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Пропозиції щодо розвитку центру психологічного консультування 

«ДІАЛОГ» 

Всі пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру психологічного 

консультування «ДІАЛОГ» (надалі Центру), можна розділити за двома 

блоками: 

 

1. організаційний; 

2. змістовно-смисловий; 

 

До організаційного блоку можна віднести такі позиції: 

 наявність приміщення облаштованого за вимогами Положення 

про психологічний кабінет навчальних закладів (наказ від 19.10.2001 р. № 

691). Приблизний план-пропозицій щодо оформлення кабінету для 

проведення навчально-тренінгових занять додається; 

 посилення роботи відділу маркетингу для залучення широких 

верств населення (для цього варто було б провести маркетингове дослідження 

серед студентів, слухачів тощо); 

 розширення кола надання консультативних послуг до рівня 

комплексного консультування та при необхідності забезпечити користувачів 

можливістю отримати допомогу на рівні різних фахівців, а саме: 

психотерапевтів, юристів, економістів, педагогів тощо. 

 забезпечення психологів робочим кабінетом для індивідуальної 

психодіагностичної, психокорекційної, розвивальної роботи як з 

педколективом, так і з іншими (студентами, слухачами, бажаючими отримати 

психологічну допомогу); а також для підготовки для занять, тренінгів, 

виступів; обробки результатів психологічних обстежень та оформлення 

висновків та рекомендацій. 

До змістовно-смислового блоку можна віднести: 

 введення в діяльність Центру таку форму роботи як супервізія 



(Супервізія - це професійне консультування і супровід діяльності 

працівників більш досвідченим спеціалістом, який виключає контроль і 

оцінку. Традиційно супервізія застосовується у психотерапії, проте 

сьогодні вона виходить за рамки психотерапії і використовується 

фахівцями інших галузей, зокрема практичної психології); 

 запровадити постійно діючий семінар-тренінг для психологів; 

 з метою забезпечення ефективної діяльності Центру запровадити 

маркетингові дослідження для виявлення найбільш актуальних 

психологічних проблем сьогодення і на їх основі можливо виокремити 

нові підрозділи в роботі центру. 

 розробити та запровадити в діяльність Центру комп’ютерну 

програму психологічного дослідження як для індивідуального, так і 

групового обстеження клієнтів; 

 запровадити в діяльність Центру практику впровадження 

результатів наукових досліджень аспірантів університету; 

 запровадити проведення в Університеті на базі Центру «Тижня 

психологічних знань» з залученням відомих фахівців психологів для 

проведення шопінгів, майстер-класів тощо (проведення таких заходів 

сприятиме продовженню та розширенню різних форм психологічної 

роботи з бажаючими).  

 

 

 

 

 

 

 


