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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Психологічна служба Придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури працює в академії з 2010-2011 навчального року на базі кафедри 

філософії. 

1.2 Психологічна служба ПДАБА є органічною складовою психологічної 

служби системи освіти України.  

1.3  Діяльність психологічної служби здійснюють практичні психологи, які 

мають відповідну вищу фахову освіту (спеціаліст, магістр) і, відповідно до 

чинного законодавства України, користуються усіма правами і гарантіями, 

передбаченими для них. 

1.4 Основною метою діяльності психологічної служби є психологічний 

супровід та підвищення ефективності освітньо-виховного процесу, розвиток і 

формування зрілої професійно орієнтованої особистості студента. 

1.5 Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», чинним законодавством України, «Положенням 

про психологічну службу системи освіти України» (Наказ МОН України № 127 

від 03.05.99), «Етичним кодексом психолога», Статутом ПДАБА та цим 

Положенням. 

 

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

 

2.1 Основними завданнями психологічної служби є: 

-  підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, 

гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітньо-

виховного процесу з урахуванням результатів індивідуально-психологічної 

діагностики; 
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- сприяння створенню належних психологічних умов для повноцінного 

особистісного розвитку студентів, формування у них мотивації до навчання, 

самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку. 

 

 2.2 Психологічна служба функціонує на трьох рівнях: 

- науковому –  здійснюється вивчення закономірностей психічного 

розвитку і формування особистості студента з метою розробки адекватного 

набору методів та методик професійного застосування психологічних знань; 

- методичному – здійснюється соціально-психологічне забезпечення 

освітньо-виховного процесу шляхом розробки сучасних методик і технологій 

роботи практичних психологів, включаючи розробку методичного забезпечення 

професійної підготовки студентів, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців; 

- практичному (прикладному) – забезпечується безпосередня робота 

практичних психологів за переліченими нижче основними напрямами 

діяльності. 

 

2.3 Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями: 

- консультативно-методична допомога усім учасникам освітньо-виховного 

процесу з питань навчання, виховання культурної, соціально зрілої особистості 

студентів, оптимізації стосунків викладачів та студентів; психологічна допомога 

молодим студентським сім’ям; консультування з проблем подолання 

індивідуальних життєвих ускладнень; 

- участь у плануванні та оцінці ефективності освітньої діяльності;  

- участь у профорієнтаційних заходах для учнів і абітурієнтів з метою 

надання їм допомоги у свідомому виборі професії та побудові життєвої стратегії;  

- психологічне забезпечення освітньо-виховного процесу; 

- здійснення діагностичної, корекційної і профілактичної роботи як з 

окремими особами – студентами, науково-педагогічними працівниками, 

співробітниками, так і з групами та колективами;  

- просвітницька робота з підвищення психологічної культури у 

навчальному закладі, захисту психічного і фізичного здоров’я. 

 

3 УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ 

  

3.1 Психологічна служба підпорядковується ректору ПДАБА з усіх питань 

діяльності. 

3.2 Контроль за діяльністю психологічної служби здійснює завідувач 

кафедри філософії  та проректор з  науково-педагогічної, кадрової та виховної 

роботи.  

3.3 Працівники психологічної служби приймаються на посади та 

звільняються з посад наказом ректора за погодженням з керівником служби та 

завідувачем кафедри філософії. 

 

 



 3 

4 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

- Застосування специфічних методів і прийомів впливу на поведінку 

людини, які потребують високого професіоналізму працівників психологічної 

служби. 

- Анонімність і відповідальність спеціалістів у роботі. 

- Психологічна служба системи освіти – це служба охорони психічного 

здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. 

 

5. ПСИХОЛОІГЧНА СЛУЖБА МАЄ ПРАВО 

 

- надавати рекомендації психологічного характеру керівникам структурних 

підрозділів, організаціям та тим, хто звернувся за допомогою;  

- здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед студентів, 

науково-педагогічних працівників, співробітників ПДАБА, учнів шкіл і закладів 

профтехосвіти, громадськості;  

- використовувати матеріально-технічну базу ПДАБА для здійснення своєї 

діяльності; 

- проводити методичну роботу;  

- виконувати роботи на замовлення сторонніх організацій і установ, 

надавати платні послуги відповідно до законодавства; 

- здійснювати експертизу психологічних методик, методів, технологій та 

педагогічних інновацій;  

- розробляти та впроваджувати власні програми з психологічної просвіти, 

наукової, консультативної, тренінгової діяльності; 

- організовувати семінари, тренінги та інші заходи наукового і науково-

методичного характеру. 

 

При виконанні своїх завдань та функцій психологічна служба працює у 

взаємодії з кафедрами та деканатами факультетів, іншими підрозділами та 

службами ПДАБА. 

 

Фінансування діяльності психологічної служби (в тому числі оплата праці 

працівників) здійснюється за рахунок власних коштів ПДАБА. 
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Керівник психологічної служби, 

доктор філософії                                                                       М.Г.Складановська 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Завідувач кафедри філософії, кандидат історичних наук, 

доцент                                                                                         В.В.Білополий 

 

 

Проректор з  науково-педагогічної, 

кадрової та виховної роботи,  кандидат технічних наук., доцент                                                    

                                                                                                  С.В. Іванцов 

 

Начальник юридичного відділу                                            В.Д.  Аністрат 


