




1. Загальні положення 

1.1. Кабінет психологічного консультування Чернігівського інституту МАУП 

(далі – КПК Інституту) створений Наказом директора з метою підвищувати 

психологічну культуру викладачів та здобувачів вищої освіти, забезпечувати 

належний рівень їхньої психологічної компетенції, сприяти психологічній 

підтримці навчально – виховного процесу та допомагати у розв’язанні 

різноманітних особистих і професійних проблем, які мають психологічне 

підґрунтя. 

1.2. КПК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про психологічну службу 

системи освіти України (наказ № 509 МОН України від 22.05.2018 р.), 

Конвенцією ООН про права людини, Етичним кодексом психолога й іншими 

чинними нормативними, правовими та методичними документами України та цим 

Положенням. 

1.3. КПК працює при кафедрі «Згальнонаукових, соціальних і поведінкових 

дисциплін» є інтегрованим явищем, що являє собою єдність чотирьох складових 

або аспектів, – наукового, прикладного, практичного та організаційного.  

1.3.1.Науковий аспект передбачає проведення досліджень за проблемами 

методології та теорії практичної психології освіти, що вивчає індивідуальні 

прояви вікових закономірностей психічного розвитку, умови становлення 

особистості та індивідуальності. Завданням наукового аспекту є наукове 

обґрунтування та операційна розробка психодіагностичних, психокорекційних, 

психопрофілактичних та розвивальних програм, способів засобів та методів 

професійного застосування психологічних знань у конкретних умовах освітнього 

процесу. Відмінність цих досліджень від академічних полягає у тому, що вони не 

лише виявляють певні психологічні механізми або закономірності, але і 

визначають психологічні умови розвитку їх у контексті цілісного становлення 

особистості у майбутнього професіонала, інтегрованої у освітній і 

виховнийпроцес. 

1.3.2. Прикладний аспектпередбачає можливість використання 

психологічних знань працівниками закладу вищої освіти. Головними дієвими 



особами є  викладачі, методисти які у співпраці із психологами можуть 

використовувати новітні психологічні дані для освітніх потреб, цілей та завдань 

згідно Етичного кодексу та Конвенції прав людини.  

1.3.3. Практичний аспект – забезпечують безпосередньо викладачі-

психологи кафедри, що входять до складу кабінету психологічного 

консультування. До їх завдань не входить створення принципово нових методів 

дослідження психологічних закономірностей, однак зобов’язанням є професійно – 

грамотне використання усього того чим володіє сучасна науково–практична 

діяльність.  

1.3.4. Організаційний аспект включає створення дієвої структури –кабінету 

психологічного консультування, забезпечення як взаємодії усіх ланок навчально–

виховного процесу з організаційних та змістових питань, так і контроль за 

професійною діяльністю та підвищенням професійної кваліфікації фахівців-

психологів кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін.  

1.4. Місією КПК кафедри загальнонаукових, соціальних і поведінкових 

дисциплін є створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний 

розвиток кожної особистості, що є складовою навчально–виховного процесу, її 

душевного комфорту, що лежить в основі психологічного здоров’я та 

гармонійного функціонування в умовах ефективної та продуктивної діяльності 

закладу освіти. 

1.5. Призначення: психологізація системи освіти (сприяння психічному, 

психофізіологічному та особистісному розвитку в умовах навчально–виховного 

процесу на усіх вікових етапах його учасників). 

1.6. Мета: виявлення і створення оптимальних соціально–психологічних 

умов для розвитку особистості, а саме:  

- психологічний супровід студента у процесі навчання і виховання;  

- допомога куратору та сім’ї у здійсненні навчально–виховної діяльності;  

- психологічне забезпечення, сприяння та розвиток особистості майбутнього 

професіонала;  

- сприяння особистісному зростанню та професійному самовизначенню 

викладачів;  



- забезпечення психологічного комфорту науково-педагогічних працівників 

закладу освіти. 

1.7. Фахівець-психолог КПК кафедри загальнонаукових, соціальних і 

поведінкових дисциплін має подвійне підпорядкування. За адміністративною 

лінією він, як і усі члени викладацького колективу, підпорядковується директору 

Інституту та завідувачу кафедри. 

1.8.  Фахівець-психолог КПК має постійний зв’язок з психологічним 

центром, де працюють методисти-психологи, які надають методично – 

організаційну допомогу та забезпечують співпрацю і професійне спілкування з 

іншими практичними психологами міста, району, області тощо.  

 

2. Основні завдання діяльності  

2.1. КПК кафедри загальнонаукових, соціальних і поведінкових дисциплін 

здійснює:  

- психологічне вивчення кожної окремої особистості для індивідуального 

підходу до неї протягом усього періоду навчання та виховання;  

- забезпечення повноцінного розвитку, ранній вияв, профілактика та 

усунення поведінкових труднощів у межах психологічної компетенції; 

- консультування адміністрації, педагогічного колективу та батьків з проблем 

навчання та виховання студентів;  

- підвищує рівень психологічних знань;  

- допомагає вирішенню проблем викладачів особистого та професійного 

характеру. 

2.2. Основні загальні завдання:  

- реалізація у роботі із учасниками навчально – виховного процесу 

можливостей та резервів розвитку кожної вікової категорії закладу вищої освіти;  

- розвиток індивідуальних особливостей – інтересів, здібностей, схильностей, 

почуттів, захоплень, життєвих планів тощо;  

- створення сприятливого для розвитку особистості студентів психологічного 

клімату, що визначений насамперед організацією продуктивного спілкування з 

викладачами та однолітками;  



- надання своєчасної психологічної допомоги та підтримки студентам, їх 

батькам, вихователям, кураторам академічних груп, викладачам та іншим 

учасникам навчально – виховного процесу.  

2.3. Завдання за напрямом безпосередньо психологічної роботи:  

- сприяння повноцінному особистісному розвитку здобувачів вищої освіти та 

створення належних умов для формування у них мотивації до навчання, 

самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку; 

- підвищення психологічної культури усіх учасників освітньо- виховного 

процесу, гуманізація стосунків у студентському та викладацькому колективах; 

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітньо-

виховного процесу; 

- психологічне забезпечення профілактики девіантної та адитивної поведінки 

серед студентів, попередження та подолання конфліктів та особистих проблем; 

- адаптація студентів до умов навчальної дисципліни, сприяння їх 

професійному та особистісному становленню.  

 

3. Функції та основні види діяльності  

3.1. Організація спільно з іншими кафедрами Інституту заходів виховної і 

соціальної роботи.  

3.2. Узгодження діяльності з кафедрами Інституту, надання їм методичної та 

практичної допомоги, здійснення контролю за цими напрямками.  

3.3. Аналіз і узагальнення практики психологічної роботи, передового 

досвіду, проведення семінарів, нарад, підготовка оглядів, методичних посібників і 

рекомендацій з цих питань.  

3.4. Співпраця із спеціалізованими установами та громадськими 

формуваннями міста, спрямована на покращання морально-психологічного 

клімату в колективі.  

3.5. Координація взаємодії та надання психологічної допомоги у діяльності 

органів студентського самоврядування Інституту. 

3.6. Узагальнення результатів психологічної роботи в Інституті, внесення 

пропозицій щодо шляхів її поліпшення.  



3.7. Основні види діяльності фахівця-психолога КПК кафедри 

загальнонаукових, соціальних і поведінкових дисциплін: психологічна 

просвіта;психологічна профілактика; психологічне консультування; психологічна 

діагностика; корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, соціально-

психологічні тренінги, тестування особистісних якостей 

3.7.1. Результатом психологічної просвіти та психопрофілактичної 

діяльності є: вироблення власної системи поглядів на життя, трансформація 

системи ціннісних орієнтацій, формування професійного ідеалу; засвоєння 

культури людських взаємин і соціально – професійних функцій; формування 

індивідуального стилю навчально – професійної діяльності та власної моделі 

моральної поведінки; опанування форм ефективного професійно – ділового 

спілкування; збереження особистісного психологічного здоров’я та гідного 

ставлення до оточуючих.  

3.7.2. Психологічне консультування передбачає кваліфіковану допомогу 

психолога у розв’язанні тих проблем, з якими до нього самостійно або за порадою 

інших людей звертаються студенти, батьки, викладачі та педпрацівники. В основі 

психологічного консультування лежить глибоке розуміння психологом суті 

проблеми, висвітлення об’єктивної точки зору та сприяння усвідомленню 

провідних моментів тупикової ситуації, а також надання конкретних 

рекомендацій щодо шляхів розв’язання актуальних питань згідно інтересів 

клієнта, але таким чином щоб це було прийнятно для кола його оточення.  

3.7.3. Психодіагностика являє собою поглиблене проникнення психолога у 

внутрішній світ досліджуваного за допомогою спеціального методичного 

інструментарію. На основі одержаних результатів здійснюється прогнозування 

подальшого розвитку потенціалу досліджуваних, а також планується 

психологічна корекція.  

3.7.4. Корекційно–відновлювальна та розвивальна робота слугує 

відродженню та розвиткові лабільності та пластичності особистісних якостей, 

конструктивній видозміні та переорієнтації несприятливих моделей поведінки на 

соціально прийнятні способи реагування. Психокорекція є напрямом 

психологічного впливу на ті або інші психологічні структури з метою 



забезпечення повноцінного розвитку та функціонування особистості, а також 

основною умовою та провідним механізмом активізації прийняття та засвоєння 

нових соціальних ролей – роль студента, майбутнього фахівця, молодіжного 

лідера тощо.  

4. Фахівець – психолог має право 

4.1. Ініціативно або за клопотанням керівництва Інституту запрошувати на 

співбесіду  слухачів, студентів та персонал ЗВО.  

4.2. Застосовувати в своїй діяльності психодіагностичні методики.  

4.3. Розробляти документи, які стосуються психологічної роботи з 

персоналом.  

4.4. Клопотати про заохочення персоналу Інституту і вноситипропозиції про 

притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності за порушення.  

4.5. Вносити пропозиції керівнику з питань, пов’язаних з покращенням 

психологічного клімату в колективі Інституту.  

4.6. Проводити психологічні наради з окремими категоріями персоналу 

Інституту.  

5. Фахівець – психолог зобов’язаний 

5.1. Суворо дотримуватися діючого законодавства, наказів та розпоряджень 

МОН України, ЧІ МАУП.  

5.2. Постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня. 

5.3. Не розголошувати професійну інформацію стосовно психічного стану 

студентів та співробітників ЧІ МАУП.  

5.4. Активно брати участь в громадському житті, особистим прикладом 

показувати зразок виконання службового і громадського обов’язку.  

5.5. Впроваджувати в свою практику заходи і форми наукової організації 

праці. 

 

6. Планування, облік та звітність 

6.1.  Плани роботи на рік кабінету психологічного консультування, фахівець-

психолог складає самостійно, але обов’язково враховує специфіку навчальної 

установи, її цілі, завдання, а також запити працівників Інституту. 



6.2. Основні (заплановані) заходи психологічної роботи включаються до 

планів засідань кафедри загальнонаукових, соціальних і поведінкових дисциплін 

на навчальний рік.  

6.3. Проведена психологічна робота узагальнюється та аналізується у звіті за 

півріччя та рік і фіксується в протоколах засідань кафедри загальнонаукових, 

соціальних і поведінкових дисциплін.  

6.4. Звіт про психологічну роботу підписується керівником кабінету  

психологічного консультування, затверджується завідувачем кафедри 

загальнонаукових, соціальних і поведінкових дисциплін та є складовою частиною 

відповідного протоколу засідань кафедри. 
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