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ВСТУП 



 

Навчальна програма дисципліни «Психологічна служба» складена відповідно до 

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за спеціальністю 053 Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діагностика психологічних 

особливостей особистості, особливостей особистісного і інтелектуального розвитку; 

профілактика та усунення різного роду порушень. 

Міждисциплінарні зв’язки: Основний зміст програми взаємопов'язаний з теорією 

загальної психології, з педагогічною психологією, віковою психологією, соціальною 

психологією, психодіагностикою.  

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Психологічна служба як інститут надання психологічної допомоги. 

2. Психологічна служба в системі освіти. 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічна служба» є надання 

знань, необхідних для успішної практичної діяльності в якості психолога і підготувати 

здобувачів до професійно і юридично грамотної роботи у всіх ланках освітнього простору 

країни – від дитячих садків, шкіл, інтернатів, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних 

училищ, коледжів та ВУЗів до психологічних, соціально-психологічних, реабілітаційних 

центрів всіх рівнів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічна служба» є  

1) розкриття фундаментальних понять та розгляд основних проблем і підходів 

психологічної служби; 

2) формування у здобувачів вміння психологічно мислити, застосовуючи свої 

психологічні знання для наукового пояснення виявлених в процесі діагностично-

корекційної діяльності фактів; 

3) підготовка здобувачів до ефективної психолого-педагогічної взаємодії; 

4) удосконалення вмінь і навичок здобувачів з психопрофілактичної, 

психодіагностичної, психокорекційної та консультативної роботи, а також здійснення 

допоміжних задач.  

5) забезпечення умов для реалізації цілісної системи умінь та навичок, що повинні 

засвоїти майбутні психологи при вивченні курсу психологічної служби, у наступному 

вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, а також при проходженні практичної 

підготовки. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

– загальні: 

 готовність систематизувати свою діяльність у відповідності з діючими моделями 

функціонування психологічної служби системи освіти; здатність та готовність до: моніторингу 

потреб в основних видах психологічних послуг в професійно-предметної області; організації 

роботи психологічної служби в певній сфері діяльності суспільства; пошуку оптимальних 

рішень професійних завдань з урахуванням їх валідності, вартості, інформаційної, соціальної та 

економічної безпеки; готовність до встановлення творчих і професійних контактів з 

психологічними і непсихологічними організаціями та службами; використанню організаційно-

правових основ професійної діяльності. 

– спеціальні: 



здатність методологічно забезпечити організацію психологічної служби в закладах 

освіти, будувати взаємини з колегами, розв’язувати практичні завдання в освіті; здатність 

шляхом психодіагностики, консультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної 

корекції, надавати допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань 

подолання наслідків психотравмуючих подій; спроможність планувати, розробляти, 

впроваджувати в практику розвиваючі, корекційні програми розвитку особистості; здатність 

та готовність до визначення психологічної проблеми в умовах конкретної ситуації, готовність 

розробляти шляхи подолання проблеми через постановку низки завдань; здатність поєднувати 

теоретичний аналіз проблем з їх оптимальним вирішенням; спроможність організовувати 

психологічну просвіту учасників навчально-виховного процесу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЯК ІНСТИТУТ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ. 

Функції та задачі психологічної служби. 
Предмет психологічної служби. Зміст робіт шкільної психологічної служби. 

Взаємодія науки і практики. Цілі психологічної служби освіти, структура  психологічної 

служби. Актуальний та перспективний напрямок в діяльності психологічної служби. 

Діяльність освітньої психологічної служби. 

Основи організації психологічної служби в освітніх закладах.  
Психологічна служба початкової школи. Психологічна служба загальноосвітньої 

школи. Психологічна служба у позашкільних закладах. Єдина і неформаційцна система 

психологічної служби. 

Види та форми психологічної служби.  
Педагогічна просвіта. Психологічна профілактика. Задачі психологічної 

профілактики. Зміст психопрофілактичної роботи. Психолого-педагогічний консиліум. 

Психологічна консультація. Тренінг. 

Діагностика, прогноз, психологічна допомога та актуалізація самодопомоги.  
Особливості діагностичної роботи в практичній психології. вибір метода 

дослідження. Психологічний діагноз. Процедури та методи освітньої психодіагностики. 

Задачі психодіагностичного обслідування дітей та підлітків. Добування психологічної 

інформації в роботі психодіагноста та її ви користування. 

 

Змістовий модуль 2 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Методика роботи шкільного психолога з дітьми ―групи ризику‖ та дітьми 

постраждалими від насилля.  
Психологічна допомога дітям у випадках соціально-педагогічної занедбаності. 

Девіантна поведінка дітей та підлітків в аспекті діяльності практичного психолога. 

Порушення поведінки, її профілактика та корекція. Технологія психологічної роботи з 

дітьми, постраждалими від насилля. 

Морально-етичні принципи діяльності психолога.  
Відповідальність. Компетентність. Конфіденційність. Морально-позитивний ефект 

дослідження. Кваліфікована пропаганда психологічних знань. Професійна кооперація. 

Етичні засади діяльності практичного психолога в системі освіти. Професійна 

психогігієна освітнього психолога. 

Принцип роботи практичного психолога в освіті. 



Права та обов’язки. Індивідуальний підхід. Взаємодія психолога з педагогами та 

батьками. Модель професійної діяльності практичного психолога в освіті. Способи 

поведінки або соціальні ролі, які демонструють  психологи.  

Організація кабінету практичного психолога.  
Задачі кабінету практичного психолога. Зміст роботи практичного психолога в 

школі. Методичне забезпечення роботи практичного психолога. Матеріально-технічне 

забезпечення кабінету. Документація в роботі практичного психолога.  

Становлення та розвиток психологічної служби в Україні. Психологічна служба 

вузу. 
Національна система соціально-психологічної служби . концепція державної 

системи психологічної служби. Визначення НСПС. Основні завдання й напрями роботи. 

Організаційні принципи НСПС. Структура. Вищій орган управління НСПС. 

Структура, функції, напрямки роботи психологічної служби вузу. 
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