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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Соціально-психологічна служба (далі – СПС) створена в структурі 

Інституту людини (далі – Інституту) Київського університету імені Бориса 

Грінченка (далі – Університету) для забезпечення психологічної підтримки 

та супроводу учасників освітнього процесу Університету. 

1.2. Основною метою діяльності СПС є психологічне забезпечення та 

підвищення ефективності освітнього процесу, захист психологічного 

здоров’я і соціального благополуччя здобувачів освіти і співробітників 

Університету. 

1.3. В своїй діяльності СПС керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Університету, 

Етичним кодексом практичного психолога, цим Положенням, а також 

іншими нормативно-правовими актами. 

1.4. СПС взаємодіє зі структурними підрозділами Університету.  

1.5. СПС безпосередньо підпорядковується директору Інституту людини. 

1.6. СПС працює у дистанційному форматі за попереднім зверненням на 

електронну скриньку: pidtrymka@kubg.edu.ua 

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

 

2.1. Основними завданнями СПС є: 

2.1.1. здійснення стосовно учасників освітнього процесу 

психологічного супроводу, збереження та зміцнення психічного та 

соціального здоров’я, надання необхідної підтримки та 

консультаційної допомоги; 

2.1.2.  надання психологічної допомоги в подоланні життєвих 

труднощів; 

2.1.3. сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і 

соціальному розвитку; 

2.1.4. підвищення психологічної культури;  

2.1.5. створення умов для формування мотивації до самореалізації і 

саморозвитку. 

2.1.6. здійснення просвітницької та профілактичної роботи серед 

учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії 

алкоголізму, наркоманії,  насильству тощо. 
2.2. Основними функціями СПС є: 

   2.2.1. діагностика – соціальне і психологічне вивчення студентів, науково-

педагогічних працівників і співробітників, груп і колективів, моніторинг 

соціальних процесів та психічного розвитку студентів, визначення причин, 
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що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в 

колективі; 

   2.2.2. консультаційна допомога – безпосередня робота з учасниками 

освітнього процесу, спрямована на розв’язання психологічних проблем та 

покращення суб′єктивного самопочуття;  

   2.2.3. реабілітація – надання психологічної допомоги учасникам освітнього 

процесу, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації 

їх до умов навчання та праці в Університеті та соціального середовища; 

   2.2.4. психологічна просвіта – підвищення психологічної культури 

учасників освітнього процесу, формування готовності звертатися за 

психологічною допомогою; 

   2.2.5. профілактика – безпосередня робота з учасниками освітнього 

процесу, спрямована на запобігання вживання наркотичних речовин, 

популяризацію здорового способу життя. 

 

ІІІ. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СПС 

 

3.1. Діяльність СПС будується на принципах: пріоритетності загальнолюдських 

цінностей; науковості та компетентності; доступності; конфіденційності; 

безперервності фахового вдосконалення. 

3.2. Основними видами діяльності СПС є: 

  3.2.1. надання індивідуальних та групових психологічних консультацій 

учасникам освітнього процесу; 

  3.2.2. проведення психологічної діагностики за запитом;  

  3.2.3. проведення лекцій, семінарів просвітницького характеру; 

  3.2.4. підготовка методичних розробок, інформаційно-рекламних 

матеріалів про діяльність СПС. 

3.3. Діяльність СПС  забезпечується викладачами та студентами старших 

курсів Інституту людини 

 

IV.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

4.1. Для забезпечення функціонування СПС та реалізації її основних завдань до 

роботи залучаються фахівці-співробітники кафедр Інституту, а також 

студенти, які здобувають вищу освіту за відповідними освітніми 

програмами, зокрема з метою набуття та вдосконалення практичних умінь 

і навичок. 

V. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1. СПС не є юридичної особою і не має самостійного балансу, а у відносинах 

з юридичними та фізичними особами виступає від імені Університету.  



 4 

5.2. Фінансування діяльності СПС та його матеріально-технічне забезпечення 

здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального фондів 

Університету.  


