
1. ПЕРЕДМОВА 

Навчальна  дисципліна  «Психологічна  служба  в  системі  освіти»  відноситься  до
навчальних  дисциплін  циклу  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія»

Мета  навчальної  дисципліни: ознайомити студентів зі  змістом,  структурою,
принципами та специфікою психологічної служби в системі освіти.

Завдання навчальної дисципліни: розкрити мету, завдання та принципи організації
психологічної  служби  в  закладах  освіти;   ознайомити  з  етичним  кодексом  психологів;
сформувати  уявлення  про  специфіку  психологічної  допомоги  особам  з  порушеннями
психофізичного розвитку ; висвітлити основні напрямами діяльності практичного психолога
у різних освітніх закладах; засвоїти вимоги до особистості та професійної компетентності
практичного психолога у новій українській школі.

Об’єкт навчальної дисципліни - психологічна служба в системі освіти.
Предмет вивчення навчальної дисципліни - основні зміст, принципи  та специфіка

психологічної допомоги особам в різних закладах освіти.
Після  вивчення  курсу  «Психологічна  служба в  системі освіти» (шифр компоненти

освітньої  програми  –  ВБ3)  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти  такими
компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК.1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК.6.Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК.8.Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК.8.Здатність  організовувати  та  надавати  психологічну  допомогу  (індивідуальну  та
групову).
СК.9.Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно до
запиту.
СК.10.Здатність дотримуватися норм професійної етики.

Методи  та  форми  навчання:  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,  аналізу
даних,  технології  психологічної  допомоги;   психолого-педагогічних  ситуацій,  складання
психологічних  характеристик,  власних  проектів,   методики  досліджень  та  інтерпретації
отриманих даних; лекційні, семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в
мережі Internet.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань. Метою  поточного
контролю є перевірка  у студентів  рівня набутих знань та  умінь на лекціях,  семінарських
заняттях  та  шляхом  самостійного  вивчення  програмного  матеріалу.  Поточний  контроль
здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи  кожного  студента.  Структура
поточного контролю враховує особливості заочної форми навчання. Формою підсумкового
контролю знань є екзамен.

 



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкової  навчальної  дисципліни
«Психологічна  служба  в  системі  освіти»  базується  на  результатах  навчання,  визначених
освітньо-професійною програмою, зокрема: 

ПРН1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.
ПРН9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПРН11.  Складати  та  реалізовувати  програму  психопрофілактичних  та  просвітницьких
дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів,
тощо, відповідно до вимог замовника.
ПРН15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.


