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ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Психологічний вимір професійних компетенцій фахівців у 
галузі соціальної роботи» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. 
Дисципліна спрямована на комплексне вивчення проблем фахової підготовки 
спеціаліста в галузі соціальної роботи. Основу курсу складають поняття професійних 
компетенцій, як 
специфічних здатностей індивіда, необхідних для ефективного виконання конкретних 
задач в професійній діяльності на основі сформованих гуманістично-орієнованих 
особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, професійних знань, вмінь та навичок. В 
концептуальному плані дисципліна покликана визначити роль, значимість і сутність 
даного соціального феномену, а також його місце в структурі соціальних інститутів. 
Мета навчальної дисципліни: формування професійних компетенцій спеціаліста в 
галузі соціальної роботи 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: сучасні концепції розвитку соціальної держави; зміст 
поняття «професіоналізм» та «компетентність» в соціальній роботі, структуру 
професійних компетенцій, критерії успішності та професіоналізму в практиці 
соціальної роботи. 
Аспірант повинен вміти володіти: основними вміннями та навичками, необхідними 
для реалізації практики психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої 
соціальної роботи; організовувати власну діяльність, обирати типові методи і способи 
виконання професійних задач, оцінювати їх ефективність і якість. 
Змістові модулі: 

1. Проблеми професійних компетенцій в соціономічних професіях. 
2. Зарубіжні та вітчизняні підходи щодо визначення суті професійних 

компетенцій фахівця в галузі соціальної роботи. 
3. Роль соціального працівника як агента соціальних змін та інновацій. 
4. Структура професійних компетенцій. 
5. Критерії успішності та професіоналізму в практиці соціальної роботи. 
6. Професійні компетенції у контексті різновидів діяльності соціального 
працівника. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВК 2.02.06 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 години аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 4 години – практичні 
заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Чуйко Олена Василівна , д.психол.н., проф., професор кафедри соціальної 
реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології 
Інформація про викладача: https://psy.knu.ua/ua/database/profile/chuiko-olena-
vasylivna 
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