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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисциплін за формами 

навчання 

Денна Заочна 

Статус дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання українська українська 

Передумови вивчення навчальної 

дисципліни (які дисципліни мають 

передувати вивченню) 

Вікова психологія, 

педагогічна психо-

логія, психодіагнос-

тика  

Вікова психологія, пе-

дагогічна психологія, 

психодіагностика 

Курс ІІ ІІ 

Семестр 4 5 триместр 

Загальний обсяг годин / кредитів 120/4 120/4 

Кількість змістовних модулів 3 3 

Годин на аудиторне вивчення 54 12 

Годин на самостійне вивчення 66 108 

Форма підсумкового контролю іспит іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна служба в системі освіти» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої осві-

ти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія за освітньо-

професійною програмою Психологія. 

Метою курсу «Психологічна служба в системі освіти» - є надання майбутнім психо-

логам уявлення про структуру та функції психологічної служби у системі освіти, ознайо-

млення їх з формами та методами роботи психолога в різних державних та недержавних 

закладах освіти. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічна служба в системі 

освіти» є : 

- ознайомлення студентів з системою соціально-психологічної служби, змістом, фо-

рмами й методами організації та роботи психологічної служби в різних структурах систе-

ми освіти; 
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- використання знань з різних галузей психології у роботі практичного психолога за-

кладу освіти;  

- оволодінні психологічними технологіями, практичними навичками, які будуть в 

нагоді практичному психологу закладу освіти; 

- надбання студентами знань, вмінь і навичок, що максимально сприяють становлен-

ню майбутнього спеціаліста. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні принципи практичної психології, її роль і місце в системі психологічного 

знання; 

- етичні засади діяльності практичного психолога; 

- нормативні документи, що регулюють діяльність практичного психолога; 

- організаційну структуру психологічної служби системи освіти;  

- основні напрями роботи практичного психолога в центрах соціально-психологічної 

служби. 

Ґрунтуючись на одержаних у процесі вивчення дисципліни знаннях, студенти по-

винні вміти: 

- розробляти конкретні плани й завдання роботи з дітьми та дорослими; 

- вибирати пріоритетні напрями, форми і методи роботи,  які випливають з про-

фесійних можливостей і цілей психологічної служби; 

- спиратися на чинні закони, директивні документи та нормативні акти, які стосу-

ються професійної діяльності практичного психолога; 

- проводити психодіагностику та розробляти програми корекційної допомоги; 

- самостійно проводити порівняльний аналіз психологічних проблем, визначати 

напрямок роботи практичного психолога;  

- використовувати отримані знання на практиці. 

3. Компетентності та заплановані результати навчання  

Дисципліна «Психологічна служба в системі освіти» забезпечує набуття здобува-

чами освіти ряду компетентностей. 

Компетентності, що формуються:  

Інтегральна компетентність ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психо-

логії, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні  компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
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ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності СК 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК5.Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

та психологічні прилади для вирішування професійних 

завдань з психодіагностики та психокорекції психоемоційних станів, узгодженості 

психічних процесів та регуляції поведінки. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне до-

слідження 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргу-

ментовані висновки та рекомендації 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та гру-

пову) 

СК9.Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до 

запиту 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та само-

розвитку 

СК12 Здатність до реалізації психологічної діяльності в етнічному середовищі. 

Програмні результати навчання 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР 2.  Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань. 

ПР 5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проєктивні методики тощо) психологічного дослідження та техно-

логії психологічної допомоги. 

ПР 9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професій- ної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР11.Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій 
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ПР 12. Складати та реалізовувати программу психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності пси-

холога. 

ПР 19 Здійснювати психологічну діяльність, зокрема під час вирішення конфліктів, пси-

хологічному консультуванні та психотерапевтичній роботі із представниками певного ет-

носу. 

 

Зміст програми навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СТРАТЕГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТИ ТА 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

Тема 1. Предмет, завдання та структура психологічної служби  

 Поняття про психологічну службу. Предмет, мета та завдання психологічної служби си-

стеми освіти України. Основні види діяльності психологічної служби. Рівні 

функціонування психологічної служби системи освіти України. Структура та управління 

психологічною службою. Зміст діяльності психологічної служби освіти України, Фінансу-

вання діяльності психологічної служби. Український науково-методичний центр практич-

ної психології і соціальної роботи, атестація практичних психологів.  

Література Основна (І1-13, 16) 

Тема 2. Історія розвитку психологічних служб в Україні 

Історія розвитку психологічної служби в Україні та за кордоном Періодизація розвитку 

прикладної психології в Україні. Виникнення і розвиток психологічної служби. Етапи 

становлення та розвитку психологічної служби в Україні. Виникнення і розвиток психоло-

гічної служби. Етапи становлення та розвитку психологічної служби за кордоном. 

Література Основна (І1-13, 16,17) 

Тема 3. Особистість психолога як суб'єкта психологічної служби та організація 

його роботи  



7 

 

  

 Вимоги до особистості практичного психолога: психограма професії психолога, система 

особистісних якостей, навичок та вмінь, необхідних психологові, принципи та правила 

роботи психолога. Професійна самоідентифікація психолога. Рівні підготовки практичних 

психологів. Організаційні аспекти діяльності психолога: орієнтовний план роботи психо-

логічної служби в системі освіти, документація психологічної служби, кабінет психолога в 

закладах освіти.  

Література Основна (2, 6, 11, 12, 14) Додаткова (1-3) 

Тема 4. Модель діяльності психологічної служби в системі освіти  

Структура психологічної служби в системі освіти. Статус психолога в системі осві-

ти. Орієнтовна модель діяльності психологічної служби в освітніх закладах. Зміст роботи 

шкільної психологічної служби. Психодіагностика шкільного колективу, психологічна 

культура вчителя, батьків та учнів, форми роботи психолога, консультативна бесіда, урок 

психології, консиліум, тренінг. 

Література     Основна (І, 11-14) 

Тема 5. Основні напрямки діяльності психолога в системі освіти України. 

Психодіагностика як основа професійної діяльності психолога. Завдання та процедура 

шкільної психодіагностики. Основні фактори ризику в різних вікових групах учнів. Пси-

холого-педагогічна корекція як напрям діяльності психологічної служби в школі. Прин-

ципи психокорекційної діяльності психолога. Характеристика основних форм психоко-

рекційної роботи. Психологічна консультація як напрям роботи психологічної служби. 

Профілактична робота психологічної служби. Просвітницька робота психологічної служ-

би. Групи особистісного зростання, психологічна консультація, психологічне консульту-

вання, його види, основні підходи до нього. 

Література Основна (1, 7, 11-14, 16, 17)  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З РІЗНИМИ 

ВІКОВИМИ ГРУПАМИ УЧНІВ  

Тема 6. Робота психолога з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку Психо-

логічний супровід природнього розвитку дітей дошкільного віку. Зовнішні прояви афек-

тивності та характерні риси афективних дій дітей дошкільного віку, їх корекція. Корекція 

міжособистісної взаємодії в групах дитячого садочку. Сутність та критерії готовності ди-

тини до школи. Проблема мотивації учіння в молодшому шкільному віці. Шкільна деза-

даптація молодших школярів як вид роботи психологічної служби в початковій школі. 

Cкладові gсихологічної готовності дитини до школи, шкільна дезадаптація, непристосо-

ваність до предметної сторони навчальної діяльності, нездатність довільно управляти 
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своєю поведінкою, нездатність прийняти темп шкільного життя, шкільний невроз, «фобія 

школи», шкільна тривожність. 

Література Основна (3, 5, 7,  8, 9, 12-14, 16,17) 

Тема 7. Психологічна робота з учнями підліткового та раннього юнацького ві-

ку   

Акцентуації характеру як вид роботи психолога з підлітками. Внутрішні конфлікти 

підлітків: психодіагностика та корекція. Профілактика виникнення негативних звичок, 

впровадження здорового способу життя у підлітків. Проблеми міжособистсного спілку-

вання у підлітковому віці. Криза підліткового віку як проблема психологічної роботи в 

школі. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками. Проблеми міжособистісної взає-

модії юнацтва (конфлікти, лідерство). Психологічна підтримка процесу становлення осо-

бистісної ідентичності як вид діяльності психологічної служби в школі. Проблема сенсу 

життя в ранньому юнацькому віці. 

Література Основна (3, 5, 7,  8, 9, 12-14, 16, 17) 

Тема 8. Робота шкільного психолога з дітьми «групи ризику» Проблема соціа-

льно-психологічної занедбаності учнів. Сутність, причини та види психологічних девіа-

цій. Агресивна поведінка: сутність, вікові особливості, діагностика, корекція, профілакти-

ка. Делінкветна поведінка: вікові особливості, причини, профілактика. Методика контакт-

ної взаємодії з делінквентними учнями. Адиктивна поведінка: сутність, технології корек-

ції та профілактики. Аутоагресивна, суіцидальна поведінка: сутність, причини, особливос-

ті прояву, засоби корекції та профілактики. Методики діагностики девіантної поведінки 

особистості 

Література Основна (2, 5, 7, 11-14, 16, 18); Додаткова (4,6). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З СІМ'ЯМИ 

УЧНІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

Тема 9. Методика роботи психолога з сім'ями учнів різного віку. 

  Основні концепції психологічної роботи з батьками. Діагностичні засоби вивчен-

ня особливостей сімейного виховання учнів. Моделі психологічної допомоги батькам уч-

нів. Методи психокорекційної роботи з сім'ями школярів. Методика сімейної терапії як 

вид діяльності психолога в школі. 

Література Основна (4, 11-14, 16) 
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Тема 10. Методика роботи психолога з педагогічним колективом. 

Психологічні особливості педагогічного колективу. Психологічний портрет педаго-

га: позитивні та негативні аспекти. Якості особистості педагога, що вимагають психологі-

чної корекції. Експертиза професійної компетентності педагога. Педагогічні конфлікти: 

сутність, профілактика та методи вирішення. Індивідуальний стиль діяльності педагога: 

психологічна допомога у становленні та корекції. 

Література Основна (4, 11-14, 16) 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

-

тр
о
л

ю
 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі 
усь

ого 

у тому числі 

л п 
ла

б 
С 

с.р

. 
л п 

ла

б 
С с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Стратегія психологічної служби освіти та основні 

напрямки роботи практичного психолога 
 

Тема 1. Предмет, 

завдання та струк-

тура психологічної 

служби  

2 2     2 2     У 

Тема 2. Історія 

розвитку психоло-

гічних служб в 

Україні 

6    2 4 8    2 6 У  

Тема 3. Особис 

тість психолога як 

суб'єкта психо 

логічної служби та 

організація його 

роботи  

6  2   4 6     6 ПК 

Тема 4. Модель 

діяльності психо-

логічної служби в 

системі освіти  

8  2    12     6 ПК 

1. Науково-

методи чні за-

сади розробки 

алгоритмів ді-

яльності пра-

цівників пси-

хологічної 

служби 

  2   4      6  

Тема 5. Основні 

напрямки діяль-

ності психолога в 

системі освіти 

України. 

4 2 2    6     6 КР 
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Разом за змісто-

вим модулем 1 
26 4 8  2 12 34 2   2 30  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологія роботи психолога з різними віковими гру-

пами учнів  

Тема 6. Робота 

психолога з дітьми 

дошкільного та мо 

лодшого шкільно-

го віку 

32 2 2    26 2    

 

4 

У, 

ПК 

1. Формування 

сприятливого 

психолог. клі-

мату та конс-

труктивних 

взаємин у ди-

тячому колек-

тиві 

  2   4      

 

4 

 

2. Псих. супровід 

адаптації дітей 

дошкільного 

віку 

  2   

 

4 
     

 

4 
 

3. Психологічна 

готовність ди-

тини до школи 

 2 2   

 

     

 

4 
 

4. Псих. супровід 

адаптації учнів 

1-го класу до 

освітнього 

процесу в умо-

вах НУШ 

  2   

 

4 
  2   

 

4 
 

5. Псих. супровід 

адаптації учнів 

5-го класу до 

освітнього 

процесу 

  2   

 

4      

 

4  

Тема 7. Психоло-

гічна робота з уч-

нями підліткового 

та раннього юна-

цького віку   

24 2    

  

4 16  
 

 
  

 

4 

У, 

ПК 

1. Псих. су-

провід ада-

птації учнів 

10-го класу 

до освіт-

нього про-

цесу 

  2   

  

4 
     

 

4 
 

2. Псих. су-

провід об-

дарованих 

  2   
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підлітків у 

процесі під-

готовки до 

інтелектуа-

льних зма-

гань 

4 4 

3. Псих. су-

провід ви-

пускників 

під час під-

готовки та в 

процесі 

прохо-

дження 

ЗНО 

  2   

 

 

4      

 

4 

 

Тема 8. Робота 

шкільного психо-

лога з дітьми 

«групи ризику» 

26 2    

 

4 
24     

 

4 
К 

1. Псих. супровід 

дітей з особли-

вими освітніми 

потребами в 

умовах НУШ 

  2   

 

4  2    

 

4  

2. Алгоритм пер-

винної профі-

лактики  наси-

льства в учнів-

ському середо-

вище 

    2 

 

4      

 

4  

3. Алгоритм пер-

винної профі-

лактики девіа-

нтної поведін-

ки серед  дітей 

та підлітків 

  2   

 

4      

 

4  

4. Алгоритм пер-

винної профі-

лактики пра-

вопорушень 

серед учнів 

    2      2 

 

4 КР 

Разом за змісто-

вим модулем 2 
82 8 22  4 48 66 2 2  2 60  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Технологія роботи психолога з сім'ями учнів та педа-

гогічним колективом 

Тема 9. Методика 

роботи психолога 

з сім'ями учнів рі-

зного віку. 

 2    2 6     6  

Тема 10. Методи-

ка роботи психо-
 2    2 14     6 К,  
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лога з педагогіч-

ним колективом. 

Т 

1. Психологічна 

допомога пе-

дагогу при ор-

ганізації нав-

чального про-

цесу 

     2      6  

2. Роль психоло-

га в запобіган-

ні педагогіч-

них конфліктів 

    2      2   

Разом за змісто-

вим модулем 3 
12 4 - - 2 6 20 - - - 2 18  

Всього 120 16 30 - 8 66 120 4 4  4 108  

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

 

6. Теми лекцій 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у го-

динах Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 

Денна 

фор-

ма 

Заоч-

на 

фор-

ма 

1 Предмет, завдання та структура психологічної служби 2 2  

2 
Основні напрямки діяльності психолога в системі 

освіти України. 
2  

 

3 
Робота психолога з дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку 
2 2 

 

4 Психологічна готовність дитини до школи 2   

5 
Психологічна робота з учнями підліткового та раннього 

юнацького віку   
2  

 

6  Робота шкільного психолога з дітьми «групи ризику» 2   

7 
Методика роботи психолога з сім'ями учнів різного ві-

ку. 
2  

 

8 
Методика роботи психолога з педагогічним колекти-

вом. 
2  

 

Усього годин 16 4  

 

 

7. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 

Денна  

форма 

Заочна 

форма 

1 Історія розвитку психологічних служб в Україні 2  3 
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2 
Алгоритм первинної профілактики  насильства в 

учнівському середовище 
2  

3 

3 
Алгоритм первинної профілактики правопорушень 

серед учнів 
2 2 

3 

4 Роль психолога в запобіганні педагогічних конфліктів 2 2 3 

Усього годин 8 4 12 

 

8. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 

Денна  

форма 

Заочна 

форма 

1 
Особистість психолога як суб'єкта психологічної 

служби та організація його роботи  
2  

2 

2 
Модель діяльності психологічної служби в системі 

освіти  
2  

2 

3 
Науково-методичні засади розробки алгоритмів дія-

льності працівників психологічної служби 
2  

2 

4 
Основні напрямки діяльності психолога в системі 

освіти України. 
2  

2 

5 
Робота психолога з дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку 
2  

3 

6 
Формування сприятливого психолог. клімату та кон-

структивних взаємин у дитячому колективі 
2  

2 

7 Псих. супровід адаптації дітей дошкільного віку 2  3 

8 Психологічна готовність дитини до школи 2  3 

9 
Псих. супровід адаптації учнів 1-го класу до освітньо-

го процесу в умовах НУШ 
2 2 

3 

10 
Псих. супровід адаптації учнів 5-го класу до освітньо-

го процесу 
2  

3 

11 
Псих. супровід адаптації учнів 10-го класу до освітнь-

ого процесу 
2  

3 

12 
Псих. супровід обдарованих підлітків у процесі підго-

товки до інтелектуальних змагань 
2  

3 

13 
Псих. супровід випускників під час підготовки та в 

процесі проходження ЗНО 
2  

2 

14 
Псих. супровід дітей з особливими освітніми потре-

бами в умовах НУШ 
2 2 

3 

15 
Алгоритм первинної профілактики девіантної по-

ведінки серед  дітей та підлітків 
2  

2 

Усього годин 30 4 38 

 

9. Теми лабораторних занять (не передбачено) 
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10. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах Мак-

сим. 

кіл-ть 

балів 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Історія розвитку психологічних служб в Україні 4 6  

2 
Особистість психолога як суб'єкта психологічної 

служби та організація його роботи  
4 

6  

3 
Науково-методичні засади розробки алгоритмів дія-

льності працівників психологічної служби 
4 

6  

4 
Формування сприятливого психолог. клімату та кон-

структивних взаємин у дитячому колективі 
4 

6  

5 Псих. супровід адаптації дітей дошкільного віку 4 6  

6 
Псих. супровід адаптації учнів 1-го класу до освітньо-

го процесу в умовах НУШ 

4 6  

7 
Псих. супровід адаптації учнів 5-го класу до освітньо-

го процесу 

4 4  

8 
Психологічна робота з учнями підліткового та ранньо-

го юнацького віку   

4 4  

9 
Псих. супровід адаптації учнів 10-го класу до освітнь-

ого процесу 

4 4  

10 
Псих. супровід обдарованих підлітків у процесі підго-

товки до інтелектуальних змагань 

4 4  

11 
Псих. супровід випускників під час підготовки та в 

процесі проходження ЗНО 

4 4  

12 Робота шкільного психолога з дітьми «групи ризику» 4 4  

13 
Псих. супровід дітей з особливими освітніми потре-

бами в умовах НУШ 

4 4  

14 
Алгоритм первинної профілактики  насильства в 

учнівському середовище 

4 4  

15 
Алгоритм первинної профілактики девіантної по-

ведінки серед  дітей та підлітків 

4 4  

16 
Методика роботи психолога з сім'ями учнів різного 

віку. 
2 

6  

17 
Методика роботи психолога з педагогічним колекти-

вом. 
2 

6  

18 
Психологічна допомога педагогу при організації нав-

чального процесу 
2 

6  

Усього годин 66 108  

 

11. Індивідуальні навчально-дослідні та науково-дослідні завдання  

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформлюється у вигляді рефера-

ту) 

1. Сучасна школа очима психолога. 

2. Сучасний дитячий садок очима психолога. 

3. Шкільна психодіагностика та її специфіка. 



15 

 

  

4. Корекційна робота психолога в установах освіти. 

5. Психологічний супровід природного розвитку дошкільника. 

6. Емоційні відхилення у дитячому віці та їх психологічна корекція. 

7. Діагностика і корекція міжособистісних взаємодій у дитячому садку. 

8. Методи роботи психолога з дітьми дошкільного віку. 

9. Допомога дітям дошкільного віку у подоланні поведінкових труднощів. 

10. Методи дослідження дітей – першокласників з труднощами адаптації. Корекція психі-

чного розвитку молодшого школяра на початковому етапі навчання. 

11. Психологічна допомога дітям у випадках шкільної дезадаптації. 

12. Підліток як клієнт психолога. 

13. Психологічна служба у школах США. 

14. Психологічна служба в системі освіти України: досягнення та   про-

блеми. 

15. Форми взаємодії шкільного психолога і соціального педагога. 

16. Акцентуації характеру у підлітків як об’єкт профілактики і корекції. 

17. Профілактика і корекція соціально-педагогічної запущеності дітей. 

18. Шляхи профілактики і корекції девіантної поведінки у дітей і підлітків. 

19. Дитяча агресивність: діагностика, профілактика і корекція. 

20. Насильництво у школі: психологічні аспекти. 

21. Діагностика сім`ї і сімейного виховання. 

22. Сім’я як об’єкт психологічної корекції. 

23. Активні форми роботи психолога з педагогами. 

24. Стиль педагогічної діяльності та спілкування: діагностика та корекція. 

25. Досвід діяльності шкільних психологів у країнах Європи. 

 

12. Методи навчання: 

Методи навчання відповідно до програмних результатів: 

ПРН 1– навчальна дискусія;  робота в малих групах, «займи позицію; 

ПРН 2  - лекція, навчальна дискусія, інструктаж;  

ПРН 5 індивідуальні роботи, презентація, робота в малих групах; 

ПРН 9 «коло ідей», «акваріум», «мозковий штурм», «метод Прес», «займи позицію», 

«навчаючись-учусь»; 

ПРН 11 – лекція, проблемне навчання, робота в малих групах; демонстрація, презента-

ція; 
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ПРН 12 – індивідуальні роботи, «коло ідей», «мозковий штурм», «метод Прес», «займи 

позицію», рольова гра, імітація; 

ПРН 13. дерево рішень, асоціативний кущ, есе; 

ПРН 14 – моделювання; «коло ідей», дискусія; проблемний виклад; есе;  

ПРН 16 – «коло ідей», «мозковий штурм», «метод Прес», «займи позицію», «навчаючись-

учусь», «мікрофон», рольова гра. 

ПРН 19 – «акваріум»,  імітація, «ажурна пилка», «займи позицію», «навчаючись-учусь», 

«мікрофон», рольова гра. 

 

13.  Методи контролю 

 оцінка вирішення типових завдань; 

 критерійно-орієнтовані тести по окремих розділах дисципліни і дисципліні в ці-

лому; 

 письмові контрольні роботи; 

 усне опитування під час занять; 

 оцінка рефератів по окремих розділах дисципліни з використанням монографіч-

ної і періодичної літератури; 

 підсумковий тест/екзамен. 

 

14. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
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-
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ст

 (
ек

за
м

ен
) 

С
у
м

а
 б

а
л

ів
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 

15 

 

 

40 

 

 

100 
Поточний контроль 

5 3 3 3 3 3 4 3 3    

Контроль самостійної роботи   

2  2  2 2  2 2 2    

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

зараховано 83–89 В 
добре  

75–82 С 
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68–74 D 
задовільно  

60–67 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можли-

вістю повторного скла-

дання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисци-

пліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ: 
 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Відмінно 90–100 A 

ставиться, якщо студент: 

 ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

 виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на 

практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені; 

 викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

 вміє застосовувати його для вирішення конкретних професійних завдань. 

Оцінка «відмінно» виставляється студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних 

понять дисципліни і професії, яку вони набувають, виявили творчі здібності і використо-

вують їх при вивченні навчально-програмного матеріалу. Відмінному рівню відповідає 

правильна й вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав усебічне 

системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чі-

тке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення 

яких передбачено програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відпо-

відних категорій, залежностей та явищ. 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Добре 

83–89 B 

75–82 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й оцінка “5”, 

але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «дуже добре» (83–89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома помил-

ками – виставляється студентам, які повністю опанували навчально-програмний матеріал, 

успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка ре-

комендована програмою. Оцінка «добре» виставляється студентам, які показують систе-

матичний характер знань з дисципліни і вміють самостійно поповнювати свої знання про-

тягом всього навчання; 

Оцінка «добре» (75–82 бали, С) – виставляється студентам, які опанували на-

вчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, засво-

їли основну літературу, яка рекомендована програмою; таким чином, робота студентами 

виконана, але з певною кількістю помилок. 
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За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Задовільно 
68–74 D 

60–67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але: 

 відтворює матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил; 

 не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під 

час добору прикладів; 

 відтворює матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «задовільно» (68–74 бали, D) – виставляється студентам, які знають осно-

вний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, виконують завдання непогано, але зі значною 

кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка рекомендована програмою. 

Задовільному рівню відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання (за-

вдання), якщо студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, 

але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні 

понятійного апарата, показав недостатні знання літературних джерел. Оцінка «задовіль-

но» виставляється студентам, які допустили на екзамені помилки при виконанні екзаме-

наційних завдань, але під керівництвом викладача вони знаходять шляхи їх подолання. 

Оцінка «достатньо» (60–67 балів, Е) – виставляється студентам, які знають осно-

вний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні 

критерії. 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 
35–59 FX 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням 

0–34 F 

ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відповід-

но розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, непослі-

довно і невпевнено викладає матеріал. 

 

15. Форми поточного та підсумкового контролю успішності навчання. 

Форми поточного контролю: усне опитування, письмове опитування, есе. 

Форма підсумкового контролю: іспит. 

 

Перелік екзаменаційних питань 

1. Поняття про психологічну службу. Предмет, мета, завдання діяльності психологіч-

ної служби.  

2. Вимоги до особистості практичного психолога: психограма професії психолога, си-

стема особистісних якостей, навичок та вмінь, необхідних психологу.  
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3. Організаційні аспекти діяльності психолога: орієнтовний план роботи психологіч-

ної служби в системі освіти, документація психологічної служби, кабінет психоло-

га в закладах освіти.  

4. Модель діяльності психологічної служби в системі освіти: структура психологічної 

служби в системі освіти, орієнтовна модель діяльності психологічної служби в 

освітніх закладах, напрямки роботи шкільної психологічної служби.  

5. Психодіагностика як основа професійної діяльності психолога. Завдання та проце-

дура шкільної психодіагностики. Основні фактори ризику в різних вікових групах 

учнів. 

6. Психслого-педагогічна корекція як напрям діяльності психологічної служби в шко-

лі. Принципи психокорекційної діяльності психолога.  

7. Психологічна консультація як напрям роботи психологічної служби. Профілактич-

на робота психологічної служби. Просвітницька робота психологічної служби. 

8. Напрямки психологічної допомоги дітям дошкільного віку.  

9. Психологічний супровід природного розвитку, корекція афективної поведінки ді-

тей дошкільного віку.  

10. Розвиток довільності психічної саморегуляції, самоконтролю та навичок міжособи-

стісної взаємодії у дітей дошкільного віку.  

11. Проблематика психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Сутність 

та критерії готовності дитини до школи, проблема мотивації навчання в молодшо-

му шкільному віці.  

12. Шкільна дезадаптація молодших школярів як вид роботи психологічної служби в 

початковій школі.  

13. Технологія психологічної роботи з підлітками. Основні напрямки роботи психолога 

з учнями підліткового віку.  

14. Проблема акцентуацій характеру підлітків та засоби їх корекції.  

15. Проблема внутрішніх конфліктів підлітків: діагностика та психологічна допомога у 

подоланні.  

16. Криза підліткового віку як проблема психологічної роботи в школі.  

17. Технологія психологічної роботи з учнями раннього юнацького віку.  

18. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками.  

19. Проблеми міжособистісної взаємодії в юнацькому віці, їх корекція.  

20.  Психологічна підтримка процесу становлення особистісної ідентичності як вид ді-

яльності психологічної служби в школі. 
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21. Проблема соціально-психологічної занедбаності учнів. Сутність та види психологі-

чних девіацій.  

22. Агресивна поведінка: сутність, вікові особливості, діагностика, корекція, профілак-

тика.  

23.  Делінкветна поведінка: вікові особливості, причини, профілактика. Методика кон-

тактної взаємодії з делінквентними учнями.  

24. Адиктивна поведінка: сутність, технології корекції та профілактики.  

25.  Аутоагресивна, суіцидальна поведінка: сутність, причини, особливості прояву, за-

соби корекції та профілактики.  

26. Основні форми психологічної роботи з батьками: лекторії, виступи на батьківських 

зборах, індивідуальна та групова робота.  

27.  Діагностична та корекційна діяльність психологічної служби при взаємодії з сім'я-

ми учнів.  

28. Проблематика психологічної роботи з педагогічним колективом.  

29.  Психологічні особливості педагогічного колективу. Психологічний портрет педа-

гога. Якості особистості педагога, що вимагають психологічної корекції.  

30.  Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи виникнення. 

16.  Методичне забезпечення 

1) навчальна програма дисципліни; 

2) робоча навчальна програма дисципліни; 

3) комплексна контрольна робота; 

4) екзаменаційні матеріали; 

5) конспекти лекцій; 

6) інформаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять; 

7) інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів. 

 

17. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Бажутина С. Б. Практична психологія в вузі і школі / С. Б. Бажутина, Г. Г. Ворони-

на,  І. П. Буллах. – Луганськ: Янтарь, 2010. – 113 с. 

2. Варій М. Й. Психологія особистості / М. Й. Варій. – К: Центр учбової літератури, 

2010. – 592 с. 

3. Васильєв О. Дитячі страхи, неврози, темперамент / Корекційна робота психолога /    

О. Кочерга,  О. Главник, О. Васильєв – К: Шкільний світ, 2012. – С.18-23. 

4. Горькавець С. О. Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та профілак-

тика вирішення / С. О. Горькавець, Л. П. Волченко. – Харків: Друкарня Мадрид, 

2020. – 91 с. 

5. Горленко В. М. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників 
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психологічних служб / В. М. Горленко, В. Д. Остова, Н. В. Сановенко. – Київ,: 

УНМЦ, 2018. – 106 с. 

6. Дуткевич Т. В., Практична психологія: Вступ до спеціальності. 2-ге вид. /  Т. В. 

Дуткевич, О. В. Савицька. – К: Центр учбової літератури, 2016. – 254 с. 

7.   Корекційна робота психолога / Упоряд. О. Главник. – К: Шкільний світ, 2012. – 

112 с.  

8. Максименко С. Д. Психічне здоров’я дітей / Авторські програми з психології / С. 

Д. Максименко.  – К: Шк. світ, 2012. – 112 с. 

9. Обухіівська А. Г. Психологічний супровід інклюзивної освіти / А. Г. Обухіівська. – 

Київ,: УНМЦ, 2017. – 92 с. 

10. Помиткіна Л. В. Взаємодія психолога і вчителя як умова творчого зростання особи-

стості учня Творча особистість у системі неперервної професійної освіти / Л. В. 

Помиткіна – Харків: ХДПУ, 2010. – С. 293-295. 

11. Психологічна служба: Навчально-методичний посібник для студентів і виклада-

чів. – Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. 

12. Панок В. Г. Алгоритми діяльності працівників психологічної служби т 1 / В. Г. 

Панок. – Київ: УНМЦ, 2019. – 138 с.  

13. Панок В. Г. Алгоритми діяльності працівників психологічної служби т 2 / В. Г. 

Панок. – Київ: УНМЦ, 2020. – 106 с.  

14. Панок В. Г. Психологічна служба / В. Г. Панок. – Київ,: Ника-Центр, 2016. – 362 

с. 

15. Сухий О. Л. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для 

діагностики обдарованості дітей та молоді / О. Л. Сухий, Г. В. Онопченко, О. В. 

Онопченко. – Київ,: УНМЦ, 2017. – 52 с. 

16. Стояновська О. В. Психологічна служба в системі освіти / О. В. Стояновська. – 

Київ,: Каравела, 2019. – 176 с. 

17. Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб: навч. посіб. / Л. М. Легка,        

Л. Г. Семенча. – Львів: Новий Світ - 2000, 2018. – 371 с. 

18. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами / 

[Н. О. Головко, Л. Є. Данелян, І. С. Довгалюк та ін.]. – Київ,: Держсоцслужба, 

2015. – 108 с. 

Додаткова  

1. Біла О. Г. Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення пси-

холога- практика // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. 
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пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За рсд. С. Д. Максиме-

ка. – К: ГНОЗІС, 2013. – С. 18–22. 

2. Максименко С. Д., Ільїна Т. Б. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної 

характеристики сучасного психолога // Практична психологія та соціальна робо-

та. –2019. – № 1. – С. 2-6. 

3. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні рекоменда-

ції. – Кам’янець-Подільський: Інформаційно-видавничий відділ Кам’янець-
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