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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

КОНСУЛЬТУВАННЯ «ДІАЛОГ» 

 

Центр психологічного консультування «ДІАЛОГ» (надалі Центр) 

функціонує при кафедрі психології управління Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».   

 «ДІАЛОГ» – це абріавітура слів, які вказують на спрямованість роботи 

Центру, а саме: Діагностика. Інформація. Адаптація. Лідерство. Оптимізм. 

Гуманізм. 

Основні види роботи Центру психологічного консультування 

«ДІАЛОГ»: 

 Психологічна діагностика особистості і колективу. 

 Індивідуальне та сімейне психологічне консультування. 

 Психологічна просвіта. 

 Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності організацій на 

основі сучасних психологічних технологій. 

 Тренінги різних спрямувань.  

 Корекція кризових станів. 

 

Основою діяльності  Центру є сукупність професіональних принципів і 

правил взаємостосунків в системі післядипломної педагогічної освіти з 

користувачами психологічної інформації (замовники, клієнти тощо), а саме:  

 принцип детермінації – дозволить  коректно визначити єдину сферу 

психологічної компетентності та функціональні обов’язки, раціональні основи 

і організаційно-методичні засоби професіональної діяльності; 

 принцип розвитку  – сприятиме інтеграції практичної психології в 

систему післядипломної педагогічної освіти з метою психологічного 



забезпечення освітнього процесу, задля розвитку міждисциплінарних зв’язків, 

враховуючи інтереси представників різних професій; 

 принцип єдності свідомості і діяльності – надасть можливість 

формувати психологічну культуру у всіх суб’єктів системи післядипломної 

педагогічної освіти; 

 принцип системності – сприятиме розвиткові суб’єктів системи ППО 

на різних рівнях: 

– індивідуальному, який включає в себе когнітивні, емоційно-вольові, 

мотиваційно-потребові, особистісні тощо; 

– соціальному, який включає комунікативні навички, принципи 

існування соціальної спільноти тощо; 

– духовному – який вміщає ціннісно-змістовний компонент 

особистості, пов’язаний із здатністю привносити в культуру та життя інших 

людей значні досягнення. 

 принцип інтеграції – зусиль по об’єднанню та координації роботи на 

партнерських засадах (співпраця з Українським науково-методичним 

Центром практичної психології і соціальної роботи), з органами охорони 

здоров’я, соціального захисту, іншими зацікавленими органами, а також – із 

громадськими організаціями. 

У своїй діяльності Центр керується  Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими актами, Указами 

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів,  нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки 

України,  Положенням про психологічну службу системи освіти, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.99 за № 922/4215 та 

затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 №127, наказами 

і розпорядженнями ЦІППО АПН України. 

Центр забезпечує своєчасне вивчення стану психологічної культури, 

особистісного та професійного зростання усіх суб’єктів системи 



післядипломної педагогічної освіти, а саме: викладацький склад ОІППО та 

ЦІППО НАПН України; слухачів підвищення кваліфікації керівних, 

методичних та педагогічних кадрів освіти; інституту менеджменту та 

психології. 

В Центрі працюють психологи, які призначаються з числа осіб, які 

мають вищу освіту з кваліфікацією кандидат та доктор психологічних наук, 

доктор філософії з психології (РhD), «практичний психолог» або «психолог». 

В Положенні про Центр психологічного консультування «ДІАЛОГ» 

зазначено, що Центр у межах компетенції має право від свого імені 

затверджувати домовленості, укладати угоди за напрямами діяльності, які 

передбачені. 

Метою діяльності Центру є підвищення психологічної культури та 

надання психологічної допомоги й  супроводу усім суб’єктам навчально-

виховного процесу системи післядипломної педагогічної освіти в умовах 

соціальних трансформацій.  

Об’єктом  діяльності – психологічний супровід післядипломної 

педагогічної освіти. 

Предмет діяльності –  психологічне забезпечення ефективного 

функціонування системи ППО. 

Головна мета – підвищення психологічної культури усіх суб’єктів в 

післядипломній педагогічній освіті. 

Основні функції: 

– діагностично-аналітична –  вимагає систематичного вивчення 

реального стану й рівня психологічної культури усіх учасників ППО; 

– інформаційно-методична –  спрямована на корекцію й відновлення 

психологічної інформації, що постійно змінюється в результаті розвитку 

суспільства й науки, впровадження нових психолого-педагогічних 

технологій; 

– просвітницька –  надання психологічних знань; 



– відновлювально- компенсаторна –  передбачає надання суб’єктам  

ППО психологічної інформації, що не була отримана ними під час одержання 

вищої педагогічної освіти та відновлення психологічних знань і вмінь, які 

були частково або повністю втрачені як суб’єктивно неактуальні у процесі 

гтрудової діяльності;  

– прогностично-технологічна, яка враховує перспективи розвитку 

післядипломної педагогічної освіти і спрямована на використання новітніх 

ідей і технологій;  

–  розвивальна – спрямована на забезпечення особистісного зростання 

та професійної самореалізації усіх учасників ППО; 

–  моделююча  – передбачає моделювання і апробації змісту, форм і 

методів підвищення професійної кваліфікації кадрів; 

– контрольно-інформаційна, котра передбачає створення й підтримку 

зворотного зв'язку , системи інформаційного забезпечення (бази даних про 

якісні й кількісні зміни), підвищення психологічної культури. 

Стратегічні завдання психологічної служби в системі післядипломної 

педагогічної освіти полягають у : 

– здійсненні психологічного забезпечення процесу підвищення кваліфікації 

керівних, методичних та педагогічних кадрів  системи ППО; 

– психологічному забезпеченні діяльності закладів ППО у тому числі сприянні 

організації психологічних служб у кожному закладі післядипломної 

педагогічної освіти; 

– розвитку психологічної культури, особистісному і професійному зростанню 

усіх суб’єктів післядипломної педагогічної освіти; 

–  проведенні моніторингу стану сформованості і розвитку психологічної 

культури усіх суб’єктів післядипломної педагогічної освіти. 

Організація Центру психологічного консультування в системі ППО 

можлива при інтеграції і координації психологічної діяльності з структурними 

утвореннями інститутів післядипломної педагогічної освіти (Центрами 



практичної психології, психологічними службами тощо) та іншими 

провідними науковими та вищими навчальними закладами освіти України.  

Особливої ваги набуває психологічна допомога для освітян, у тому 

числі тих, хто навчається і підвищує кваліфікацію в ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 


