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1 .Загальні положення

1.1. Психологічна служба в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» (далі -  Академія) здійснює свою діяльність згідно «Положення 
про психологічну службу» (далі -  Положення). Основною метою діяльності 
психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення 
ефективності науково-навчального процесу, захист психологічного здоров’я і 
соціального благополуччя усіх його учасників.
1.2. Діяльність Психологічної служби забезпечується фахівцями в галузі 
психології. Склад Психологічної служби належать до науково-педагогічних 
працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма 
правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.3. Структура Психологічної служби Академії визначаються закладом вищої 
освіти.
1.5. Психологічна служба Академії безпосередньо підпорядковується ректору 
і тісно співпрацює з територіальними органами управління вищою освітою, 
органами охорони здоров’я, правоохоронними органами, соціальними 
службами для молоді, органами студентського самоврядування, 
громадськими організаціями.
1.6. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією 
України, чинним законодавством, у тому числі Законами України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 
України, а також цим Положенням, Статутом Академії, наказами ректора.

2. Мета, основні завдання та зміст діяльності психологічної служби

2.1. Основною метою діяльності психологічної служби є підвищення 
ефективності освітнього процесу засобами психології, створення умов для 
повноцінного особистісного розвитку, позитивної соціалізації, професійного 
становлення та життєвого самовизначення для формування психологічної та 
фізичної готовності фахівця працювати за обраним фахом на якісно новому 
рівні, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність випускника Академії 
на світовому ринку праці.
2.2. Принципи діяльності психологічної служби:
- пріоритет прав та інтересів здобувачів вищої освіти;
- особистісно-орієнтований підхід;
- гуманістичний характер діяльності;
- доступність;



-конфіденційність;
-повага до людської гідності;
-компетентність та добросовісність.
2.3.Основними завданнями психологічної служби є:
- підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, 
гуманізація стосунків у студентських та викладацьких колективах;
- здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу розвитку 
студентів;
- сприяння повноцінному особистісному розвитку студентів та створення 
належних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації 
творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку;

гармонізація соціально-психологічного клімату в Академії;
- психологічне забезпечення профілактики девіантної та адиктивної 
поведінки серед студентів, конфліктів та особистісних проблем;
- психологічне забезпечення освітніх програм з метою адаптації їх змісту та 
засобів засвоєння до інтелектуальних та особистісних можливостей і 
особливостей студентів;
- здійснення наукових досліджень та підготовки викладачів до впровадження 
новітніх психологічних технологій в освітній процес Академії;
2.4. Зміст роботи психологічної служби включає такі напрямки діяльності: 
-координаційно-методологічний та аналітико-науковий напрям;
- методична підготовка викладачів до впровадження у навчальний процес 
Академії інноваційних розвивальних технологій;
- психолого-педагогічний відбір абітурієнтів;
-професійне становлення особистості студентів;
-психологічний супровід сучасної молодої сім’ї;
-науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження та 
використання тренінгових технологій;
-соціальний психолого-педагогічний супровід студентів з обмеженими 
можливостями;
- соціально-педагогічний супровід студентів-сиріт;
- профілактика суїцидальної поведінки серед молоді;
- моніторингові дослідження фізичного та психічного здоров’я студентів.
2.5. Основними функціями психологічної служби є:
-діагностика -  соціальне і психологічне вивчення студентів, викладачів і 
співробітників, груп і колективів, моніторинг соціальних процесів та 
психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що 
ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі;



-корекція -  здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення 
відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, схильності 
до узалежнень та правопорушень, подолання різних форм девіантної 
поведінки (у разі недостатності психопрофілактичної роботи та за умови 
необхідності, своєчасності та ефективності застосування, методів 
психокорекції та загальної психотерапії);
-реабілітація -  надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги 

студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх 
до умов навчання в Академії та соціального середовища;
-профілактика -  своєчасне попередження відхилень у психічному та 
особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, запобігання 
конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження 
наркоманії, алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, 
аморальному способу життя та ін.;
-психологічна просвіта -  підвищення психологічної культури всіх учасників 

навчально-виховного процесу -  студентів, викладачів, співробітників.
2.6. Основними видами роботи психологічної служби є:
Психологічне консультування -  надання психолого-педагогічної допомоги 
студентам, викладачам та співробітникам з використанням гуманістичної 
психології;
Психодіагностика -  психологічне вивчення студентів, викладачів і 
співробітників за допомогою сучасних надійних та валідних тестових 
методик, методів спостереження, бесіди на підставі принципу єдності 
діагностики та психокорекції;
Психопрофілактика -  проведення індивідуальних і групових занять 
(консультацій, тренінгів, семінарів, лекцій тощо) для відповідних цільових 
груп;
Психореабілітація -  надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги 
студентам, що мають соціальні і психологічні проблеми, пережили чи 
знаходяться у важкій життєвій ситуації, стресі тощо;
Психологічна просвіта — виступи перед студентами, викладачами, 
кураторами, вихователями з повідомленнями науково-практичного 
психологічного спрямування;
Соціальний патронаж — паспортизація та соціально-педагогічний супровід 
цільових категорій студентів з метою допомоги у вирішенні побутових і 
соціальних проблем;
Організаційно-методична робота — складання планів на рік, місяць; 
складання звітної інформації; підготовка до проведення виступів, тренінгів, 
семінарів, лекцій тощо; підготовка психологічних матеріалів інформаційно-



просвітницького спрямування; обробка результатів психодіагностики, 
оформлення висновків, рекомендацій; робота в бібліотеці, самопідготовка; 
участь у науково-методичних семінарах, конференція тощо.

III. Структура та управління психологічною службою

3.1. Структуру психологічної служби Академії визначає керівництво 
закладу. Адміністративно служба підпорядковується ректору Академії.

IV. Зміст діяльності психологічної служби

4.1. Психологічна служба Академії:
- бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на 
забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, збереження їх 
повноцінного психічного здоров’я;
- проводить психолого-педагогічну діагностику студентів, сприяє їх адаптації 
до нових умов освітнього процесу згідно з рівнем психічного розвитку;
- розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально- 
виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, тендерних, вікових 
особливостей студентів;
- готує студентів до свідомого життя; здійснює їх превентивне виховання, 
профілактику злочинності, алкоголізму й наркоманії, інших залежностей і 
шкідливих звичок;
- проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію 
девіантної поведінки студентів;

формує психологічну культуру студентів, науково-педагогічних 
працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань 
психології, її практичного використання в організації освітнього процесу.
4.2. Психологічна служба повинна:
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність студентів, захищати їх 
від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному 
співробітництві з усіма учасниками освітнього процесу;
- пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних 
знань всіх учасників освітнього процесу в Академії;
- зберігати професійну таємницю; не поширювати відомостей, отриманих у 
процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди 
студенту чи його оточенню;
- постійно підвищувати свій професійний рівень;
- проводити дослідження, моніторинги, ^тренінги, навчальні семінари, 

консультації для студентів, викладачів та співробітників Академії.



4.3. Член психологічної служби має право:
- визначати різні види робіт з огляду на потреби Академії;
- планувати діяльність відповідно до рекомендацій методичних установ 
психологічної служби;
- ознайомлюватися з документами, скаргами, що містять результати його 
роботи, надавати щодо них роз’яснення;
- захищати професійну честь і гідність;
- здійснювати індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти;
- отримувати методичну допомогу, в тому числі й супервізію та інтервізію, 
підвищувати кваліфікацію, здійснювати перепідготовку.

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
5.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 
Академії в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними 
обов’язками.
5.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються 
Вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення.

Проректор
з навчально-методичної 
роботи, к.м.н.

Декан медичного факультету,
к.б.н.

лена МИХАИЛЕНКО

Олександра МОЖЕІТОВА

Виконавець: Наталія ОРЛЕНКО


