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ГЛОСАРІЙ 
 

 
1. Агресія (лат. aggredi – нападати) – індивідуальна чи групова 

форма деструктивних дій чи поведінки особистості, яка спрямована на 
використання сили, нанесення фізичної або психологічної шкоди лю-
дям і суперечить нормам існування у соціумі. 

2. Активність особистості – здатність особистості ініціювати 
зміни у процесі відносин з навколишнім світом. 

3. Арт-терапія – метод психотерапії, який використовує для лі-
кування і психокорекції художні прийоми і творчість, такі як малю-
вання, ліплення, музика, фотографія, кінофільми, книги, акторська 
майстерність, створення історій і багато іншого. 

4. Атитюд (англ. attitude – ставлення, установка) – внутрішній 
стан готовності людини до дії, що передує поведінці. 

5. Атракція (лат. attractio – притягування) – виникнення при 
сприйманні індивіда індивідом взаємної привабливості, розуміння і 
прийняття один одного у взаємодії, коли не тільки узгоджуються дії, а 
й встановлюються позитивні взаємини. 

6. Аутоагресія (грец. Autos – сам і лат. aggredi – нападати) – агреси-
вні дії, спрямовані проти власної індивідуальності, проти самого себе. 

7. Афект (лат. Affectus – настрій, хвилювання, пристрасть)  
неадекватності (лат. Adaequatus – прирівняний) – негативний стан, 
породжений невдачами в діяльності, зіткненням завищеної самооцінки 
особистості з її реальними можливостями. 

8. Бесіда – це метод одержання інформації на основі одержання 
вербальної комунікації. Цілеспрямована розмова з членом(-ами) групи 
з метою з’ясувати певні уявлення, думки. 

9. Гендер (англ. Gender – рід) – сукупність властивостей (соціально-
біологічних характеристик), за допомогою яких люди визначають статеву 
належність індивіда, дають визначення понять «чоловік» і «жінка». 

10. Гештальттерапія (від нім. gestalt – фігура, образ, цілісність) – 
напрям психотерапії, основними принципами якого є актуальність 
(робота в цьому), прагнення до розвитку усвідомленості і розвиток 
здатності приймати відповідальність за своє життя. Гештальттерапія в 
сучасній практиці – підхід, побудований на основі філософської фено-
менології та гештальтпсихології (теорії поля). 

11. Групова динаміка (грец. dynamicos – сильний) – сукупність 
процесів, що відбуваються в малій групі і характеризують її з точки 
зору руху, розвитку та функціонування. 
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12. Групова дискусія (лат. discussio – розгляд, дослідження) – 
метод групового обговорення проблеми, який дає змогу виявити 
спектр думок і суджень членів групи, запропонувати можливі шляхи 
розв’язання завдання, знайти групове розв’язання проблеми. 

13. Депресія (лат. depressio – пригнічення) – афективний стан, 
який характеризується негативізмом, пригніченим емоційним фоном, 
зміною мотиваційно-когнітивної сфери, загальною пасивністю поведінки. 

14. Емоційне вигоряння – це психічний стан, який характеризу-
ється виникненням відчуттів емоційної спустошеності та втоми, ви-
кликаний провідною діяльністю людини, і поєднує в собі емоційну 
спустошеність, деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень. 

15. Емоційно-психічні стани – потяги, емоції, почуття, прагнен-
ня, бажання, переживання особистості, пов’язані з пізнанням і самопі-
знанням; воля, яка виникає завдяки потягам та емоціям і зумовлює дії 
та вчинки людини. 

16. Емоція – це психічне відображення у формі переживання 
життєвого смислу явищ і ситуацій. Це складний стан організму, що 
припускає тілесні зміни розпоширеного характеру – в диханні, пульсі, 
залозо-виділеннях тощо – і на ментальному рівні, стан збудження чи 
хвилювання, що позначається сильними почуттям, і зазвичай імпуль-
сом щодо певної форми поведінки. 

17. Емпатія (грец. empatia – співпереживання, співчуття) – осяг-
нення емоційних станів іншої людини; психічний процес, який дає 
змогу зрозуміти переживання іншої особистості (механізм пізнання); 
дія індивіда, що допомагає йому по-особливому вибудувати спілку-
вання (особливий вид уваги до іншої людини); здібність, властивість, 
здатність проникати в психічний стан іншої людини (характеристика 
людини, тобто емпатійність). 

18. Здібність – індивідуально стійкі властивості людини, що ви-
значають її успіхи в різних видах діяльності. Це потенційні можливос-
ті, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них. 

19. Ігрова терапія – метод психотерапевтичної дії на дітей і до-
рослих з використанням гри. Це лікування за допомогою ігрових мате-
ріалів, використовується психологами, психіатрами і працівниками 
медико-соціальної сфери. 

20. Ідентичність (лат. identicus – тотожний) – збереження і підт-
римання особистістю власної цілісності, тотожності, неперервності 
історії свого життя. 

21. Інтеріоризація (лат. interior – внутрішній) – процес форму-
вання внутрішньої структури людської психіки за допомогою засвоєн-
ня соціальних норм, цінностей, ідеалів, процес переведення елементів 
зовнішнього середовища у внутрішнє «Я». 
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22. Казкотерапія – розкриття внутрішнього та зовнішнього світу, 
осмислення пережитого, моделювання майбутнього, процес підбору 
кожному клієнту своєї особливої казки, це терапія середовищем, особ-
ливою казковою атмосферою, в якій можуть проявитися потенційні 
можливості особистості. 

23. Каузальна атрибуція (causalis, від causa – причина), (attributio – 
приписування) – приписування іншому непритаманних йому рис. 

24. Кінезотерапія – це метод зміцнення організму і лікування різ-
них проблем за допомогою лікувальної фізкультури. 

25. Когнітивна (лат. cjgnitio – знання, пізнання) сфера особисто-
сті – пізнання і перетворення людиною навколишнього світу. 

26. Колегіальна супервізія – різновид групової супервізії; така 
група колег не є ієрархічною, її учасники не мають ні мети, ні відповід-
ної кваліфікації для оцінки чиїхось навичок консультування, використо-
вується у тих випадках, коли у супервізованого немає можливості одер-
жувати кваліфіковану індивідуальну супервізію, але є можливість одер-
жувати її в групі приблизно рівних за досвідом і можливостями колег. 

27. Компетентна (лат. competens – належний, відповідний) лю-
дина – індивід, який має досконалі знання у певній професійній сфері. 

28. Комунікативні бар’єри (франц. burriere – перешкода) – пси-
хологічні перешкоди, що виникають на шляху отримання інформації. 

29. Контекст супервізії – це заклад, користувачі послуг, команда 
чи колектив закладу. 

30. Контртрансференція – відповідь супервізора молодому фахі-
вцю в тій же манері, в який молодий фахівець відповідає клієнтам, 
соціальної служби. 

31. Конформізм (від лат. conformis – подібний, східний) – це сві-
доме або не свідоме підпорядкування особистості впливу групи, яку 
вона включене. Це піддатливість особистості реальному або удаваному 
тиску групи, який проявляється у зміні поведінки та установок з відпо-
відно позиції більшості. 

32. Концептуалізація клієнта – уміння побачити широкий кон-
текст того, що відбувається під час роботи з клієнтом, розпізнати теми, 
що повторюються з сесії до сесії. 

33. Культура особистості – сукупність соціальних норм і ціннос-
тей, якими індивід керується в процесі практичної діяльності, реалізо-
вуючи свої потреби й інтереси у взаємодії із соціальним оточенням. 

34. Лялькотерпія – це розділ арттерапії, що використовує в якос-
ті основного прийому психокорекційного впливу ляльку як проміжний 
об’єкт взаємодії дитини і дорослого. Ідентифікуючи себе певним чи-
ном, дитина в умовній ситуації проектує свій внутрішній світ і відчу-
ває реальні почуття, діагностуються, що направляються і коректовані 
психологом 
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35. Метод соціальної роботи – це сукупність прийомів діяльності 
суб’єктів соціальної роботи, яка розглядає соціальні проблеми клієнтів 
як спосіб стимулювання їх сил і конструктивної діяльності в соціумі з 
метою зміни несприятливої ситуації. 

36. Мистецтво – одна з форм суспільної свідомості; вид людської 
діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, 
відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецт-
вом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність. 

37. Модель супервізії – це системний образ дій (метод), за допо-
могою якого проводиться супервізія. 

38. Мотив (лат. movere – штовхати, приводити у рух) – спону-
кання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреб; сукупність 
зовнішніх чи внутрішніх умов, які зумовлюють активність суб’єкта і 
визначають її спрямованість 

39. Музикотерапія – це психотерапевтичний метод, що викорис-
товує музику в якості лікувального засобу. Це один з засобів підви-
щення соціальної активності комунікативних здібностей особистості. 

40. Навіювання, або сугестія (лат. suggestio – навіювання) – 
процес впливу на психічну сферу людини, пов’язаний з істотним зни-
женням її критичності до інформації, що надходить, відсутністю праг-
нення перевірити її достовірність, необмеженою довірою до її джерел. 

41. Наслідування – процес орієнтації на певний приклад, взірець, 
повторення і відтворення однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, 
інтонацій іншої людини, копіювання рис її характеру та стилю життя. 

42. Невербальна (лат. verbalis, від verbum – слово) поведінка – 
найрізноманітніші рухи (жести, експресія обличчя, пози, інтонаційно-
ритмічні особливості голосу, дотик), які виражають психічні стани 
людини, її ставлення до партнера, до ситуації спілкування загалом. 

43. Невербальне спілкування – вид спілкування, для якого хара-
ктерне використання невербальної поведінки і невербальних комуні-
кацій як головного засобу передавання інформації, організації взаємо-
дії, формування образу, думки про партнера, здійснення впливу на 
іншу людину. 

44. Образ Я – це відносно стійка, не завжди усвідомлювана, пе-
реживаєма як неповторна система уявлень індивіду про самого себе, на 
базі якої він будує свою взаємодію з іншими. 

45. Опитування – метод збирання інформації, які ґрунтуються на 
безпосередній (бесіда, інтерв’ю) чи опосередкованій (анкетування) 
соціально-психологічній взаємодії дослідника і опитуваного (респон-
дента). Передбачає одержання відповідей на поставлене запитання. 

46. Особистісне усвідомлення – здатність супервізованого бачи-
ти себе або свої афекти як частику процесу надання соціальних послуг 
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47. Пісочна терапія – один з методів психотерапії, що виник в 
рамках аналітичної психології. Це спосіб спілкування зі світом і самим 
собою; спосіб зняття внутрішньої напруги, втілення її на несвідомо-
символічному рівні, що підвищує впевненість у собі і відкриває нові 
шляхи розвитку. Пісочна терапія дає можливість доторкнутися до 
глибинного, справжнього Я, відновити свою психічну цілісність, зіб-
рати свій унікальний образ, картину світу. 

48. Портфоліо – це зібрані фахівцем-початківцем відомості, які 
необхідні для оцінки та подальшого професійного зростання в роботі з 
клієнтами соціальної служби. 

49. Прикладна методика – методика корекції та впливу на осо-
бистість, яка використовується на практиці. 

50. Професійна поведінка супервізора – моніторинг юридичних і 
етичних аспектів роботи супервізованого з клієнтом. 

51. Психоаналіз – 1) група психологічних теорій особистості, ме-
тодів дослідження ментальних процесів, а також методів терапіїневро-
тичних захворювань; 2) спосіб інтроспекції людини, що передбачає 
систематичне пояснення несвідомих зв’язків та процесів. 

52. Психодинаміка – психологічний підхід, де центральною є 
ідея конфлікту, викликаного неприйняттям тих чи інших сторін влас-
ної особистості. 

53. Психодіагностика – галузь психології, яка вивчає теорію й 
практику визначення психологічного діагнозу. Містить у собі розробку 
вимог до інструменту вимірювання, конструювання та апробацію ме-
тодик, розробку правил обстеження, обробки та інтерпретації резуль-
татів. Основу психодіагностики складає психометрика, яка займається 
кількісним вимірюванням індивідуально-психологічних особливостей. 

54. Психодрама – це метод групової роботи, представляющий ро-
леву гру, в ході якої використовується драматична імпровізація як 
спосіб вивчення внутрішнього світу учасників групи і створюються чи 
умови спонтаного виразу відчуттів, пов’язаних з найбільш важливими 
для клієнта проблемами. 

55. Психокорекція – це система заходів, спрямованих на виправ-
лення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини з до-
помогою спеціальних заходів психологічного впливу. 

56. Психологічна сумісність – це здатність членів групи до сумі-
сної діяльності, що базується на їх оптимальному сполученні (сукуп-
ний суб’єкт). 

57. Психологічне консультування – сфера практичної професій-
ної діяльности психолога, пов’язана з наданням допомоги потребую-
чим її людям у вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих 
психологічних проблем. Такі рекомендації клієнт отримує на основі 
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особистого спілкування з ним психолога-консультанта як підсумок 
аналізу проблеми, вивчення того, як вона виникла в житті клієнта. 

58. Психологічний дебрифінг – це превентивна стратегія, що за-
стосовується для мінімізації вірогідності виникнення симптомів постт-
равматичного стресу: повторення переживань, нічних жахів, надмірної 
обачності та неспокійних пробуджень, уникнення та реакцій фобії, 
психогенної амнезії тощо. 

59. Психосоматика – напрям у медицині (психосоматична меди-
цина) і психології, що вивчає вплив психологічних чинників на виник-
нення і перебіг соматичних (тілесних) захворювань. У рамках психо-
соматики досліджувалися і досліджуються зв’язки між характеристи-
ками особистості (конституціональні особливості, риси характеру і 
особистості, стилі поведінки, типи емоційних конфліктів) і тим чи 
іншим соматичним захворюванням. 

60. Психотехніка – галузь психології, яка вивчає застосування 
психології до вирішення практичних питань. 

61. Рефлексія (лат. reflexio – звернення назад, самопізнання) – 
усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші 
індивіди або спільності; вид пізнання, у процесі якого суб’єкт стає 
об’єктом свого спостереження; аналіз власного психічного стану. 

62. Робочий стиль супервізії – це важливе поняття, яке можна 
розуміти як особистий спосіб роботи, спілкування, навчання чи 
викладання в контексті супервізії. 

63. Роль (фр. role – список) – певна соціальна, психологічна хара-
ктеристика особистості, спосіб поведінки людини залежно від її стату-
су і позиції у групі, суспільстві, в системі міжособистісних, суспільних 
відносин. 

64. Самооцінка – оцінка особистості самої себе, своїх можливос-
тей, якостей і місця серед інших людей. 

65. Саморегуляція – це функціонування живих систем різних рі-
внів організації та складності. Психічна саморегуляція є одним з рівнів 
регуляції активності живих систем, який виражає специфіку психічних 
ресурсів відображення та моделювання дійсності, що її реалізують в 
тому числі і рефлексії суб’єкта. 

66. Самосвідомість – здатність людини безпосередньо відтворю-
вати себе, сприймати себе збоку, рефлексувати з приводу своїх мож-
ливостей. 

67. Світогляд – система поглядів на об’єктивний світ і місце лю-
дини в ньому, на ставлення людини до себе та навколишньої дійсності. 

68. Символдрама – це метод глибинно-психологічно орієнтова-
ної психотерапії, який виявився клінічно високо ефективним при коро-
ткостроковому лікуванні неврозів та психосоматичних захворювань, а 
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також при психотерапії порушень, пов’язаних з невротичних розвит-
ком особистості. Обухів метафорично називає символдрами «психоа-
налізом за допомогою образів». 

69. Соціальна реабілітація – робота, спрямована на відновлення 
морального, психічного та фізичного стану дітей і молоді, їх соціаль-
них функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у 
відповідність до загальновизнаних суспільних правил і норм. 

70. Соціальна робота – галузь наукових знань, академічна дис-
ципліна та професійна діяльність, спрямована на підтримання і надан-
ня кваліфікаційної допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, 
що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціо-
нування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному 
виключенню. 

71. Спостереження – це метод цілеспрямованої відповідно до ра-
ніше розробленого плану фіксації явищ з метою їх подальшого аналізу 
і використання для потреб практичної діяльності. 

72. Стереотип – це «стандартизований», спрощений образ яко-
гось явища дійсності. Як правило, засвоюються під впливом соціаль-
ного оточення, це продукт впливів соціального середовища на людей. 

73. Стиль спілкування – система принципів, норм, методів, при-
йомів діяльності і поведінки індивіда. 

74. Стрес (англ. stress – напруга) – емоційний стан людини, що 
виникає під дією екстремальних впливів; особливий психічний стан 
людини на стадії пристосування до нових умов існування, спричине-
ний надмірною психофізіологічною мобілізацією організму. 

75. Сугестивний вплив – вплив, який передбачає використання 
як усвідомлюваних, так і неусвідомлюваних психологічних елементів. 

76. Супервізія – основний засіб, за допомогою якого визначений 
установою супервізор полегшує роботу персоналу, індивідуально й 
колективно, та забезпечує стандарти роботи. Поняття супервізії визна-
чається через моделі аналізу і компетентного розв’язання ситуацій, що 
виникають у взаємодії з клієнтами. 

77. Терапія (синонім: лікування) – процес, бажаною (але не зав-
жди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симп-
томів і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи 
іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів 
життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я. 

78. Технології соціальної роботи – це одна із галузей соціальних 
технологій, що орієнтована на соціальне обслуговування, допомогу і 
підтримку громадян, які знаходяться у важкій життєвій ситуації. 

79. Трансференція – перенос недосвідченим соціальним праців-
ником своїх почуттів й проблем з консультативних відносин у суперві-
зорські. 
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80. Установка – це неусвідомлений особистістю стан готовності 
до певної діяльності, за допомогою якої може буде замовлена чи інша 
потреба. 

81. Фасцинація (англ. fascination – зачарування) – спеціально ор-
ганізований вербальний вплив при передаванні інформації, спрямова-
ний на підвищення якості сприймання інформації шляхом впливу на 
емоційний стан і поведінку реципієнта. 

82. Фокусування – це взаємодія супервізора і супервізованого, 
спрямована на формування запиту супервізії у відповідності до її цілей 
та завдань. 

83. Фрустрація – стан розладу, що виникає, коли людина на шля-
ху досягнення мети стикається з бар’єрами, які є реально неодолимими 
або сприймаються як такі, називають. 

84. Я-концепція (лат. соnсерtіо – сприйняття) – цілісний, хоч і не 
позбавлений внутрішніх суперечностей образ власного «Я», форму-
вання якого відбувається поетапно аж до самосвідомості. 

  


