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Практична психологія – це галузь професійної діяльності, яка має на меті 

визначення психологічних особливостей життєвої ситуації та індивідуальності 

людини або групи, внесення позитивних змін у процес взаємодії між ними і 

профілактику небажаних форм поведінки для найповнішого розкриття 

сутнісних сил людини. 

Основними завданнями практичної психології є: 

1. допомога людині психологічними засобами; 

2. психологічна корекція особистісних рис та структури особистості; 

3. корекція соціальних взаємин людини з іншими людьми; 

4. допомога людині у проектуванні свого життєвого шляху; 

5. пошук шляхів і розробка методів психологічної допомоги людям. 

Практичний психолог – це фахівець, який займається дослідженнями 

психіки людини або наданням психологічної допомоги психічно здоровим 

людям. 

Провідними видами діяльності практикуючого психолога є: психологічна 

діагностика, психологічна терапія, психологічна корекція, психологічне 

консультування та психологічна профілактика індивідуальних рис, поведінки 

й розвитку людини. 

Зміст психологічної допомоги полягає у забезпеченні емоційної, 

смислової та екзистенційної підтримки людини або суспільства в ситуаціях 

ускладнення у їхньому особистому та соціальному бутті. 



Соціальна педагогіка – галузь педагогічної науки, яка вивчає особливості 
соціального виховання, виховні можливості соціального середовища й умови 
соціалізації особистості, розглядає закономірності взаємодії та взаємозв'язку 
особистості у мікро- та макросоціумі. 

Завдання соціальної педагогіки: 
1. вивчення дії чинників соціального довкілля, характеру їх впливу на 

соціалізацію особистості; 
2. дослідження закономірностей і перспектив соціально-педагогічної 

взаємодії особистості та середовища; 
3. розробка механізмів регулювання та коригування відносин між 

особистістю і суспільством; 
4. попередження негативного впливу факторів соціального середовища на 

особистість. 
Соціальний педагог – це спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-

педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує 
взаємодію освітніх, навчально-виховних установ, соціальних служб, сім’ї, 
громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для 
соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей і молоді, їх 
всебічного розвитку. 

Сфера діяльності соціального педагога – соціум, як найближче оточення 
особистості, людські відносини, соціокультурні умови розвитку. Потреба в 
соціальному педагогові з'являється там і тоді, де і коли сім’я, школа, 
громадськість не забезпечують необхідного розвитку, виховання й освіти 
дитини, молодої людини. 



 
У навчальному посібнику розкрито 

історію становлення практичної 

психології та сфери її застосування у 

наш час. Охарактеризовано зміст усіх 

видів психологічної допомоги: 

психологічної профілактики, 

психологічної діагностики, 

психологічного консультування, 

психологічної корекції, психологічної 

терапії. Особливу увагу приділено 

діяльності практичного психолога у 

сфері освіти. Посібник знайомить 

читача з особливостями та 

професійними якостями практичного 

психолога, необхідними для успіху 

його діяльності. 

 



 
 

У навчальному посібнику 

розкриваються  

теоретико-методологічні засади 

практичної психології,  

законодавчо-правові та нормативні 

основи діяльності практичного 

психолога у різних сферах 

соціальної практики,  

вимоги до діяльності й особистості 

практикуючого психолога. 

 



 
Підручник являє собою спробу 

визначення та систематизації 

теоретично-методологічних засад 

нової для нашої країни науки – 

 практичної психології. Матеріал, 

ґрунтований на кращих надбаннях 

психологічної думки та досвіду, 

поданий таким чином, аби 

максимально забезпечити засвоєння 

специфіки роботи практикуючих 

психологів, проблем їхнього 

професійного та особистісного 

формування. 

 



У посібнику визначений необхідний 

обсяг основних методичних 

матеріалів з психодіагностичної, 

психокорекційної, 

психоконсультативної і стажиської 

практик, структурованих у логічну 

теоретико-методичну низку та 

спрямованих на оптимальне 

розв'язання навчально-виховних 

завдань педагогічної діяльності. 

Наголошується на необхідності 

дотримання практичними 

психологами вимог у системі 

отримання згоди на дослідження 

"діагностичні висновки", як 

показників їх професійної 

компетенції. 

 



У монографії зреалізовано дискурсний 

підхід до аналізу та класифікації видів 

мовлення в діяльності професійного 

психолога та опрацьовано 

методологічні засади побудови 

інтегральної моделі його  

мовно-мовленнєвої компетентності.  

На основі емпіричних досліджень 

проаналізовано специфіку наукового 

дискурсу, дискурсу практичної 

діяльності психологів, особливості 

психолого-педагогічного, 

консультативного і терапевтичного 

дискурсу, а також розглянуто 

дискурсно-аналітичний підхід до 

інтерпретації внутрішнього світу 

особистості. 

 



 

 

Навчально-методичний посібник 

розроблений для практичних 

психологів в системі освіти. У 

практикумі робиться акцент на 

технологічних аспектах діяльності 

психолога в системі освіти, 

починаючи від організації його праці, 

взаємодії з педагогічним колективом 

та закінчуючи конкретними 

методиками, які використовуються в 

роботі з різними віковими групами 

дітей та їхніми сім'ями. 

 



 
У посібнику викладено основні 

теоретичні, методичні та практичні 

питання навчальної дисципліни 

"Психологічна служба освіти".  

В основних розділах посібника 

представлені різноманітні напрямки 

та методи роботи практичного 

психолога з дітьми дошкільного та 

шкільного віку. Особливу увагу 

приділено роботі з педагогічним 

колективом закладів освіти. 

 



 
Підготовка практичних психологів 

вимагає ознайомлення з 

теоретичною базою цієї наукової 

дисципліни, з категорійно-

понятійним апаратом, без знання 

якого важко виробити стиль 

позитивного мислення майбутніх 

фахівців, які будуть допомагати 

людині психологічними засобами, 

здійснювати корекцію її особистісних 

рис і структури особистості, 

соціальних стосунків, розкривати 

творчий потенціал, допомагати у 

проектуванні її власного життєвого 

шляху. 

 



 
Монографія покликана заповнити 

прогалини у вітчизняних концепціях 

Інтернет-технологій через опис та 

аналіз західних концепцій та спроби 

власних концептуальних побудов.  

У різних розділах монографії 

порушуються та обговорюються 

актуальні питання практичної 

психології віртуальної реальності – 

тема Інтернет-залежності, гендерні 

аспекти використання Інтернету, 

проблеми інгібіції та дезінгібіції тощо. 

 



У посібнику розкрито сутність, 

загальні засади, психометричні і 

психодіагностичні основи 

психодіагностики як науки, основні 

методи психологічного тестування 

особистості, її інтелекту, 

самосвідомості, системи цінностей, 

висвітлено особливості 

застосування психодіагностичних 

процедур при тестуванні осіб різного 

віку. Засвоєнню проблематики, 

виробленню практичних навиків 

психодіагностування сприятимуть 

вміщені у посібнику тести і методики, 

призначені для вивчення 

різноманітних аспектів внутрішнього 

світу людини. 



 

 

Навчальний посібник висвітлює 

загальні та практичні проблеми 

психологічної діагностики.  

Розділи, присвячені питанням 

загальної психодіагностики, 

розкривають зміст, принципи та 

методи психологічної діагностики та 

питання практики психодіагностики в 

різних сферах. 
 



Представники різних 

психотерапевтичних напрямів та 

шкіл, маючи єдину мету, 

використовують специфічні підходи, 

методи, техніки досягнення 

результату. Всі ці питання, як і 

загальні засади психотерапії, 

системно розглянуто у 

пропонованому підручнику. 

Особливо докладно проаналізовано 

прийоми і методи психоаналізу, 

юнгіанства, гештальттерапії, 

когнітивного, екзистенціального, 

гуманістичного підходів, тілесно 

орієнтованої психотерапії, 

структурного психоаналізу. 
 



 

У колективній монографії 

розглядаються особливості 

застосування сучасних 

психотерапевтичних методів у 

вітчизняному соціокультурному 

просторі. Автори розкривають 

теоретичні та технологічні аспекти 

застосування у сучасному 

соціокультурному середовищі низки 

методів психодинамічного, 

екзистенційного, гуманістичного та 

системного напрямів психотерапії, 

визначаються теоретико-

методологічні принципи у їх 

застосуванні. 



Психологічна корекція, як цілісна і 

специфічна система методів 

допомоги конкретним людям у їх 

особистісному розвитку, передбачає 

доцільно обраний і делікатно 

здійснюваний психологічний вплив у 

конкретній ситуації. У зоні та 

методологічно-інструментальній 

сфері цього впливу фокусуються 

знання особливостей розвитку 

особистості в онтогенезі і можливих 

його ускладнень, розуміння 

механізмів дії на психіку людини 

психокорекційних методів і 

зумовлених нею наслідків. Розкриття 

цих питань визначило структуру і 

зміст пропонованого навчального 
посібника. 



 

Ґрунтуючись на новітніх розробках, 

підручник знайомить із методикою 

консультативної допомоги, 

секретами організації та технології 

ведення консультативної бесіди, 

методами і прийомами 

терапевтичного впливу на клієнта. 

Теоретичний матеріал підручника 

супроводжується практичними 

вправами та завданнями, що 

допомагають набути й закріпити 

навички оптимізації психологічного 

спостереження та спілкування з 

людиною, сформувати професійні 

настанови й уміння. 
 



 
 

У посібнику розкривається процес 

становлення, історичні особливості 

та сучасна специфіка соціальної 

педагогіки як наукової дисципліни та 

сфери практичної професійної 

діяльності. Вміщено законодавчі 

основи соціального захисту дітей в 

Українській державі. 

 



 
 

Посібник містить  

навчально-методичні матеріали  

з курсу «Вступ до спеціальності»  

і має на меті ознайомити студентів  

з азами професії соціального 

педагога, сформувати в них цілісне 

уявлення про соціально-педагогічну 

діяльність як гуманістичну та творчу, 

розкрити її суть і специфіку, 

перспективи та шляхи оволодіння 

нею. 

 



Людина вростає в соціум і 

утверджується в ньому завдяки 

осягненню себе як особистості, 

розвитку навичок індивідуальної та 

групової взаємодії, 

цілеспрямованому вихованню. 

Теоретичні засади соціального 

виховання, його методологію, 

ефективні практики, роль у цьому 

процесі соціальних інститутів 

досліджує соціальна педагогіка. 

Здобуті, завдяки її вивченню, знання 

є підґрунтям формування майбутніх 

фахівців соціальної сфери. У 

пропонованому навчальному 

посібнику розкрито теорію, 

методологію, практичні підходи, 

досвід і проблеми соціального 

виховання особистості за різних 

умов і в різних середовищах. 



 
Посібник відповідає програмі 

підготовки бакалаврів із соціальної 

педагогіки і включає тексти лекцій, 

плани практичних та семінарських 

занять, контрольні питання, 

літературу до чотирьох модулів, а 

також варіанти завдань для іспитів. 

Книга містить  

термінологічно-понятійний мінімум, 

який охоплює основні наукові 

дефініції з соціальної педагогіки, та 

навчальну програму курсу. 

 



 
У посібнику подано матеріали 

основних теоретичних положень 

соціальної педагогіки у вигляді 

опорних схем, таблиць та текстових 

пояснень. 

Запропоновано нові підходи до 

теоретичної підготовки соціальних 

педагогів з урахуванням сучасних 

тенденцій у практиці соціально-

педагогічної роботи, узагальнено 

матеріали численних словників, 

навчальних посібників та 

монографій, які побачили світ на 

теренах України та в країнах 

близького зарубіжжя. 



 
Посібник побудований на засадах 

білінгвізму, він вміщує лекційний 

матеріал до курсу "Актуальні 

проблеми соціальної педагогіки" 

українською мовою з розширеною 

англійською анотацією, також 

теоретичні питання та творчі 

завдання англійською мовою. У 

посібнику вміщено українсько-

англійський словник соціально-

педагогічної термінології. 

 



 
У посібнику представлено теоретичні 

та практичні аспекти технології 

роботи соціального педагога з 

сім'єю, дитячими та юнацькими 

організаціями, обдарованими дітьми, 

з дітьми з обмеженими 

можливостями, а також технології 

проектування, телефонного 

консультування, профорієнтаційної 

роботи, профілактики адиктивної 

поведінки, шляхи подолання 

професійної деформації соціальних 

педагогів.  



 
Даний посібник має на меті 

забезпечення викладання курсу 

"Методика викладання соціально-

педагогічних дисциплін", що є 

складовою частиною дисциплін 

психолого-педагогічного циклу для 

рівня магістерської підготовки. 

Запропоновані у посібнику матеріали 

сприятимуть формуванню та 

розвитку професійних та 

особистісних якостей магістрів 

соціальної педагогіки, що необхідні 

викладачу вищої школи. 

 



 
 

У посібнику розглянуто основні 

напрями роботи соціального 

педагога з молоддю, сім'єю, з 

важковиховуваними підлітками, 

сформульовано особливості 

соціально-педагогічної роботи в 

закладах інтернатного типу, 

висвітлено роль соціального 

педагога в попередженні педагогічної 

конфліктності. 

 



Отже, слід зазначити, що практичний психолог і соціальний 

педагог є фахівцями, які не можуть бути взаємозамінюваними. У 

кожного з них, відповідно до фаху, своя методологія роботи, 

інструментарій, напрями та зміст діяльності, що відповідають їх 

функціональним обов'язкам. Психолог більше зорієнтований на 

внутрішній світ дитини, натомість соціальний педагог обов'язково 

намагатиметься допомогти соціалізуватися, тобто самореалізуватися, 

не випадаючи за межі суспільства, знайти своє місце в ньому і 

водночас бути корисним для інших.  


