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ПЕРЕДМОВА 

 

 

У 2017 році за ініціативи групи викладачів кафедри філософії та 

педагогіки було створено психологічну службу НТУ, основним напрямком 

якої було визначено надання допомоги здобувачам вищої освіти і викладачам 

університету у вирішенні психологічних проблем, пов’язаних з освітнім 

процесом. 

Спектр запитів до психологів виявився найрізноманітнішим – це 

бажання розібратися у своїх психологічних проблемах, отримання допомоги 

у прийнятті важливого рішення, налагодження процесів саморегуляції; аналіз 

конфліктних ситуацій, наприклад, з батьками, друзями чи непорозуміння з 

викладачами, проблеми у навчанні (наприклад, адаптація до нових форм і 

методів у новому освітньому середовищі та новому колективі) тощо. 

Робота психологів за своїми формами і методами різноманітна. Це 

проведення групової роботи – різноманітних тренінгів (комунікативних, 

особистісного зростання, саморегуляції тощо), інформаційних зустрічей, 

групових консультацій. 

Особлива роль відводиться індивідуальним консультаціям для 

вирішення особистих психологічних проблем здобувачів вищої освіти та 

викладачів. 

Фахівці психологічної служби активно задіяні у проведенні заходів для 

оптимізації роботи кураторів університету, старост першого курсу та 

різноманітної діяльності, пов’язаної з адаптацією першокурсників. 

В університеті психологічна служба активно проводить університетські 

заходи щодо попередження і профілактики ВІЛ/СНІДУ, інформаційні 

кампанії щодо протидії булінгу, протидії сексуальним домаганням, 

мотивування за здоровий спосіб життя тощо. 

У багатьох заходах психологічна служба опирається на співпрацю зі 

здобувачами вищої освіти, реалізуючи їхні ініціативи, пропозиції, запити. 



Для будь-яких питань чи то запит на допомогу від психологів, чи то 

соціальні ініціативи здобувачів вищої освіти психологічна служба завжди 

відкрита до співпраці. 

Ласкаво просимо до психологічної служби НТУ! 

  



І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Це Положення визначає мету, структуру, управління психологічною 

службою у системі вищої освіти, основні завдання, функції, принципи, зміст 

діяльності в цілому та регулює порядок діяльності працівників психологічної 

служби Національного транспортного університету, і є правовою та 

організаційно-методичною основою її роботи. 

1.2 Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у 

значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги» та інших 

актах законодавства України. 

1.3 Психологічна служба є структурним позаштатним підрозділом 

університету. 

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення 

психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки та 

діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та 

інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для 

саморозвитку й самовиховання, виконанню освітніх і виховних завдань 

закладів освіти.  

1.4 Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню 

умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, 

охорони психічного здоров’я і надання психологічної допомоги 

(психологічної підтримки) всім учасникам освітнього процесу відповідно до 

цілей та завдань системи вищої освіти. 

1.5 У своїй діяльності психологічна служба у системі освіти керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 



освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Положенням МОН № 509 

від 22 травня 2018 року «Про психологічну службу у системі освіти 

України», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.  

 

ІІ. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ 

СЛУЖБОЮ  

 

2.1 До складу психологічної служби входять: практичні психологи 

кафедри філософії та педагогіки. 

2.2 Практичні психологи, які входять до складу психологічної служби 

університету, здійснюють: 

- психологічне забезпечення освітнього процесу;  

- психологічний супровід психічного, розумового, соціального і 

фізичного розвитку здобувачів освіти;  

- психолого-педагогічну діагностику та аналіз динаміки 

психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти, освітнього 

середовища тощо; 

- просвітницьку роботу щодо формування психологічної культури 

всіх учасників освітнього процесу; 

- консультативну допомогу здобувачам освіти, батькам (законним 

представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього 

процесу з питань особистісного та професійного розвитку, виховання, 

навчання здобувачів освіти тощо; 

- формування психологічної готовності в учасників освітнього 

процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною, з особливими 

освітніми потребами; 

- профілактику злочинності, алкоголізму, наркоманії, інших 

залежностей і шкідливих звичок серед учасників освітнього процесу; 

- попередження і профілактики ВІЛ/СНІДУ, інформаційні кампанії 



щодо протидії булінгу, протидії сексуальним домаганням, мотивування за 

здоровий спосіб життя тощо. 

2.3 Практичні психологи, які входять до складу психологічної служби 

університету, беруть участь у: 

- освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного 

індивідуального розвитку здобувачів освіти, збереження їх повноцінного 

психічного здоров’я;  

- розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, 

методичних рекомендацій, планів освітньої діяльності з урахуванням 

індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів вищої освіти, а 

також осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі 

навчання. 

2.4 Психологічна служба університету сприяє:  

- профільному та професійному самовизначенню здобувачів вищої 

освіти, формуванню життєвої компетентності та у свідомому виборі професії; 

- формуванню в здобувачів вищої освіти відповідальної поведінки, 

навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, 

готовності до самореалізації тощо; 

- пошуку та формуванню соціально-комунікативної 

компетентності обдарованих здобувачів; 

- педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних 

освітніх програм і технологій.  

2.5 Психологічна служба університету підпорядковується ректору 

Національного транспортного університету з усіх питань діяльності. 

2.6 Психологічна служба університету здійснює усі види своєї 

діяльності на безоплатній основі. 
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