
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань01 

Освіта/Педагогіка 

Нормативна 

 

Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта 

Освітня програма: 

Логопедія.Спеціальна 

психологія 

 

Спеціальність 016 

Спеціальна освіта 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин - 

90 год. 
3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

написання наукової статті 

на студентську науково-

практичну конференцію, 

пошук літературних 

джерел, оформлення та 

систематизація 

бібліографічних посилань, 

складання бібліографії 

Семестр 

5–й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента –4 год. 

ступінь: бакалавр 

 

- - 

Практичні, семінарські 

14 4 

Лабораторні 

16 4 

Самостійна робота 

60 80 

 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30/60год.: 30 

год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація психологічної служби» є знайомство 

студентів із актуальними теоретичними і практичними дослідженнями у галузі практичної 

психології.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є принципи організації психологічної служби 

у загальноосвітніх та спеціалізованих закладах.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, загальна психологія, дефектологія, дитяча 

психологія, соціологія, психотерапія, українська мова. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  

 

1.2.Завдання курсу 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація психологічної служби» : 

 - Ознайомити з основними сучасними підходами до психологічного супроводження 

педагогічного процесу та задачами які стоять перед практичним психологом; 

 Сформувати у студентів уявлення про структуру психологічної служби України; завдання які 

стоять перед психологічною службою, особливості роботи практичного психолога в різних 

закладах. 

 Охарактеризувати специфіку сучасних методів діагностування, психокорекційних технологій 

з різними категоріями клієнтів: дітьми, педагогами, батьками дітей; 

– сформувати психологічне мислення,  

– навчити застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності. 

Компетентності:  

Загальні:  

Критичність та самокритичність. Робити міркування і умовиводи в 

рамках наукових понять і термінології, формулювати задачі, збирати дані, 

аналізувати їх та пропонувати рішення. 

Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно 

висловлювати думку письмово і усно з використанням різних 

комунікативних стилів і засобів (повідомлення, розмірковування, полеміка, 

диспут, доповідь, аналітична інтерпретація, діагностична інтерпретація). 

Працювати з іншими. Використовувати навички спільної діяльності, 

цільової комунікації, інтерактивної діяльності. 

 

Фахові: 

Базові загальні знання. Володіти понятійним апаратом психології, 

знаннями про теоретичні і прикладні надбання сучасної психології 



(концептуальні моделі, методи, діагностичний інструментарій, аналітичні 

прийоми). 

Застосування знань на практиці. Використовувати фонову 

інформацію, інформаційно-пошукові навички, діагностичні засоби для 

формулювання психологічної задачі та алгоритму її розв’язання. 

Знати зв'язок між індивідуально-особистісними, діяльнісними 

(професійними), соціальними проблемами сучасної людини. 

Знати загальні психологічні основи навчання, виховання, професійної 

підготовки, формування особистості. 

Володіти спеціальними знаннями з психології для інтерпретації 

соціально-психологічних явищ. 

Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел 

(спостереження, електронних, письмових, усних, діагностичних і 

експериментальних даних) згідно з задачею, формуючи цю інформацію 

критично в обґрунтований висновок. 
Здатність використовувати відповідну термінологію та способи вираження психології в 

усній та письмовій формі для визначення, формулювання та інтерпретації психологічних аспектів 

інших навчальних дисциплін 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Практичний психолог у закладах освіти  

Тема 1. Структура психологічної служби України. Зміст роботи практичного психолога. 

Тема 2. Планування роботи та звітність практичного психолога. Атестація практичного 

психолога. Етичний кодекс. Поняття професійної таємниці та етики психолога. 

Тема 3. Адаптація до професійної діяльності. Особистість практичного психолога. 

Змістовний модуль 2. Організація роботи психологічної служби загальносвітніх  

навчальних закладів. Види роботи у різних закладах. 

Тема 1. Планування роботи практичного психолога. Види та зміст роботи з різними 

категоріями. 

Тема 2. Робота психолога в медичних, військових закладах та центрах соціальної 

реабілітації. 

Змістовний модуль 3. Здійснення психологічного супроводу педагогічного колективу. 

Співпраця з батьками. 

Тема 1. Особливості роботи практичного психолога з дитячими та з педагогічним 

колективом закладу освіти.  

Тема 2. Здійснення психологічного супроводу розвитку дітей та учнівської молоді. 

Соціально-психологічний тренінг та  його можливості. 

Тема 3. Робота практичного психолога у співпраці з батьками. 

 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити ECTS. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Практичний психолог у закладах освіти  

Тема 1. Структура 

психологічної служби 

України. Зміст роботи 

практичного психолога. 

8  2 2  4       

Тема 2. Планування 

роботи та звітність 

пр..психолога. 

Атестація пр. 

психолога. Етичний 

кодекс. Поняття 

професійної таємниці 

та етики психолога. 

8   2  6       

Тема 3. Адаптація до 

професійної діяльності. 

Особистість 

практичного психолога. 

14  2 2  10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

30  4 6  20       

Змістовний модуль 2. Особливості психолого-педагогічної діагностики та 

основні принципи психодіагностичної роботи. 
Тема 1. Планування 

роботи практичного 

психолога. Види та 

зміст роботи з різними 

категоріями. 

 

10  2 4  6       

Тема 2. Робота 

психолога в медичних, 

військових закладах та 

центрах соціальної 

реабілітації. 

14  4   10       

Разом за змістовим 

модулем  

30  6 6  20       



Змістовний модуль 3. Особливості роботи практичного психолога з 

дитячими колективами та з педагогічним колективу закладу освіти 

Тема 1. Особливості 

роботи практичного 

психолога з дитячими та з 

педагогічним колективом 

закладу освіти.  

12  2 2  10       

Тема 2. Соціально-

психологічний тренінг в 

закладі освіти, його 

можливості 

12   2  4       

Тема 3. Робота 

практичного психолога 
у співпраці з батьками. 

16   4  6       

Разом за змістовим 

модулем  

30  2 8  20       

Усього годин 
90  14 16  60       

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Технології психолого-педагогічного супроводження 

навчально-виховного процесу 

2 

2 Зміст і методи психокорекційної роботи 2 

3 Методика роботи психолога з сім'ями учнів. 2 

4 Робота психолога в медичних, військових закладах  2 

5 Робота психолога в центрах соціальної реабілітації 2 

6 Планування роботи практичного психолога. Види та 

зміст роботи з різними категоріями. 

4 

 Всього 14 

 

Теми лабораторних робіт 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціально-психологічний тренінг в закладі освіти, його 

можливості  

2 

2 Методика роботи психолога з сім'ями учнів. 4 



3 Психологічний клімат дитячого колективу: діагностика 

та корекція Психологічний клімат педагогічного 

колективу: діагностика та корекція 

4 

4 Профілактика професійного вигоряння педагога 6 

 Всього 16 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні завдання психологічних служб. 10 

2 Діагностика пізнавальних процесів та здібностей дитини 

та їх корекція. 

6 

3 Особливості роботи у спеціалізованих закладах 4 

4 Індивідуальний та диференційний підхід до дітей в 

процесі навчання та виховання. 

2 

5 Поради психолога щодо виховання дітей з вадами 

психічного розвитку. 

10 

6 Прояви агресивної поведінки та профілактичні заходи  6 

7 Технології психолого-педагогічного супроводження 

навчально-виховного процесу. 

10 

8 Рання профілактика і корекція соціально-педагогічної 

занедбаності молодших школярів. 

2 

9 Методика роботи психолога з сім'ями  2 

10 Діагностика та корекція психологічних вад особистості. 6 

11 Формування психологічної готовності дитини до 

навчання 

2 

 Разом  60 

 

7. Індивідуальні завдання 

1. Основні завдання психологічних служб. 

2. Діагностика пізнавальних процесів та здібностей дитини та їх корекція. 

3. Врахування сенситивних періодів розвитку дитини і створення 

відповідних до цього умов. 

4. Індивідуальний та диференційний підхід до дітей в процесі навчання та 

виховання. 

5. Поради психолога щодо виховання дітей з вадами психічного розвитку. 

6. Прояви агресивної поведінки та профілактичні заходи до неї. 



7. Технології психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного 

процесу. 

8. Рання профілактика і корекція соціально-педагогічної занедбаності 

молодших школярів. 

9. Методика роботи психолога з сім'ями учнів. 

10. Зміст і методи психокорекційної роботи. 

11. Психологічне консультування в діяльності психолога освіти. 

12. Психодіагностика як основа практичної діяльності психолога. 

13. Стратегія психологічної служби освіти і основні напрямки роботи 

практичного психолога. 

14. Основні форми психокорекційної роботи з дітьми. 

15. Корекція страхів і тривожності у молодших школярів. 

16. Зміст і форми роботи психолога у навчальних закладах. 

17. Основні види діяльності та функції соціально – психологічної  служби. 

18. Проблеми становлення особистості в навчально – виховному  процесі. 

19. Особливості реалізації особистісного підходу в роботі шкільного 

психолога. 

20. Формування психологічної готовності дитини до навчання.  

21. Діагностика та корекція психологічних вад особистості. 

22. Характеристика професії практичного психолога. Вимоги до особистості 

практичного психолога.  

23. Основні види діяльності соціально – психологічної служби: 

просвітницько-пропагандистська, профілактична. 

24. Формування здорового способу психічного життя особистості. 

25. Психологічне консультування у діяльності психолога навчального 

закладу. 

26. Зміст і методи психокорекційної роботи. 

27. Технологія роботи психолога з дітьми молодшого дошкільного віку. 

28. Гіперактивна дитина: діагностика, стратегія корекції поведінки. 

29. Технологія психологічної роботи з дітьми, які постраждали від насилля. 

30. Методи психологічної допомоги педагогу у вирішенні проблем психічної 

саморегуляції і особистісного росту. 

31. Педколектив і педагоги в аспекті психологічної допомоги. 

32. Моніторинг умов та особливостей розвитку особистості дітей. 

33. Групові форми психокорекції та психотерапії. 

34. Методи вирішення педагогічних конфліктів. 

35. Види психологічного консультування, їх специфіка в навчальному закладі. 

36. Діагностика готовності до шкільного навчання.  

37. Поняття готовності до шкільного навчання. Основні аспекти шкільної 

зрілості  

38. Основні причини непідготовленості дітей до шкільного навчання  

39. . Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна 

проблема. 

40. Поняття готовності дітей до навчання в школі, складові та їх коротка 

характеристика..  

http://ua-referat.com/Навчання
http://ua-referat.com/Поняття
http://ua-referat.com/Навчання


41. Характеристика складових готовності дітей до шкільного навчання 

Розумова готовність Психологічна готовність. Психофізична готовність.  

42. Психологічна допомога непідготовленим до школи дітям  

43. Психологічна допомога дітям з недостатньою готовністю до шкільного 

навчання. 

44.  Психолого-педагогічна корекція відхилень у розвитку дитини. 

45. Психолого-педагогічне обстеження пізнавальних психічних процесів дітей 

дошкільного віку: дослідження сприймання, уваги, пам'яті, мислення, 

уяви. 

46. Загальні принципи проведення психолого-педагогічного діагностичного 

обстеження. Класифікація психодіагностичних методик 

47. Процедура психолого-педагогічного обстеження. Формулювання 

психологічного діагнозу. 

 

8. Методи навчання 

- лекції;  

- практичні заняття;  

- діалогові технології; 

- самостійна робота; 

- інтерактивні методи навчання (ділові ігри, дискусія).  

 

9. Методи контролю 

- поточний контроль;- підсумковий контроль;- МКР; - залік. 

                                                                        

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
Сума 

Т1 Т2 

 

Т3 Т4            МКР 

 

Т5 Т6    Т7  Т8 МКР 

 

300 

25 25 20 20                 50 25 25     30    10    40 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 відмінно    

 

зараховано 

80 - 89 
добре  

65 - 79 

http://ua-referat.com/Психолог


55 - 64 
задовільно  

50 - 54 

35 - 49 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 - 34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Практична психологія: навчальний посібник. 

2. Опорні конспекти лекції. 

3. Зміст лекційного курсу. 

4. Методичні рекомендації до практичних занять. 

5. Методичні рекомендації до самостійної роботи. 

6. Поточний тестовий контроль. 

7. Зразки модульних контрольних робіт. 

3. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Іванцова, Н. Б. Генеза професійної спрямованості практичного 

психолога [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Н. Б. Іванцова. – К. : Слово, 2013. – 344 с. 

2. Дичківська, І. М.   Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підручник 

для студентів вищих навчальних педагогічних закладів / І. М. 

Дичківська. – 3-тє вид., випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с. – 

(Альма-матер).  

3. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та 

ПМПК системи освіти України / Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г. 

– К. : Ніка-центр, 2005. 

4. Кучманич І.М.Усвідомлене батьківство : навчально-методичний 

посібник / І.М. Кучманич. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 192 с. 

5. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту / Міністерство 

освіти і науки України. Інформаційний збірник. – К., 2001. 

6. Немов Р.С. Психология: учебн. для студ. высш. пед. учебн. заведений: В 

з кн. – Кн. 2: Психология образования. – М., 2000. 

7. Олексюк О.Є.Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 

батьківства : навчальний посібник / О.Є. Олексюк. – Миколаїв: МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського, 2016. – 332 с. 



8. Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, 

проблеми і перспективи. Матеріали Всеукраїнської ювілейної науково–

практичної конференції 22–23 жовтня 2001 р. – Київ-Запоріжжя, 2002. 

9. Психология. Словарь / под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. – 

М. : Политиздат, 1990.  

10. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 

2 кн. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми разног возраста. – 384 с.   

11. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 

2 кн. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2: 

Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. 

– 480 с. 

12. Розвивальні та корекційні заняття психолога.   –  К. , 2005. 

13.   Скок, А. Г.    Психологічна служба освіти [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. – 

К. : Слово, 2013. – 240 с.  

14. Строяновська, О. В.   Психологічна служба в системі освіти: Практикум 

з навчального курсу для практичних психологів [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Строяновська. 

– К. : Каравела, 2013. – 176 с.                                                                         

Допоміжна 

1. Аверина Й. С.Щенбланова Е. И., Перист К. Е. Адаптация мюнхенских 

тестов познавательных способностей для одаренных учащихся // Вопр. 

психологии. — 2001. — № 5. — С. 136-139. 

2. Бобров А. Е., Шурыгин А. Й. Алкогольний скрининг-тест: его 

валидность иструктура // Психол. диагностика при нервнопсихических 

и психосоматических заболеваниях. —Л.: Изд-во психоневрологии им. 

В. М. Бехтерева, 2005. – С. 33-36. 

3. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. – [2-е изд.]. – СПб. 

: Питер, 2009. – 384 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 

 

Інформаційні ресурси 

Психодіагностика та психокорекція: навчальний посібник. 

Робоча навчальна програма. 

Опорні конспекти лекцій. 

Зміст лекційного курсу. 

Методичні рекомендації до практичних занять. 

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи. 

7. Поточний тестовий контроль. 

8. Зразки модульних контрольних робіт. 

9. Бібліотека МНУ імені В.О.Сухомлинського. 

10.Web-сторінка (http://mehmat.mnu.mk.ua/sp/zvp03). 

11. Електронний носій: дис(кафедра загальної та вікової психології). 



12. Інтернет: http://sobchik.newmail.ru/Apilns/obinstitute.html. 

13.      http://www.mtu-net.ru/psi/st/088000.htm. 

14.      http://otborminus.chat.ru/iq.html 

15. www.psyinst.ru/testing.htm 

16.      http://tests.holm.ru/ 

            :http://www.psychologies.ru 
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