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Вибіркова

Рік підготовки
3-й
Семестр

кількість годин -

6-й

150

Лекційні
—

Практичні
50 год.
Самостійна робота
100 год.
Тижневих годин для
Освітній ступінь
денної форми навчання:
бакалавр
аудиторних
СРС - 4:16

Вид контролкхдиф.залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання —1:3

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічна служба у закладах освіти»
є набуття майбутніми практичними психологами знань щодо основних нормативних
документів, які регламентують професійну діяльність, формування навичок планування та
проведення дослідницької, корекційної, розвивальної та консультативної роботи; розвиток
вмінь виконувати професійно-орієнтовані завдання.
Основне завдання вивчення дисципліни «Психологічна служба у закладах освіти»
полягає в ознайомленні студентів із нормативно-правовою базою та видами діяльності
практичних психологів у сфері освіти; з особливостями роботи та підготовкою
практичного психолога до роботи в системі освіти; формуванні навичок проведення
психодіагностичної, корекційної, розвивальної та консультаційної роботи з дітьми різних
вікових груп та дорослими; опануванні навичок виконання професійно-орієнтованих
завдань з психології.
Міждисциплінарні
зв’язки:
«Вікова
та
педагогічна
психологія»,
«Психодіагностика», «Спецкурс з математичної статистики».
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:
знат и:
9 етичні аспекти роботи практичних психологів;
■ нормативно-правову базу діяльності практичних психологів в системі освіти;
■ основні види діяльності та форми роботи практичних психологів;
■ особливості проведення психодіагностичної, корекційної, розвивальної та
консультаційної роботи з дітьми різних вікових груп та дорослими.
вміти:
■ складати план роботи на рік та план роботи на місяць практичного психолога в
закладах освіти;
■ оформлювати основну документацію практичних психологів в системі освіти;
■ виконувати професійно-орієнтовані завдання;
■ проводити психодіагностичну, корекційну, розвивальнута консультаційну роботи з
дітьми різних вікових груп та дорослими.
Програмні компетентності:
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Навички використання інформаційних і комунікативних технологій
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
Здатність бути критичним і самокритичним
Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців
ЗК 8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК 9 Уміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми
ЗК 10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як член суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства праза,
прав і свобод людини і громадянина вУкраїні
Фахові ФКЗ Розвинута здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації
(ФК)
ФК 4 Розвинуте вміння організовувати та надавати психологічну допомогу
(індивідуальну та групову)
ФК 5 Здатність застосовувати на практиці базові інструментальні цінно л і
психології, розуміння соціальних і психологічних наслідків своєї
професійної діяльності

Загальні ЗК 1
ЗК 2
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ФК 6 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу
відповідно до запиту
.
ФК 7 Розвинуті вміння організовувати і надавати психологічну допомогу
особистості, що перебуває в кризових ситуаціях
і
ФК 8 Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися
норм професійної етики
ФК 9 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно
до запиту
;
ФК 10 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку
ФІ< 11 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку
Програмні результати навчання
Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати
психологічні проблеми та пропонувати способи їх розв’язання
Знати закономірності побудови та ефективного впровадження психологічних
технологій згідно із запитом конкретного індивіда або групи
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних
завдань
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження
Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і
нефахівців
Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх
розв’язання
Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральш х
особливостей співрозмовника
Складати та реалізовувати план консультативного урахуванням специфіки
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність
власних дій
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися
до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності
Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань,
у тому числі демонструвати лідерські якості
'
Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку
і
Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльносгі
психолога
Демонструвати соціально відповідальну та свідомо слідувати гуманістичним та
демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності
Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, установлювати
ефективність власних дій

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ЕСТБ для
денної форми навчання. Із них 30 практичні/100 самостійна робота.
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Змістовий модуль 1.
Нормативно-правова база діяльності психологічної служби в системі освіти
Тема 1 Практична робота 1 Теоретичний аналіз проблеми організації
психологічної служби (5 год.)
Мета: ознайомити студентів із історичними аспектами виникнення
професії психолога.
Основні поняття: психологічні знання, психологічна служба в системі освіти,
освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, структура
психологічної служби, рівні підготовки психологів.
Тема 2 Практична робота 2 Організація та планування роботи практичного
психолога (5год.)
Мета: ознайомити студентів з особливостями організації та планування роботи
психолога.
Основні поняття: види діяльності практичного психолога, гра, діагностика,
консультаційна бесіда, корекція, консиліум, психологічна служба в системі освіти,
профілактика, прогностика, реабілітація, тренінг, урок психології.
Тема 3 Практична робота 3 Організація та форми роботи практичного
психолога (5 год.)
Мета: ознайомити студентів з особливостями форм роботи практичного
психолога.
Основні поняття: консультативно-методична допомога; просвітницькопропагандистська робота; превентивне виховання; консультативна бесіда; консиліум;
розвивальна гра / тренінг; різноманітні види ігрової психотерапії (казкотерапія, пісочна
терапія
Тема 4 Практична робота 4 Вимоги до психологічного кабінету дошкільних,
загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи освіти (5 год.)
Мета: ознайомити студентів з особливостями та основними вимогами до
психологічного кабінету практичного психолога.
Основні поняття: обліково-статистичні документи; матеріали для службового
використання; робочий кабінет психолога; навчальний кабінет психолога.
Змістовний модуль 2.
Зміст роботи практичного психолога з дітьми різних вікових категорій
Тема 5-6 Практича робота 5-6
психологічної служби (10 год.)

Особистість

психолога

як суб’єкта

Мета: ознайомити студентів з особливостями самоідентифікації психолога та
його професійною позицією.
Основні поняття: професійна самоідентифікація; психограма професії;
професійна позиція практичного психолога; соціальна компетентність; професійна
майстерність; акмеологічні інваріанти.

Тема 7 Практична робота 7 Зміст роботи психолога з дітьми дошкільного
віку (5 год.)
Мета: ознайомити студентів зі специфікою роботи практичного психолога з
дошкільниками.
Основні поняття: адаптація, агресивність, афективна поведінка, впертість, вікові
страхи, гіпоактивність, гіперактивність, критерії психічного розвитку, корекція
афективної поведінки, нерівномірність психічного розвитку, психологічна готовність
до шкільного навчання.
Тема 8-9 Практпча робота 8-9 Особливості роботи психолога з молодшими
школярами. Методи діагностики та правила оформлення результатів перевірки
готовності до навчання у школі, напрямки роботи психолога по підготовці дитини
до школи (10 год.)
Мета: ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога з молодшими
школярами.
Основні поняття: агресивність, гра, довільність поведінки, мотивація навчання,
навчальна діяльність, соціально-психологічна адаптація, співробітництво, шкільна
дезадаптація, шкільна тривожність, шкільний невроз, шкільні страхи.
Тема 10 Практича робота 10 Специфіка роботи психолога з підлітками та
старшокласниками (5год.)
Мета: ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога з підлітками та
старшокласниками.
Основні поняття: афект, асоціальна поведінка, емоційна автономія,
комунікативні проблеми, нормативна емансипація, негативізм, неадекватний рівень
домагань, особистісна тривожність, «підлітковий комплекс», поведінкова автономія,
поведінкова емансипація, професійні інтереси, проблема самовизначення, соціальнопсихологічний тренінг, синдром дисморфобії, соціальна активність, шкільна
дезадаптація, «Я-концепція».
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Змістовий модуль 1.
Нормативно-правова база діяльності практичного психолога в закладах освіти
Тема 1 Теоретичний аналіз проблеми організації
психологічної служби
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Тема 2 Організація та планування роботи
практичного психолога
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Змістовий модуль 2.
Зміст роботи практичного психолога з дітьми різних вікових категорій
Тема 5-6 Особистість психолога як суб’єкта
10
20
30
психологічної служби
“
Тема 7 Зміст роботи психолога з дітьми
5
10
15
дошкільного віку
10
20
Тема 8-9 Особливості роботи психолога з
30
молодшими школярами. Методи діагностики та
правила оформлення результатів перевірки
готовності до навчання у школі, напрямки
роботи психолога по підготовці дитини до
школи
10
Тема 10 Специфіка роботи психолога з
15
5
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“
50
100
90
Разом за
змістовим модулем 2
50
150
100
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15
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15
30

15
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5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1.
Нормативно-правова база діяльності практичного психолога в закладах освіти
1
Теоретичний аналіз проблеми організації психологічної
5
служби
2
Організація та планування роботи практичного
5
психолога
3
Організація та форми роботи практичного психолога
5
4

5-6
7

Вимоги до психологічного кабінету дошкільних,
5
загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи
освіти
Змістовий модуль 2.
Зміст роботи практичного психолога з дітьми різних вікових категорій
Особистість психолога як суб’єкта психологічної
10
служби
Зміст роботи психолога з дітьми дошкільного віку
5

8-9

10

Особливості роботи психолога 3 молодшими
школярами.
Методи діагностики та правила оформлення результатів
перевірки готовності до навчання у школі, напрямки
роботи психолога по підготовці дитини до школи
Специфіка роботи психолога з підлітками та
старшокласниками

Усього

10

5
50

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1.
Нормативно-правова база діяльності практичного психолога в закладах освіти
1
2
3

Теоретичний аналіз проблеми організації
психологічної служби
Організація та планування роботи практичного
психолога
Організація та форми роботи практичного психолога

10
10
10

4

5-6
7

Вимоги до психологічного кабінету дошкільних,
10
загальноосвітніх та інших навчальних закладів
системи освіти
Змістовий модуль 2.
Зміст роботи практичного психолога з дітьми різних вікових категорій
Особистість психолога як суб’єкта психологічної
20
служби
Зміст роботи психолога з дітьми дошкільного віку
10

8-9

10

Особливості роботи психолога 3 молодшими
школярами. Методи діагностики та правила оформлення
результатів перевірки готовності до навчання у школі,
напрямки роботи психолога по підготовці дитини до
школи
Специфіка роботи психолога з підлітками та
старшокласниками

20

10

Усього

100

7. Методи навчання
Практичні заняття, самостійна робота
Методи контролю проблемного викладу: аналіз життєвих та виробничих ситуацій,
написання рефератів, анотуванні наукових джерел.
Частково-пошукові методи: евристичні бесіди
8.Методи контролю
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.
Розподіл балів, які отримують студенти
Вид занять
Практичні заняття
в ауд
Виконання завдань
для самостійної
роботи
всього
залік
Усього

Змістовний
модуль 1
15 (5/3)

Змістовний
модуль 2
15 (5/3)

Сума

25( 5/5)

25( 5/5)

50

30

80
20
100

9. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Залік
10. Засоби діагностики успішності навчання
Поточний контроль (вправи, тести), модульний контроль

11. Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою
(для екзаменів і заліків)
• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка
завершується заліком/екзаменом, становить за поточну успішність 80 балів, на
заліку/екзамені - 20 балів;
• при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ЕСТ8

За національною шкалою
Оцінка
ЕСТБ

Оцінка в
балах

А

9 0 -1 0 0

В

81-89

Екзаменаційна оцінка/оцінка з
диференційованого заліку
5

Залік

Відмінно
Дуже добре

4
С

71-80

Б

61-70

Добре

Зараховано

Задовільно
3

51-60

Е

Достатньо

12. Методичне забезпечення
Методичні вказівки щодо практичних занять та самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Психологічна служба у закладах освіти» для студентів денної форми
навчання за спеціальністю 053 - «Психологія», освітній рівень - бакалавр, конспект
лекцій.
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68.

Лист МОН України від 30.08.2018 № 1/9-515 «Щодо впровадження Положення

про психологічну службу в системі освіти».
69.

Лист МОН України від 05.09.2018 № 1/9 -529 «Про документацію працівників

психологічної служби у системі освіти України».
70.

Лист МОН України від 18.05.2018 №1/11-5480 «Про методичні рекомендації

щодо запобігання та протидію насильству».
71.

Лист МОН України від 30.10.2018 № 1/9 - 656 «Про перелік діагностичних

методик щодо виявлення та протидію домашньому насильству відносно до дітей».
72.

Лист МОН України

від 29.12.2018 №1/9 - 780 «Щодо організації роботи у

закладах освіти з питань запобігання домашньому насильству та булінгу».
73.

Лист МОН України від 16.01.2018 № 1/9-31 «Щодо запобігання поширенню

наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та
студентської молоді».
74.

Листа МОН України від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію

працівників психологічної служби у системі освіти України».
75.

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 20 1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 навчальний рік».

