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Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація роботи 

психологічної служби» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які 

володітимуть методологією наукової та психологічної діяльності, здатних 

забезпечити ефективне використання сучасних психологічних методів для 

надання психологічної допомоги різним верстам населення, що її потребують, 

до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики 

психолога. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі визначено такими 

компетентностями: 

Інтегральна компетентність – Здатність вирішувати складні завдання і 

проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК6 – Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

ЗК9 – Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні (фахові, професійні) компетентності: 

ФК4 – Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік; 

ФК5 – Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність; 

ФК10 – Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи; 

ФК13 – Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для 

проведення досліджень, для розробки програми психологічного супроводу 

професійної діяльності в особливих умовах та роботи з персоналом , зокрема 

силових структур. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Методологія 

наукових досліджень», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Сучасні 

інформаційні технології та їх використання в професійній діяльності», 

«Соціально-психологічна реабілітація», «Теорія та практика психологічного 

консультування», «Психологія невизначеності, ризику та прийняття рішень», 

«Психологія забезпечення силових структур».  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Організація роботи 

психологічної служби». 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

знати: 

- сутність психологічної служби; 
- особливости функціонування психологічних служб в різних соціальних 

інституціях; 
- напрямки та види професійної діяльності практичного психолога у 

межах психологічнних служб; 
- вимоги до особистості та професійної діяльності практичного психолога 

у межах псхиологічних служб. 
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Здобувачі  вищої освіти повинні вміти: 

- отримувати нові знання з різних джерел, з досліджень власної 

діяльності;  

- здійснювати планування власної професійної діяльності у межах 

функціонування психологічної служби та різних напрямків її розвитку; 

- вирішувати практичні завдання у професійній діяльності у межах 

функціонування психологічної служби та різних напрямків її розвитку; 

- використовувати отримані з різних дисциплін знання для 

здійснення   психопрофілактичної, психодіагностічної, психокорекційної 

роботи, які є складовою професійної діяльності практичного психолога у межах 

функціонування психологічної служби. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1 - Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

ПРН2 - Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. 

ПРН4 - Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

ПРН5 - Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість. 

ПРН6 - Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПРН8 - Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. 

ПРН9 - Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності. 

ПРН11 - Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: додаток 1.1. (оновлюється щорічно) 
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання психологічної служби  

 Становлення і розвиток уявлень про психологічну службу. Виникнення 

психологічних служб. Об’єкт і предмет діяльності психологічних служб.  

Основні завдання психологічних служб.  Функції психологічних служб.  

 

Ключові слова: психологічна служба, цілі психологічних служб, діяльність 

психологів в психологічної службі 

 

ТЕМА 2. Система психологічних служб в Україні  

Загальні засади побудови системи психологічних служб в Україні. 

Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної системи 

психологічних служб. Структура системи психологічних служб в Україні. 

Законодавча та нормативна база психологічних служб. 

 

Ключові слова: система психологічних служб, розвиток вітчизняної системи 

психологічних служб, структури психологічних служб. 

 

ТЕМА 3.  Особливості діяльності психолога в системі психологічних 

служб  

Характер діяльності психолога в психологічної службі. Формування 

відповіді на соціальний запит клієнта. Завдання, які вирішує система 

психологічних служб. Основні функції психолога в системі психологічних 

служб. Чинники, які сприяють розвитку психологічної служби.  

 

Ключові слова: діяльність психолога, практична діяльність психолога, 

психологічна служба, розвиток психологічної служби 

 

ТЕМА 4.  Структура та організація діяльності психологічної служби  

Структурні компоненти психологічних служб. Матеріальне забезпечення 

діяльності психологічних служб. Організаційні компоненти діяльності 

психологічних служб. Формування штату психологічних служб. Характер 

надання послуг психологічною службою. Характер взаємодії з іншими 

організаціями. 

 

Ключові слова: компоненти психологічних служб, матеріальне забезпечення 

психологічних служб, штат психологічних служб. 

 

ТЕМА 5. Психологічна служба в закладах освіти 

Основні завдання та функції практичної психології в системі освіти. 

Психологічна служба початкової школи. Психологічна служба 

загальноосвітньої школи. Психологічне забезпечення роботи навчальних 

закладів реабілітації неповнолітніх. Психологічна служба у позашкільних 

закладах. Психологічна служба у вищих закладах освіти. Морально-етичні 
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принципи діяльності шкільного психолога. Особливості реалізації 

особистісного підходу в роботі шкільного психолога. Проблеми школярів у 

різні вікові періоди. Психолог та міжособистісні стосунки в класі. Діагностика 

та корекція психологічних девіацій. Робота з батьками учнів.  

 

Ключові слова: система освіти, кабінет психолога в закладі освіти, 

матеріальне забезпечення діяльності психолога в закладі освіти 

 

ТЕМА 6. Психологічна служба в медичних і правоохоронних закладах 

Призначення психологічної служби в медичних закладах. Завдання 

медичної психології. Аутотренінг. Психолог у психоневрологічній клініці. 

Психологічна діагностика пацієнтів. Поняття “норми” в психології. 

Лікувальний ефект психологічної роботи.  Поняття юридичної психології.  

Кримінальна психологія. Психологія потерпілого.  Психологія неповнолітніх 

правопорушників. Психологічна  служба у митному комітеті, поліції, у 

внутрішніх військах МВС України. Практичний психолог у місцях позбавлення  

волі. Психологічна допомога ув’язненим.  

 

Ключові слова: медична психологія, норма та патологія, кримінальна 

психологія, правова психологія, поліція. 

 

ТЕМА 7. Психологічна служба в соціальних службах 

Психолог у соціальній службі. Напрямки та види діяльності практичного  

психолога в соціальній службі. Проведення індивідуальних та сімейних 

консультацій. Психологічна діагностика.  Проведення тренінгових занять.  

Врахування в роботі психолога різних категорій пацієнтів. Телефон довіри як 

форма роботи практичного психолога.  

 

Ключові слова: соціальна служба, телефон довіри, сімейне консультування, 

психологічна допомога, кризисні стани.  

 

ТЕМА 8. Психологічна служба на виробництві 

Напрямки професійної психологічної роботи на виробництві: у сфері 

економіки, ринку, бізнесу. Психологія менеджменту. Діагностика 

психологічних проблем, пов’язаних із роботою. Комплектування робочого 

колективу. Психологічна діяльність в сфері маркетингу. Оформлення бізнес-

простору.  

 

Ключові слова: трудова діяльність, функціональні стани, формування 

допомоги на робочому місті, оформлення трудового посту.  

 

ТЕМА 9. Особистість практикуючого психолога 
Етичні засади діяльності практикуючого психолога. Етичний кодекс 

психолога. Кабінет психолога. Функціональне призначення психологічного 

кабінету. Вимоги до його оформлення. Наочні посібники та методичний 

інструментарій у роботі практичного психолога. Кабінет психологічного 
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розвантаження. Психотерапевтична ситуація. Професійний відбір. Зміст 

підготовки практикуючих психологів. Особистісна підготовка практикуючого 

психолога. Форми і методи підготовчого процесу.  

 

Ключові слова: діяльність психолога, вимоги до особистості психолога, робота 

кабінету психологічного розвантаження, відбір психологів. 
 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Організація діяльності психологічної служби» 

передбачено: 

– для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні основних категорій і понять  педагогіки, усвідомленні значення 
наукових знань для організації педагогічного процесу та професійної 
діяльності.  

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні основних категорій і понять  педагогіки та 
дидактики, усвідомленні значення наукових знань для організації 
педагогічного процесу та професійної діяльності. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 
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1 

  Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті. 

 

Для навчальної дисципліни «Організація діяльності психологічної 

служби» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень, контрольні питання, 

тестові завдання. 
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Додаток 1.1 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2020 р. 

 
 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

Освітній ступінь: магістр                                     Спеціальність: 053 Психологія 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА                       Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

 

Курс 2          Група МЗ-ПС-921 

   

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1I семестр 

1 Предмет і завдання психологічної 

служби 

10      10 

2 Система психологічних служб в 

Україні 

10      10 

3 Особливості діяльності психолога 

в системі психологічних служб  

10      10 

4 Структура та організація процесу 

діяльності психологічних служб 

10 2  2   8 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

5 Психологічна служба в закладах 

освіти 

16 2  2   14 

6 Психологічна служба в медичних і 

правоохоронних закладах 

16 2    2 14 

7 Психологічна служба в соціальних 

службах 

16 2    2 14 

8 Психологічна служба на 

виробництві 

16 2    2 14 

9 Особистість практикуючого 

психолога 

16 2    2 14 

 Разом за навчальний рік 120 12  4  8 108 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, протокол 

№ 16 від 26 червня 2020 року. 

 

 

Т. в. о. завідувача 

кафедри психології                                                        

та педагогіки               Тимофій ДЕМЧУК  
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Додаток 1.2 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ 

 

Освітній ступінь: магістр                                 Спеціальність: 053 Психологія 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30.  Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України»  № 1401-VIII від 

02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532). 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – К., 2014.  

3. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII. – К., 2017. 

2. Підручники, посібники: 

1. Антонов І. П.  Психологічна служба вишу. Навч. посік. Київ: Каравела, 

2018.  

2. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: [учбовий 

посібник для студентів старших курсів психологічних факультетів та відділень 

університетів]. Харків: Фоліо, 1996. 237 с. 

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. 424 с. 

4. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид.  Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

5. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

3. Монографії: 

1. Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації 

психолога: Монографія. Луцьк: Вежа, 2003. 320 с. 

2. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

4. Інші джерела: 

1. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної 

служби: методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка - Електрон. дані. - 

Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. - 100 

с. 

2. Обухівська А.Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів діяльності 

практичних психологів і консультантів ПМПК / А.Г. Обухівська, Т.Д. 

Ілляшенко, Л.Є. Андрусішина. - Електрон. дані. - Київ : Український НМЦ 

практичної психології і соціальної роботи, 2013. - 56 с. 
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3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК / за наук. ред. В.Г. Панка та І.І. Цушка.  

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В.Г., Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

5. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 

Київ: Ніка-Центр, 2013. - 60 с. 

6. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік / 

[Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 2015.  

66 с. 

7. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з 

навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. / О.В. 

Строяновська. Київ: Каравелла, 2010. 176 с. 

5. Інтернет-ресурси: 

1. Етичний кодекс психолога [Електронний ресурс]. - Режим доступу до 

документу: http://psyua.com.ua/page/zakon.php; www.psyioumals.org.ua 

2. Лист Міністерства освіти і науки України «Стан та особливості 

діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році» 

(від 25.07. 2014 р. № 1/9-374) [Електронний ресурс]. - Режим доступу до 

документу: http://psyua.com.ua/page/zakon.php; www.psyiournals.org.ua; 

www.mon.gov.ua 

3. Лист МОН України «Щодо організації та проведення «години 

психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 04.07.12 № 1/9-488) 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу до документу: 

http://psyua.com.ua/page/zakon.php 

4. Лист МОН України «Щодо планування діяльності, ведення 

документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти 

України» (27.08.2000 № 1/9-352) [Електронний ресурс]. - Режим доступу до 

документу: http://psyua.com.ua/page/zakon.php; www.psyiournals.org.ua 

5. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна 

програма підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр» [Електронний ресурс]. - Режим доступу до документу: 

www.mon.gov.ua 

6. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх 

та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (19.10.2001 

№691) [Електронний ресурс]. - Режим доступу до документу: 

http://psyua.com.ua/page/zakon.php; www.psyiournals.org.ua 

7. Положення про психологічну службу системи освіти України 

(03.05.99, № 127 у новій редакції наказу МОН України від 02.07.2009 №616) 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу до документу: 

http://psyua.com.ua/page/zakon.php; www.psyioumals.org.ua 

http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://www.psyjournals.org.ua/
http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://www.psyjournals.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://www.psyjournals.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://www.psyjournals.org.ua/
http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://www.psyjournals.org.ua/
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8. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами 

згідно наказу МОН МСУ від 20.12.2011 №1473) [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу до документу: http://psyua.com.ua/page/zakon.php; www.mon.gov.ua 

 

 

Т. в. о. завідувача кафедри 

психології та педагогіки                                                   Тимофій ДЕМЧУК 

 

 

 

http://psyua.com.ua/page/zakon.php
http://www.mon.gov.ua/


 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА 

УПРАВЛІННЯ  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

 

Освітній ступінь магістр 

Спеціальність 053 Психологія 

Освітня програма «Психологія» 

наказ ДДУВС від 31.08.2020 № 649 

Статус навчальної дисципліни обов`язкова 

Мова навчання: українська 
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Організація роботи психологічної служби // Робоча програма навчальної 

дисципліни. // Плани семінарських (практичних занять) для заочної форми 

навчання. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2020. – 15 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 

МАРКІНА Лідія, доцент  кафедри психології  та педагогіки факультету 

соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент. 
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ТЕМА 1. Предмет і завдання психологічної служби 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 1: 

1. Становлення і розвиток уявлень про психологічну службу. Виникнення 

психологічних служб. 

2. Об’єкт і предмет діяльності психологічних служб. 

3. Основні завдання психології невизначеності.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

1. Функції психологічних служб. 

 

 

ТЕМА 2. Система психологічних служб в Україні 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 2: 

1. Загальні засади побудови системи психологічних служб в Україні. 

2. Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної 

системи психологічних служб. 

3. Структура системи психологічних служб в Україні. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

1. Законодавча та нормативна база психологічних служб. 

 

 

ТЕМА 3. Особливості діяльності психолога в системі психологічних служб 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

Завдання до самостійної роботи до Теми 3: 

1 Характер діяльності психолога в психологічної службі. 

2. Формування відповіді на соціальний запит клієнта. 

3. Завдання, які вирішує система психологічних служб. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Основні функції психолога в системі психологічних служб. 

2. Чинники, які сприяють розвитку психологічної служби. 
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ТЕМА 4. Структура та організація діяльності психологічної служби 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 4: 

1. Структурні компоненти психологічних служб. 

2. Матеріальне забезпечення діяльності психологічних служб. 

3. Організаційні компоненти діяльності психологічних служб. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1. Формування штату психологічних служб. 

2. Характер надання послуг психологічною службою. 

3. Характер взаємодії з іншими організаціями. 

 

 

ТЕМА 5. Психологічна служба в закладах освіти 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 5: 

1. Основні завдання та функції практичної психології в системі освіти. 

2. Психологічна служба початкової школи. 

3. Психологічна служба загальноосвітньої школи. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Психологічна служба у вищих закладах освіти. 

 

ТЕМА 6. Психологічна служба в медичних і правоохоронних закладах 

Семінарське заняття № –  год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № 1-2 год. 

План 
1. Розвиток навичок формування плану роботи психологічної служби. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння формувати плани роботи психологічної 

служби. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 6: 

1. Призначення психологічної служби в медичних закладах. 

2. Психолог у психоневрологічній клініці. 

3. Психологічна діагностика пацієнтів. 
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Індивідуальні завдання до Теми 6: 

1. Психологічна  служба у митному комітеті, поліції, у внутрішніх 

військах МВС України. 

2. Практичний психолог у місцях позбавлення волі. 

 

ТЕМА 7. Психологічна служба в соціальних службах 

Семінарське заняття № –  год. 

Відсутнє 

Практичне заняття №2 - 2 год. 

План 
1. Розвиток навичок формування плану роботи психологічної служби. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння формувати плани роботи психологічної 

служби. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 7: 

1. Напрямки та види діяльності практичного психолога в соціальній 

службі. 

2. Проведення індивідуальних та сімейних консультацій. 

3. Проведення тренінгових занять. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

1. Телефон довіри як форма роботи практичного психолога. 

 

ТЕМА 8. Психологічна служба на виробництві 

Семінарське заняття № –год. 

Відсутнє 

 

Практичне заняття №3 -2 год. 

План 
1. Розвиток навичок формування плану роботи психологічної служби. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння формувати плани роботи психологічної 

служби. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 8: 

1. Напрямки професійної психологічної роботи на виробництві: у сфері 

економіки, ринку, бізнесу. 

2. Психологія менеджменту. 

3. Діагностика психологічних проблем, пов’язаних із роботою. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8: 

1. Комплектування робочого колективу. 
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ТЕМА 9. Особистість практикуючого психолога.   

Семінарське заняття № –год. 

Відсутнє 

 

Практичне заняття №4 -2 год. 

План 
1. Організація діяльності  практикуючого психолога. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння організовувати діяльність практичного 

психолога. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 9: 

1. Етичні засади діяльності практикуючого психолога.. 

2. Кабінет психолога. 

3. Кабінет психологічного розвантаження. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9: 

1. Особистісна підготовка практикуючого психолога. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Рекомендована література до теми 1: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  

2.  Обухівська А. Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів 

діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Київ : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 56 с. 

3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК. / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. 

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид.  Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 

Київ: Ніка-Центр, 2013. 60 с. 
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8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік. / 

[Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 2015. 

66 с. 

10. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. Київ: Каравелла, 

2010. 176 с. 

 

Рекомендована література до теми 2: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  

2.  Обухівська А. Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів 

діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Київ : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 56 с. 

3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК. / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. 

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид.  Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та 

ін.] Київ: Ніка-Центр, 2013. 60 с. 

8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік. / 

[Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 2015. 

66 с. 

10. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. Київ: Каравелла, 

2010. 176 с. 
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Рекомендована література до теми 3: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  

2.  Обухівська А. Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів 

діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Київ : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 56 с. 

3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК. / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. 

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 

Київ: Ніка-Центр, 2013. 60 с. 

8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік. / 

[Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 2015. 

66 с. 

10. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. Київ: Каравелла, 

2010. 176 с. 

 

Рекомендована література до теми 4: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  

2.  Обухівська А. Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів 

діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Київ : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 56 с. 

3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК. / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. 

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 
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5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 

Київ: Ніка-Центр, 2013. 60 с. 

8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік. / 

[Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 

2015. 66 с. 

10. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. Київ: Каравелла, 

2010. 176 с. 

 

Рекомендована література до теми 5: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  

2.  Обухівська А. Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів 

діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Київ : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 56 с. 

3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК. / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. 

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 

Київ: Ніка-Центр, 2013. 60 с. 

8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік. / 

[Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 

2015. 66 с. 

10. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. Київ: Каравелла, 

2010. 176 с. 
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Рекомендована література до теми 6: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  

2.  Обухівська А. Г. Методичні рекомендації з окремих аспектів 

діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Київ : Український 

НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 56 с. 

3. Організація та науково-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби і ПМПК. / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. 

Електрон. дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  

7. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-

2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] 

Київ: Ніка-Центр, 2013. 60 с. 

8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 

психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік. / 

[Березіна Н. О., Лунченко Н. В., Обухівська А. Г. та ін.]. Київ: Ніка-Центр, 

2015. 66 с. 

10. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів: навч. посібн. Київ: Каравелла, 

2010. 176 с. 

 

Рекомендована література до теми 7: 

1. Антонов І. П. Психологічна служба вишу. Навч. посіб. Київ: Каравела, 

2018.  
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роботи, 2013. 

4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади 

розвитку: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2010. 486 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба: навч.-метод. посіб. для студентів і 

викладачів 2-е вид. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2013. 328 с. 

6. Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального 

закладу. Київ : «Освіта України», 2010. - 230 с.  
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8. Семенович А. В. Психологічна служба та корекція поведінки. Київ: 

Academia, 2020. 600 с. 

9. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та 
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ПИТАНННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Аутотренінг. 

2. Види конфліктних ситуацій невизначеності.  

3. Виникнення психологічних служб. 

4. Діагностика психологічних проблем, пов’язаних із роботою. 

5. Діагностика та корекція психологічних девіацій. 

6. Етичний кодекс психолога. 

7. Етичні засади діяльності практикуючого психолога. 

8. Завдання медичної психології. 

9. Завдання, які вирішує система психологічних служб. 

10. Загальні засади побудови системи психологічних служб в Україні. 

11. Законодавча та нормативна база психологічних служб. 

12. Заходи, які суттєво вплинули на збереження та розвиток вітчизняної 

системи психологічних служб. 

13. Зміст підготовки практикуючих психологів. 

14. Кабінет психолога. 

15. Кабінет психологічного розвантаження. 

16. Комплектування робочого колективу. 
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17. Лікувальний ефект психологічної роботи. 

18. Матеріальне забезпечення діяльності психологічних служб. 

19. Морально-етичні принципи діяльності шкільного психолога. 

20. Наочні посібники та методичний інструментарій у роботі практичного 

психолога. 

21. Напрямки професійної психологічної роботи на виробництві: у сфері 

економіки, ринку, бізнесу. 

22. Напрямки та види діяльності практичного психолога в соціальній 

службі. 

23. Об’єкт і предмет діяльності психологічних служб. 

24. Організаційні компоненти діяльності психологічних служб. 

25. Основні завдання психологічних служб. 

26. Основні завдання та функції практичної психології в системі освіти. 

27. Основні функції психолога в системі психологічних служб. 

28. Особистісна підготовка практикуючого психолога. 

29. Особливості реалізації особистісного підходу в роботі шкільного 

психолога. 

30. Оформлення бізнес-простору. 

31. Поняття “норми” в психології. 

32. Практичний психолог у місцях позбавлення волі. 

33. Предмет і завдання психологічної служби  

34. Призначення психологічної служби в медичних закладах. 

35. Проблеми школярів у різні вікові періоди. 

36. Проведення індивідуальних та сімейних консультацій. 

37. Професійний відбір. 

38. Психолог та міжособистісні стосунки в класі. 

39. Психолог у психоневрологічній клініці. 

40. Психолог у соціальній службі. 

41. Психологічна  служба у митному комітеті, поліції, у внутрішніх 

військах МВС України. 

42. Психологічна діагностика пацієнтів. 

43. Психологічна діяльність в сфері маркетингу. 

44. Психологічна допомога ув’язненим. 

45. Психологічна служба загальноосвітньої школи. 

46. Психологічна служба початкової школи. 

47. Психологічна служба у вищих закладах освіти. 

48. Психологічна служба у позашкільних закладах. 

49. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації 

неповнолітніх. 

50. Психологія менеджменту. 

51. Робота з батьками учнів.  

52. Робота кабінету психологічного розвантаження. 

53. Система психологічних служб в Україні 

54. Становлення і розвиток уявлень про психологічну службу. 

55. Структура системи психологічних служб в Україні. 

56. Структурні компоненти психологічних служб. 
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57. Телефон довіри як форма роботи практичного психолога. 

58. Формування відповіді на соціальний запит клієнта. 

59. Формування штату психологічних служб. 

60. Функції психологічних служб. 

61. Функціональне призначення психологічного кабінету. 

62. Функціональні стани. 

63. Характер взаємодії з іншими організаціями. 

64. Характер діяльності психолога в психологічної службі. 

65. Характер надання послуг психологічною службою. 

66. Чинники, які сприяють розвитку психологічної служби. 

 

 

  

 

 

 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології та педагогіки    Тимофій ДЕМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 


