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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Робота практичного психолога в закладах освіти потребує не тільки загального 

високого рівня теоретичних знань, а й вміння вирішувати практичні завдання. Логічне 

поєднання теорії та практики можливе на основі знань науково-методичних засад планування 

та організації роботи фахівця. 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомити майбутніх шкільних психологів з 

основними психологічними поняттями, положеннями, закономірностями і науково-

теоретичними розробками психологічної служби в закладах освіти, що є основою їхніх 

фахових знань. озброєння студентів уміннями забезпечити необхідні соціально-психологічні 

умови підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя, сприяти 

розвитку і захисту психічного здоров'я особистості. 

3. Пререквізити. «Загальна психологія», «Педагогічна і вікова психологія», 

«Практикум з психології», «Соціальна психологія». 

4. Результати навчання У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти повинні оволодіти наступними компетенціями. 

Знати: 

 історії розвитку психологічної служби в системі освіти; 

 специфіки професійної діяльності практичного психолога в закладах освіти; 

 основ організації психологічної служби: завдання, структуру, функції; особливості 

основних видів та напрямків діяльності психологічної служби; 

 специфіки діяльності складових системи психологічної служби; 

 вимог до особистості та професійних характеристик практикуючого психолога. 

Вміти: 

 здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування 

завдань спеціальності; 

 аналізувати психічні властивості і стани, характеризувати психічні процеси, різні 

види діяльності індивідів у групі; - здійснювати роботу з психологічної 

профілактики, запобігання можливих відхилень у психічному розвитку та 

становленні особистості людини, міжособистісних стосунків, запобігання 

конфліктів; - застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і 

розв’язання завдань зі спеціальності, використовуючи відомі методи; 

 виявляти унікальність й особливу роль становлення особистості на різних вікових 

етапах, мотиви її поведінки, внутрішні інстанції. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

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

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні питання організації 

психологічної служби 

Тема 1. Практична 

психологія як галузь 

психології 

7 2 2   3       

Тема 2. Історія 

психологічної служби в 

Україні та за кордоном 

7 2 2   3       

Тема 3. Психологічна 

служба як інститут 

надання психологічної 

допомоги 

7 2 2   3       

Тема 4. Види 

професійної діяльності 

практичних психологів 

8 2 2   4       

Тема 5. Організація та 

планування роботи 

практичного психолога 

8 2 2   4       

Тема 6. Особистісні та 

професійні якості 

працівника 

психологічної служби 

системи освіти 

8 2 2   4       

Разом за  ЗМ1 45 12 12   21       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Система психологічної служби в 

закладах освіти 

Тема 1. Основи 

організації психологічної 

служби системи освіти 

9 2 2   5       

Тема 2. Психологічна 

служба в дошкільних 

закладах освіти 

9 2 2   5       

Тема 3. Психологічна 

служба у закладах 

загальної середньої освіти 

9 2 2   5       

Тема 4. Психологічна 

служба закладів вищої 

освіти 

9 2 2   5       

Тема 5. Методика роботи 

психолога з педагогічним 

колективом 

9 2 2   5       

Разом за ЗМ 2 45 10 10   25       

Усього годин  90 22 22   46       

 

 

  



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

 

Назва теми 

1. Виготовити опорні схеми:  

- «Етичний кодекс практичного психолога освіти». 

- «Психологічна профілактика». 

- «Психологічне просвітництво». 

2. Проаналізувати основні нормативно-законодавчі документи в роботі психологічної 

служби. 

3. Розробити тематику виступів на лекторіях для батьків з питань психологічної просвіти. 

4. Телефон довіри як форма роботи практичного психолога. 

5. Особливості роботи шкільного психолога з дітьми «групи ризику» 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю  
Комплексний контроль знань студентів з курсу здійснюється на основі результатів 

проведення поточного, модульного та підсумкового контролю знань (залік). 

Основними формами поточного контролю є такі види робіт: 

1) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами; 

2) виконання студентами самостійних дослідницьких завдань; 

3) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв’язання 

навчальнопрофесійних задач); 

4) виконання підсумкової контрольної роботи (тестування та розробка фрагментів 

уроків початкової школи за різними навчальними технологіями); 

5) опрацювання літератури; 

6) виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (розробка та захист 

проектів). 

Формою підсумкового контролю є залік.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти-доповіді;  

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання 

знань, періодичним контролем по тестах, узагальнення оцінок самостійної роботи студентів 

після засвоєння ними першого, а потім другого модулів. За результатами суми двох 

періодичних модулів робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною 

шкалами і ICTS.  

 

  



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

 

 

7. Рекомендована література 

 

7.1. Основна 

1. Бажутина С.Б., Воронина Г.Г., Булак И.П. Практическая психология в вузе и 

школе. – Луганск, 2000. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической роботы в школе. – М.,: 

Совершенство, 2008.-298с. 

3. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы психологической службы // 

Тенденции развития психологической науки / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, Л.И. 

Анцыферова. – М.: Наука, 2009. – С.225-269. 

4. Кузменко В.І. Зміст та організація роботи психолога в дошкільному закладі. – К., 

2009. 

5. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: Сфера, 2006.-

240с. 

6. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби // педагогіка 

і психологія. – 2004. -№2 

7. Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична 

психологія та соціальна робота. – 32.-2000. 

8. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 2015. 

 

 

7.2. Інформаційні ресурси 

 

1. Про затвердження положення про психологічну службу // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18 

2. Психологічна служба в закладах освіти // 

https://pidruchniki.com/1382040442984/pedagogika/psihologichna_sluzhba_zakladah_osviti_u

krayini 

3. Проект положення про психологічну службу в системі освіти // https://mon.gov.ua › app › 

media › 2018/02/12 

4. Психологічна служба в системі освіти (курс лекцій) // 

http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%

D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
https://pidruchniki.com/1382040442984/pedagogika/psihologichna_sluzhba_zakladah_osviti_ukrayini
https://pidruchniki.com/1382040442984/pedagogika/psihologichna_sluzhba_zakladah_osviti_ukrayini
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf


5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9

A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9

.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.

%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA

%D0%B0.pdf 

5. Психологічна служба в закладах освіти // 

https://allreferat.com.ua/uk/psuhologiya/kontrolnaya/3366 

http://eprints.zu.edu.ua/24784/1/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.%20%20%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%A1.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
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