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Анотація навчальної дисципліни 

Курс «Організація діяльності психологічних служб» є нормативним для 

підготовки майбутніх психологів і входить до інваріантної частини підготовки 

бакалаврів. Даний курс розкриває особливості організації психологічні служби 

в різних галузях діяльності, як складові державної системи охорони психічного 

і соціального здоров’я громадян, покликані надавати соціальну і психологічну 

допомогу особистості не тільки у кризові моменти її життя, а й у процесі 

розвитку і саморозвитку. При цьому мова йде про кваліфіковану допомогу, що 

здійснюється на наукових засадах і має на меті захист особистості, її честі і 

гідності, сприяння її повноцінному розвиткові. 

Метою курсу є забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними 

знаннями з основ організації психологічної служби, озброєння здобувачів 

вищої освіти уміннями забезпечити необхідні соціально-психологічні умови 

підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя, 

сприяти розвитку і захисту психічного здоров’я особистості.   

Основні завдання  курсу: 

1. Ознайомити слухачів з основами загальнотеоретичні питаннями 

організації психологічної служби, її завданнями, структурою та 

функціями.  

2. Висвітлити специфіку основних видів та напрямків діяльності  

психологічної служби. 

3. Проаналізувати особливості психологічної служби системи освіти, 

промислових підприємств та організацій малого бізнесу, специфіку 

роботи практичного психолога при центрах соціальних служб  для 

молоді.  

4. Детально розкрити специфіку діяльності основних видів психологічної 

служби системи освіти. 

5. Виробити у здобувачі вищої освіти ряд умінь та навичок застосування 

набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати 

особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.                     

Очікувані результати вивчення курсу 

Інтегральна компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення 



досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК10. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну, групову та дистанційну) відповідно до запиту. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК12. Здатність застосовувати знання психологічних механізмів 

функціонування, розвитку та формування психічних явищ, генезису 

особистості, її діяльності та індивідуальних особливостей. 

Програмні результати навчання 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати в комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культурні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній 

громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного 

й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щочетверга, з 14.00 до 15.00.  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка з 16.00 до 18.00. 

E-mail викладача: olha.dzhedzhera@rshu.edu.ua 

 


