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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та  

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);  

посилання на джерела інформації у разі використання ідей,  

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні  права; надання 

достовірної інформації про результати власної  навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять. Відповідно до «Положення про 

організацію навчального процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини». 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час 

виконання індивідуальних завдань творчого характеру 

здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують 

інноваційні процеси в галузі освіти та психології, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми (плани) 

самовиховання, саморозвитку та саморегуляції. 

Що будемо вивчати?  Структуру процесу індивідуальної роботи з клієнтом; 

особливості індивідуальної роботи з клієнтом за різними 

моделями і підходами; методику проведення індивідуального 

інтерв’ю з клієнтом; цінності і принципи індивідуальної 

роботи з клієнтом. Встановлювати та підтримувати контакт з 

клієнтом; вивчати особистість клієнта, його психічний стан; 

вислуховувати клієнта, вести бесіду; формулювати запит 

клієнта; аналізувати проблему (індивідуальний випадок) 



клієнта; виявляти ресурси клієнта, необхідні для подолання 

його проблем; надавати зворотний зв’язок клієнту; 

інтерпретувати інформацію, отриману від клієнта і  надавати 

клієнту власну інтерпретацію; планувати роботу з клієнтом; 

надавати психологічну підтримку клієнту; долати конфліктні 

ситуації у взаємодії з клієнтом; контролювати власну 

поведінку в процесі взаємодії з клієнтом; аналізувати власний 

професійний досвід. 

Чому це треба вивчати?  Мета: психологічна підготовка до безпосередньої 

індивідуальної взаємодії з клієнтом, формування вмінь і 

якостей, необхідних для соціальної роботи з клієнтом; 

набуття практичних навичок роботи за допомогою тренінгів 

тощо. Навчальна дисципліна передбачає формування умінь 

застосовувати на практиці основні технології соціальної 

роботи. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість. 

Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні 

джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати 

висновки та рекомендації щодо їх впровадження. 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну 

для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та 

продукувати нові знання, розвивати професійні навички та 

якості. 

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної 

діяльності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

Зміст дисципліни Індивідуальна соціальна робота. Зміст і структура роботи 

соціального працівника з індивідуальним випадком. 

Зміст, принципи та моделі індивідуальної соціальної роботи.  

Індивідуальне інтерв’ю як базовий метод індивідуальної 

соціальної роботи.  

Професійні знання, уміння, навички та якості соціального 

працівника, необхідні для індивідуальної роботи з клієнтом. 

Тренінг професійних вмінь і якостей соціального працівника. 

Основні характеристики взаємодії в соціальній роботі. 

Тренінг навичок індивідуальної соціальної роботи з клієнтом. 

Супервізія. Аналіз досвіду практичної роботи з клієнтом та 

організація взаємодопомоги соціальних працівників. 

Обов’язкові завдання Під час вивчення дисципліни студенту потрібно виконати 

усі практичні завдання та ІНДЗ, включаючи відповідні 

завдання самостійної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки «Психологія впливу», «Психологія діяльності та навчальний 
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менеджмент». 
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