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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я» 

 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Галузь знань: 23 Соціальна робота  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні особливості соціальної роботи у сфері психічного 

здоров’я,  базові поняття соціальної психіатрії, методи 

профілактики психічних розладів; формулювання попередніх 

діагнозів основних психічних розладів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Даний курс сприяє формуванню в студентів-соціальних 

працівників готовності до їх майбутньої професійної діяльності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Уміння застосовувати основні методи дослідження психічного 

стану людини; аналізувати особливості організації психіатричної 

допомоги та догляду за психічно хворими; пояснювати 

психофізіологічні та нейропсихологічні основи психопатологічних 

розладів; робити висновки з експертизи хворих з порушенням 

психологічного розвитку і патологією формування особистості та 

визначати реабілітаційні заходи. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання особливостей соціальної роботи у сфері психічного 

здоров’я, психофізіологічних та нейропсихологічних основ 

психопатологічних розладів, основних чинників розвитку 

ендогенних та екзогенних психічних захворювань, принципів 

лікування хворих на ендогенні та екзогенні психічні захворювання 

дозволяє здійснювати успішну професійну діяльність та 

вибудовувати ефективні стратегії консультативної роботи з 

клієнтами з порушенням психічного здоров’я. 
Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основні принципи соціальної роботи у сфері 

психічного здоров’я. Загальні питання соціальної психіатрії та 

психопатології. Значення спадковості, соціально-економічних, 

екологічних і психологічних факторів у формуванні психічних 

розладів. Значення стану адаптаційних механізмів для збереження 

психічного здоров'я. Соматичні захворювання, інтоксикації. 

Психопатії та патохарактерологічний розвиток особистості. 

Порушення психологічного розвитку. Психічні та поведінкові 

розлади у наслідок вживання наркотиків. Загальна характеристика 

психогенних захворювань. Невротичні розлади. Психічні та 

поведінкові розлади у наслідок вживання наркотиків. Загальна 

характеристика психогенних захворювань. Невротичні розлади. 

Профілактика психічних захворювань.  

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: робота в міні-групах, case-метод, мозковий 

штурм, рольові та ділові ігри, створення індивідуальних і 



 

 

Фото за 

бажанням 

колективних проектів, навчальна дискусія. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з психології, загальні та фахові знання, отримані на 

бакалаврському рівні вищої освіти.  

Пореквізити Знання особливостей соціальної роботи у сфері психічного 

здоров’я та базових понять соціальної психіатрії та наркології 

можуть бути використані в процесі практичної підготовки 

студентів до майбутньої професійної роботи з клієнтами, що 

мають   психічні порушення. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Вітенко І. С., Спіріна І. Д. Психіатричні та психічні 

аспекти судово-медичної експертизи. — 

Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 127 с. 

2. Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Коростій В. І., 

Пропедевтика психіатрії. — Харків : Регіон-інформ, 

2013. – 213 с. 

3. Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А., 

Наркологія. — Харків: Регіон-інформ, 2013. – 118 с. 

4. Спіріна І. Д., Леонов С. Ф. Медико-соціальні аспекти 

залежності від психоактивних речовин. — 

Дніпропетровськ, 2005. 216 с. 

5. Эриксон М., Хейли Дж. Стратегии семейной терапии : 

Пер. с англ. — М. : Ин-т общегуманитарных 

исследований, 2011. — 448 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний проетор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, модульна контрольна робота, експрес-

контроль 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ  Радченко Марина Ігорівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: +38 098 4456291 

E-mail: maryna.radchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1202 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          М. Радченко 

Завідувач кафедри        О. Котикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


