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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. 

Мета курсу полягає у сприянні  становленню професійної компетентності
майбутніх  соціальних  педагогів  шляхом  ознайомлення  із  специфікою
організації  психологічної  служби  як  основної  ланки  збереження  психічного
здоров’я громадян України.

Завдання курсу:
- окреслити  структуру та зміст діяльності національної психологічної служби;
- ознайомити студентів з нормативно-правовою базою психологічної служби; 
-  розкрити  специфіку  організації  психологічної  служби  в  різних  сферах
діяльності. 

Вивчення  теоретичного  матеріалу  та  індивідуальної  навчально-
дослідницької роботи студентів спрямовано на засвоєння таких знань: 
- зміст та структура психологічної служби; 
- вимоги до організації психологічної служби;
- нормативно-правова база психологічної служби; 
- напрями діяльності та функції психологічної служби; 
- права та посадові обов’язки спеціалістів психологічної служби;
-  специфіка  організації  психологічної  служби  в  закладах  освіти  (ДНЗ,  ЗНЗ,
ВНЗ),  центрах  соціальної  служби  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  виробничих
організаціях та установах.

Опанування  курсу  повинно  сприяти  формуванню  низки  практичних
навичок: 
- здатність  до  організації  психологічної  служби  в  різних  сферах
професійної діяльності; 
- вміння  оформлювати  документацію,  складати  плани,  програми,  звіти
роботи практичного психолога. 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни
становить 108 години із  них:  лекції  –  16 год.,  семінарські заняття – 26 год.,
індивідуальна робота – 6 год., модульний контроль – 6 год., самостійна робота –
54 год.

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Організація  психологічної  служби»
завершується складанням заліку.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
професійний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки»

нормативна
Напрями підготовки 
6.010106 «Соціальна

педагогіка» 

Модулів –  3
Спеціальність:
_____________________

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 3-й

Семестр 
Загальна кількість 
годин – 108

6-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2

Освітньо-професійний
рівень:

Перший (бакалаврський)

16 год.   год.
Практичні, семінарські
26 год.  год.

Лабораторні
– –

Самостійна робота
60 год.  год.
Модульний контроль: 

6 год.
Вид контролю: 

залік
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
п/п

Назви теоретичних
розділів

Кількість годин
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Змістовий модуль І.
Теоретичні засади психологічної служби 

1-2 Етапи становлення, 
зміст та структура 
психологічної служби

4 2 2 8

Разом: 18 8 4 2 2 2 8
Змістовий модуль ІІ.

Особливості організації  психологічної служби в різних сферах діяльності 

3-4 Психологічна служба в
системі освіти 

4 10 6 4 2 20

5-6 Психологічна служба в
соціальній сфері 

4 6 3 10

7-8 Психологічна служба у 
виробничій сфері

4 2 3 2 10

Разом: 90 46 12 18 6 10 4 40
Разом за навчальним

планом:
108 54 16 20 6 12 6 48
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ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В
СИСТЕМІ ОСВІТИ

Лекція  1  -  2:   Етапи  становлення,  зміст та  структура  психологічної
служби (4 год.).

Етапи  становлення  національної  психологічної  служби.  Рівні
функціонування  та  підпорядкування  психологічної  служби.  Вимоги  до
організації психологічної служби. Сутність поняття «психологічна служба».
Мета  та  завдання  психологічної  служби.  Сфери  діяльності  та  спеціалісти
психологічної  служби.  Нормативно  –  правова  база  психологічної  служби.
Підпорядкування та рівні 

Основні  поняття  теми: психологічна  служба, нормативно-правова
база, рівні функціонування, сфери діяльності.

Практичне заняття 1: Національна соціально - психологічна служба (2
год.).

Модульний контроль № 1.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В
РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Лекція 3 - 4: Психологічна служба в системі освіти (4 год.)
Загальні  засади  та  специфіка  організації  психологічної  служби  в

закладах  системи освіти.  Мета  і  завдання  ПС освіти.  Нормативно-правова
база.  Нормативна  документація  практичного  психолога.  Планування
діяльності, організація робочого місця, звітність та відповідальність. Вимоги,
що  ставляться  до  спеціалістів  психологічної  служби  системи  освіти.
Специфіка діяльності  (функціональні  обов’язки)  практичного психолога  та
соціального педагога.  Посадові обов’язки практичного психолога ДНЗ, ЗНЗ
та ВНЗ.

Основні поняття теми:  заклади освіти, психологічна служба системи
освіти,  напрями діяльності,  функціональні обов’язки, практичний психолог,
соціальний педагог.

Практичне заняття 2 - 3:  Нормативно  - правова база психологічної
служби системи освіти (4 год).

Практичне  заняття  4  -  5:  Особливості  діяльності  психологічної
служби ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ (4 год).

Практичне знання 6:  Кабінет практичного психолога системи освіти



(2 год.).
Лабораторне заняття 1 – 3 (6 год.):  Вивчення посадових обов’язків та

умов  роботи  практичного  психолога   та  соціального  педагога  в  закладах
освіти (на базі ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ).

Модульний контроль № 2. 

Лекція 5 - 6:   Психологічна служба в соціальній сфері (4 год.).
Специфіка  організації  психологічної  служби  в  центрах  соціальної

служби  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  реабілітаційних  центрах,  соціально-
психологічних  консультаціях.  Напрями  діяльності,  форми  та  методи
діяльності.  Співпраця  практичного  психолога  й  соціального  педагога.
Клієнти  психологічної  служби.  Форми  роботи  з  дітьми  та  людьми  з
особливостями психофізичного розвитку. 

Основні  поняття  теми:  соціальна  сфера,  соціально-психологічні
послуги, діти з особливостями психофізичного розвитку. 

Практичне заняття 7:  Розробка річних планів роботи психологічної
служби (2 год.).

Практичне заняття 8:  Служба невідкладної  психологічної  допомоги
«Телефон довіри» (2 год.). 

Практичне  заняття  9:  Інтерактивні  форми  роботи.  Розробка
інтерактивних лекцій (2 год.).  

Лекція 7 - 8: Організація психологічної служби у виробничій сфері 
(4 год.).

Базові  засади організації  психологічної  служби в сфері  виробництва.
Положення  про  психологічну  службу  у  сфері  виробництва.  Напрями
діяльності  психологічної  служби.  Специфіка  функціональних  обов’язків
практичного  психолога.  Особливості  взаємодії  з  керівництвом  та
виконавчими ланками.  Профвідбір та формування ефективного колективу.

Основні  поняття  теми: керівник,  підлеглі,  профвідбір,  формування
колективу.

Практичне заняття 10: Специфіка організації психологічної служби у
сфері виробництва (2 год.).

Модульний контроль № 3.



ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Організація психологічної служби» (бакалаври )
Разом:  (108)  год.:  лекції  –  16  год.,  практичні  заняття – 20 год.;  лабораторні  – 6 год.;    індивід.робота  – 12 год.;
модульний контроль – 6 год.; самостійна робота – 48 год., підсумковий контроль – залік.

Модулі І ІІ
Назва модуля Теоретичні засади

психологічної служби Особливості організації  психологічної служби в різних сферах діяльності

Кількість балів за 
модуль:

43 243

Лекції 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали

Теми лекцій

№ 1- 2 Етапи 
становлення, зміст та 
структура 
психологічної служби

№ 3 - 4 Психологічна служба в системі освіти № 5 - 6 
Психологічна 
служба в системі 
освіти 

№ 7 - 8 
Психологічна 
служба у 
виробничій сфері

Практичні 11 балів 22 бали 22 бали 11 балів 33 бали 11 балів

Теми практичних 
занять

№1
Національна
соціально-
психологічна служба

№ 2 – 3  
Нормативно-
правова база 
психологічної 
служби системи 
освіти 

№ 4 – 5   
Особливості 
діяльності 
психологічної 
служби закладів 
освіти 

№ 6 Кабінет 
практичного 
психолога 
системи освіти

№ 7 – 9 Служба 
невідкладної 
психологічної 
допомоги 
«Телефон довіри»

№ 10  Специфіка 
організації 
психологічної 
служби у сфері 
виробництва

Лабораторні 33 бали
Теми лабораторних 
занять

№ 1 – 3 Вивчення посадових обов’язків та умов роботи практичного психолога та соціального 
педагога в закладах освіти (на базі ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ)

ІНДЗ 30 балів
Поточний контроль Модульний контроль

№ 1 (25 балів)
Модульний контроль № 2

(25 балів)
Модульний контроль № 3

(25 балів)
Самостійна робота 5 балів 5 балів 20 балів
Підсумковий
контроль

залік



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1: Національна соціально - психологічна служба
Теоретична частина.

1. Історія розвитку психологічної служби України (етапи становлення).
2. Роль науковців Інституту психології  імені Г.С. Костюка у становленні

національної психологічної служби .
3. Загальні відомості про Інститут психології імені Г.С. Костюка.
4. Сфери діяльності психологічної служби .
4.  Вищий  орган  управління  і  структура  національної  психологічної

служби. 

Семінар 2: Нормативно  - правова база психологічної служби системи освіти
(2 год).
Теоретична частина.

1. Визначення поняття «нормативно – правова база».
2. Положення про психологічну службу системи освіти.
3. Положення про психологічний кабінет.
4. Посадова інструкція практичного психолога.
5. Етичний кодекс практичного психолога.

Перевірка виконання самостійної роботи.

Семінар 3:  Особливості діяльності психологічної служби ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ
(2 год).
Теоретична частина.

1. Напрями діяльності психологічної служби ДНЗ (ЗНЗ, ВНЗ).
2. Форми та методи роботи.
3. Права та обов’язки практичного психолога закладів освіти.
4. Підвищення кваліфікації та атестація практичних психологів.
5. Співпраця  психологічної  служби  з  іншими  установами  та

організаціями.
Перевірка виконання самостійної роботи.

Семінар 4: Кабінет практичного психолога системи освіти (2 год.).
Теоретична частина.

1. Положення про психологічний кабінет.
2. Вимоги до організації робочого кабінету практичного психолога.
3. Зони робочого кабінету.
4. Необхідне  забезпечення  та  оздоблення  (меблі,  психологічний

інструментарій, документація, бібліотечка, сейф, техніка тощо).
Перевірка виконання самостійної роботи.

Семінар 5:  Служба невідкладної психологічної допомоги «Телефон довіри»
(2 год.).
Теоретична частина.



1. Історія виникнення «Телефону довіри».
2. Мета та зміст діяльності.
3. Переваги даного виду психологічної допомоги.
4. Алгоритм телефонної бесіди з клієнтом.

Перевірка виконання самостійної роботи.

Семінар 6: Специфіка організації психологічної служби у сфері виробництва
(2 год.).
Теоретична частина.

1. Нормативно – правова база психологічної служби  виробничої сфери.
2. Напрями діяльності психологічної служби.
3. Функції організаційного психолога.
4. Форми роботи з клієнтами психологічної служби підприємства.
5. Вимоги до спеціалістів психологічної служби підприємства.

Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література: див. у загальному списку.

VІ. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1 – 2: Розробка річних планів роботи психологічної служби
ЗНЗ, ДНЗ, ВНЗ (4 год.).

1. Розглянути вимоги до написання річних планів.
2. Ознайомити  із  особливостями оформлення та  складовими річного

плану.
3. Робота в малих групах із типовими річними планами (ознайомлення

та обговорення, оцінка їх якості за критеріями).
4. Розробка річних планів роботи психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ.

VІІ. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття  1  –  2:   Вивчення  посадових  обов’язків  та  умов  роботи
практичного психолога в закладах освіти (на базі ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ). 

1. Ознайомлення  з  документацією  психологічної  служби  освітнього
закладу.

2. Особливості організації робочого простору та сумісної професійної
діяльності спеціалістів психологічної служби.

3. Вивчення  умов  та  специфіки  професійної  діяльності  практичного
психолога освітнього закладу.

4. Групове обговорення.
5. Складання індивідуальних письмових звітів.



VІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

Тема  1.  Теоретичні  засади  організації  психологічної  служби  в  системі
освіти.

1. Скласти список основних понять теми (із 25 понять). Розкрити їх зміст.
2. Зібрати  папку  «Нормативно-правова  база  психологічної  служби»

(вкласти  основні  накази,  положення,  інформаційні  листи  тощо),  не
менше 7 документів.

Змістовий модуль ІІ.

ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ  СЛУЖБИ  В
РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 2. Організація психологічної служби в системі освіти
1. Написати  ессе  «Мої  перші  кроки  на  посаді  практичного  психолога

освітнього  закладу»  (на  основі  знань  отриманих  на  лабораторному
занятті, що відбувалося на базі освітнього закладу).

Тема 4. Організація психологічної служби у виробничій сфері 
1. Розробити  орієнтовний  план  роботи  практичного  психолога  у  сфері

виробництва  на  рік  (вказати  специфіку  організації,  підприємства,
тощо).

ІХ. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДЗ

1. Соціально  -  психологічна  служба  України  (історія  розвитку,  в
яких  галузях  існує,  кому  підпорядковується;  її  мета,  завдання,  функції,
структура тощо).

2. Нормативно-правова  база  організації  та  функціонування
психологічної служби (перелік документів для різних галузей; короткий зміст
кожного документа, що важливо знати саме соціальному педагогу тощо), не
менше ніж 12 документів.

3. Соціально  -  психологічна  служба  системи  освіти  (законодавча
база, структура, підпорядкування, мета, завдання, напрями діяльності, форми
роботи, вимоги до спеціаліста тощо).

4. Соціально  -  психологічна  служба  у  системі  медицини
(законодавча  база,  структура,  підпорядкування,  мета,  завдання,  напрями
діяльності, форми роботи, вимоги до спеціаліста тощо).

5. Соціально - психологічна служба у соціальній сфері (законодавча
база, структура, підпорядкування, мета, завдання, напрями діяльності, форми
роботи, вимоги до спеціаліста тощо).



6. Соціально  -  психологічна  служба  у  виробничій  сфері
(законодавча  база,  структура,  підпорядкування,  мета,  завдання,  напрями
діяльності, форми роботи, вимоги до спеціаліста тощо).

7. Особливості  проведення  психодіагностичної  роботи  в
дошкільних навчальних закладах (подати орієнтовний перелік діагностичних
методик,  які  в  своїй  роботі  може  використовувати  соціальний  педагог,
особливості їх проведення, для якого віку, з якою метою проводяться).

8. Особливості  проведення  психодіагностичної  роботи  в
загальноосвітніх  навчальних  закладах  (подати  орієнтовний  перелік
діагностичних методик, які в своїй роботі може використовувати соціальний
педагог,  особливості  їх  проведення,  для  якого  віку,  з  якою  метою
проводяться).

9. Просвітницька  діяльність,  як  напрям  роботи  соціально-
психологічної служби (зазначити конкретну сферу діяльності, форми роботи,
тематика, для якої категорії клієнтів тощо).

10. Функції  та  посадові  обов’язки  соціального педагога  соціально-
психологічної  служби  (зазначити  яку  організацію,  заклад,  установу
розглядаєте,  розкрити  зміст  кожної  функції,  посилання  на  нормативно-
правову базу, де вони зазначені тощо).

11. Профілактика  згубних звичок,  як  напрям діяльності  соціально-
психологічної  служби  в  системі  освіти  (заходи,  форми  роботи,  на  кого
спрямована тощо).

12. Соціально-психологічний  супровід,  як  напрям  діяльності
соціально-психологічної служби в системі освіти (заходи, форми роботи, на
кого спрямована тощо).

13. Підвищення кваліфікації та удосконалення професійних навичок
соціального педагога (атестація, кваліфікаційні категорії, яким чином можна
підвищувати кваліфікацію та розвивати професійні навички тощо).

14. Напрями  та  форми  роботи  соціального  педагога  з  різними
категоріями  клієнтів  соціально-психологічної  служби  ….(вказати
організацію, заклад, установу).

15. Специфіка  організації  соціально-психологічної  служби  в
реабілітаційних центрах для осіб з особливостями психофізичного розвитку.

16. Специфіка діяльності соціально-психологічної служби в центрах
по роботі з сім’єю.

17. Специфіка діяльності соціально-психологічної служби в центрах
для дітей та молоді.

18. Соціальний  патронаж  як  напрям  діяльності  соціально-
психологічної  служби  в  системі  освіти  (заходи,  форми  роботи,  на  кого
спрямована тощо).

19. Відмінності у функціональних обов’язках соціального педагога та
практичного психолога соціально-психологічної служби системи освіти. 

20. Соціальний педагог – спеціаліст соціально-психологічної служби
(паспорт професії, актуальність професії для суспільства, де може працювати,
вимоги як до спеціаліста СПслужби тощо).



Х. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Організація
психологічної  служби» оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в
основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості
модульного  контролю,  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV),
де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних
видів  контролю  та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1.

Таблиця 10.1
Розрахунок рейтингових балів за видами

поточного (модульного) контролю 

№
п/п Вид діяльності

Кількість рейтингових
балів

1. Відвідування лекцій 8 х 1
2. Відвідування  практичних,  семінарських,

лабораторних занять
13 х 1

3. Робота  на  семінарських,  практичних,
лабораторних заняттях 

13 х 10

4. Самостійна робота 5+5+20
5. ІНДЗ 30
6. Виконання модульного контролю 3 х 25
Коефіцієнт 2,86 Всього:

286 : 2,86=100
Підсумковий рейтинговий бал 100

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  студентом
застосовуються такі методи:

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,
фронтальне опитування, співбесіда, залік.

 Методи письмового контролю: письмове тестування; конспект,
реферат.

 Методи  самоконтролю: уміння  самостійно  оцінювати  свої
знання, самоаналіз.



Таблиця 10.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова
кількість балів

(max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою ECTS

Залік

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним

вивченням курсу) 

F

н
е 

за
р

ах
ов

ан
о

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю повторного

складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E

за
р

ах
ов

ан
о

69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A



ХІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І.  Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної
діяльності

1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна,  лекція-прес-

конференція)  із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій
(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії;
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

ХІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 засоби  підсумкового  контролю  (комплект  друкованих  завдань  для

підсумкового контролю).
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