
практичної роботи та психологічної компетентності бажаним професійним
вимогам до консультанта соціально-психологічної сфери. Професійна
діагностика та самодіагностика професійної придатності та корекційні заходи
щодо виправлення професійних девіацій. Психологічна корекція професійного
вигорання практичних психологів соціальної роботи.
Література: [1, 2, 6, 7, 8, 32, 47, 59, 65]
Тема 11. Основні напрямки психологічної допомоги в соціальній
сфері
Структура та основні функціональні напрями практичної психології в
системі соціальної роботи: просвітницька робота, психопрофілактика,
психодіагностика, психологічний розвиток і психокорекція, психологічне
консультування та немедична психотерапія. Поняття психолого-соціальної
реабілітації та соціального захисту.
Психологічні методи соціальної роботи. Загальні характеристики методів
практичної психології. Індивідуальні та групові психологічні методи в
соціальній роботі.
Зміст, форми та методи профілактичної роботи. Психологічна діагностика:
основні методи, їх характеристика і особливості використання. Психодіагностика
в соціальній роботі. Психологічна адаптація в соціальній роботі. Соціальнопсихологічний тренінг та аутотренінг. Психологічна консультація в соціальній
роботі. Психологічна корекція поведінки, мотивації, спілкування, самооцінки в
соціальній роботі. Психологічна допомога в соціальній роботі. Психотерапія та
соціальна робота.
Література: [3, 6, 9, 10, 11, 13]
Змістовий модуль 3.
Сфери соціально-психологічного консультування
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Тема 12. Психосоціальна робота у системі освіти
Психологічні методи дослідження закономірностей процесу виховання,
розвитку, формування особи, способів її діяльності. Проблеми становлення
особистості у навчально-виховному процесі. Причини виникнення ситуації
„педагогічної занедбаності” та “безпритульності”.
Психологічні технології
виховного впливу. Розробка процедур і технік психолого-педагогічного
спілкування з метою запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів.
Поняття девіантної поведінки та його класифікація. Зміст і форми роботи
консультанта соціально-психологічної сфери з профілактики негативних явищ в
підлітковому середовищі. «Рівний рівному» як ефективна форма профілактичної
роботи з девіантними підлітками. Діагностика і корекція психологічних девіацій
в роботі консультанта соціально-психологічної сфери. Психологічні технології
роботи з безпритульними дітьми. Робота консультанта в дитячому будинку.
Соціально-психологічна робота з батьками учнів. Психопрофілактика і
просвітницька робота з керівництвом навчальних закладів.
Література: [41, 42, 47, 58, 62, 63, 67]
Тема 13. Соціально-психологічне консультування сім'ї
Типи сучасних сімей, специфіка сімейних стосунків, особливості та
проблеми сімейного виховання. Психологія родинних стосунків. Психологія
міжособистісної взаємодії в родині. Взаємозумовленість та суперечності
родинно-суспільного виховання. Психологічна компетентність як передумова
психічного здоров’я членів родини. Роль сім’ї у формуванні внутрішньої
картини здоров’я. Заходи профілактичної підготовки та психологічної
допомоги з питань сім’ї та шлюбу.
Психологічно благополучна і неблагополучна сім’я. Динаміка сімейношлюбних стосунків. Профілі шлюбу, типи сімейно-шлюбних стосунків і їх
детермінанти. Концепції і форми руйнування сім’ї.
Види консультативної допомоги сім’ї. Основні моделі консультативної
допомоги сім’ї. Психологія консультування з приводу подружніх проблем.
Психологічна корекція сімейних криз. Психологічна реабілітація жінок та дітей,
які потерпіли від насилля. Визначення поняття психологічної реабілітації, її
завдання і зміст. Форми психологічної допомоги жертвам насилля.
Література: [1, 2, 4, 8, 12, 13, 15, 25; 40, 46, 63]
Тема 14. Психосоціальна робота в системі охорони здоров'я
Психологія соматично хворої людини. Психічне реагування людини на
невиліковну хворобу. Залежність реакції людини на хворобу від різних чинників:
стать, вік, професія, особливості темпераменту, характер, особливості особистості.
Клінічне інтерв’ю та психологічні правила його проведення. Модель та основні
етапи клінічного інтерв’ю. Психологічні аспекти світової епідемії ВІЛ/СНІДу.
Профілактика та корекція залежної поведінки. Залежна поведінка як
наслідок зниження психологічної стійкості. Хімічна залежність (алкоголь,
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наркотики, ліки, нікотин тощо). Спілкування з молоддю, яка знаходиться в стані
алкогольної та наркотичної залежності. Психологічна со-залежність. Акцентована
активність (ігроманія, Інтернет-залежність, сексоманія, шопінг-манія тощо).
Психологічна практика корекції культової залежності.
Психологічні особливості реабілітації людей з особливими потребами.
Інвалідність як прояв обмеження життєдіяльності. Сучасний підхід до поняття
інвалідність. Співвідношення реабілітації та адаптації. Базова та індивідуальна
програма соціально-психологічної реабілітації дорослих і дітей з особливими
потребами. Психологічний і організаційний аспект соціальної інтеграції дорослих і
дітей з особливими потребами. Психологічна реабілітація різних категорій
інвалідів.
Література: [35, 37, 48, 64]
Тема 15. Психологічні аспекти соціальної роботи з різними группами
населення
Безпритульність як соціально-психологічне явище в сучасних політикоекономічних умовах. Причини виникнення ситуації “безпритульності”. Зміст та
форми роботи з безпритульними.
Психологія старіння та довголіття. Основні поняття геронтології. Ознаки
психічного старіння. Психологічна профілактика старіння. Психологічна
допомога у корекції екзистенційних криз в осіб похилого віку. Відношення до
смерті.
Зміст, форми та методи профілактичної роботи в молодіжному середовищі
Поняття психопрофілактики. Завдання психопрофілактичної роботи. Зміст
первинної, вторинної та третинної психопрофілактики. Особливості побудови та
реалізації психопрофілактичних програм в молодіжному середовищі.
Література: [28, 32, 48, 59, 65]
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Місце та специфічні функції практичної психології в системі соціальної
роботи.
Основні психологічні теорії та їхній вплив на психосоціальну практику.
Методологічні засади та принципи практичної психології в системі
соціальної роботи.
Особистість консультанта соціально-психологічної сфери.
Етичні засади роботи консультанта соціально-психологічної сфери.
Професійно важливі риси та професійно важливі якості консультанта
соціально-психологічної сфери.
Психологічна корекція професійного вигорання практичних консультанта
соціально-психологічної сфери.
Основні напрямки психологічної допомоги в соціальній сфері.
Поняття психолого-соціальної реабілітації та соціального захисту.
Психологічні методи соціальної роботи.
Діагностика і корекція психологічних девіацій в роботі практичного
психолога в системі освіти.
Психосоціальна практика роботи з родиною.
Заходи профілактичної підготовки та психологічної допомоги з питань
сім’ї та шлюбу.
Соціально-психологічне консультування з приводу подружніх проблем.
Визначення поняття психологічної реабілітації, її завдання і зміст.
Соціально-психологічне консультування невиліковно хворих.
Профілактика та корекція залежної поведінки.
Соціально-психологічна практика роботи з інвалідами.
Соціально-психологічна реабілітація різних категорій інвалідів.
Соціально-психологічна робота з безпритульними.
Соціально-психологічна робота з особами похилого віку.
Зміст, форми та методи профілактичної роботи в молодіжному середовищі.
Поняття психопрофілактики.
Особливості побудови та реалізації психопрофілактичних програм в
молодіжному середовищі.
Психологічні технології виховного впливу.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Соціально-психологічні концепції міжособистісної взаємодії.
2. Соціальний контекст в міжособистісних стосунках.
3. Міжособистісні засади соціальних інтеракцій.
4. Деформації спілкування.
5. Маніпулятивні ухили.
6. Технології соціальної взаємодії.
7. Складові соціального впливу.
8. Етапи медіації в соціальних інтеракціях.
9. Види та процеси соціально-психологічних впливів.
10. Перцептивні засоби, керування умовиводами.
11. Деструктивність соціально-психологічних впливів.
12. Семантика психологічних захистів.
13. Міжособистісні захисти, специфічні та неспецифічні захисти.
14. Загальне поняття соціально-психологічне консультування
15. Місце та специфічні функції практичної психології в системі соціальної
роботи.
16. Теоретичні основи соціально-психологічного консультування
17. Система принципів практичної психології в соціальній сфері.
18. Стратегії формування здорового способу психічного життя особистості.
19. Компоненти професійної компетентності консультанта соціальнопсихологічної сфери.
20. Критерії, показники та фактори результативності консультанта соціальнопсихологічної сфери.
21. Знання, уміння та навички консультанта соціально-психологічної сфери.
22. Етичні засади роботи консультанта соціально-психологічної сфери.
23. Основи організації роботи консультанта соціально-психологічної сфери.
24. Професійно важливі риси та професійно важливі якості консультанта
соціально-психологічної сфери.
25. Професійна діагностика та самодіагностика професійної придатності та
корекційні заходи щодо виправлення професійних девіацій.
26. Психологічна корекція професійного вигорання консультанта соціальнопсихологічної сфери.
27. Структура та основні функціональні напрями практичної психології в
системі соціальної роботи.
28. Поняття психолого-соціальної реабілітації та соціального захисту.
29. Загальні характеристики методів практичної психології.
30. Індивідуальні та групові психологічні методи в соціальній роботі.
31. Зміст, форми та методи профілактичної роботи.
32. Психологічна діагностика: основні методи, їх характеристика і особливості
використання в соціальній сфері.
33. Психологічна адаптація в соціальній роботі.
34. Соціально-психологічний тренінг та аутотренінг.
35. Психологічна консультація в соціальній роботі.
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36. Психологічна корекція поведінки, мотивації, спілкування, самооцінки в
соціальній роботі.
37. Психологічна допомога в соціальній роботі.
38. Психотерапія та соціальна робота.
39. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації
неповнолітніх.
40. Психологічні технології виховного впливу.
41. Морально-етичні
принципи
діяльності
консультанта
соціальнопсихологічної сфери в системі освіти.
42. Діагностика і корекція психологічних девіацій в роботі консультанта
соціально-психологічної сфери.
43. Соціально-психологічна робота з батьками учнів.
44. Психопрофілактика і просвітницька робота з керівництвом навчальних
закладів.
45. Соціально-психологічна практика роботи з родиною.
46. Психологія міжособистісної взаємодії в родині.
47. Психологічна компетентність як передумова психічного здоров’я членів
родини.
48. Заходи профілактичної підготовки та психологічної допомоги з питань сім’ї
та шлюбу.
49. Види консультативної допомоги сім’ї.
50. Основні моделі консультативної допомоги сім’ї.
51. Психологічна реабілітація жінок та дітей, які потерпіли від насилля.
52. Форми психологічної допомоги жертвам насилля.
53. Соціально-психологічна робота з невиліковно хворими.
54. Психічне реагування людини на невиліковну хворобу.
55. Залежна поведінка як наслідок зниження психологічної стійкості.
56. Спілкування з молоддю, яка знаходиться в стані алкогольної та наркотичної
залежності.
57. Соціально-психологічна практика роботи з інвалідами.
58. Психологічні особливості реабілітації людей з особливими потребами.
59. Психологічний і організаційний аспект соціальної інтеграції дорослих і дітей з
особливими потребами.
60. Практична психологічна робота з особами похилого віку.
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