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Передмова 
Психологія як наука використовується практично у всіх напрямках  

сучасного життя. Основними функціями, які виконує психолог майже у всіх 
сферах своєї професійної діяльності, є психологічна діагностика, психологічна 
корекція та психологічна профілактика. В останні роки в Україні виникла 
значна потреба в професійній кваліфікованій допомозі населенню у вирішенні 
проблем окремих людей у випадках емоційних або соціальних криз, з проблем, 
які виникають у виробничій діяльності, професійній орієнтації, психологічній 
реабілітації різних категорій населення.

Суттєві зміни, які відбуваються сьогодні у всіх сферах суспільства 
вимагають ретельного розв’язання питання надання професійної кваліфі-
кованої допомоги населенню відносно збереження психоло гічного здоров’я 
та надання допомоги в адаптації до складних умов життя. Саме тому в умовах 
сьогодення особливо ретельно і осмислено слід підходити до виховання 
та соціалізації підростаючого покоління. Особливого значення набуває 
формування гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, 
психічно здорової особистості. А розв’язання всіх цих питань неможливе 
без кваліфікованої психологічної допомоги. Слід зазначити, що починаючи з 
кінця 70-х років, у журналі «Вопросы психологии» ставилося питання про 
орга нізацію соціально-психологічної служби як єдиної системи охорони й 
підтримки психічного здоров’я населення. Але лише у 90-х роках почалася 
практична реалізація ідеї створення національної системи соціально-
психологічної служби у країнах СНГ, коли на базі Інституту психології України 
започаткувався Центр психологічної служби системи освіти. У порівнянні з 
західно-європейскою практикою ідея створення системи охорони і підтримки 
психологічного здоров’я населення є досить новою.  Отже, тільки майже десять 
років потому були створені національні системи соціальних і психологічних 
служб. Наказом Міністерства освіти і науки України було затверджено Типове 
положення про Центри практичної психології і соціальної роботи (наказ від 
15.08. 2000 р. № 386).

Перші спроби впровадити надбання наукової психології у прак тичну 
діяльність соціально-психологічних служб виявили низьку ефективність 
цього процесу. Про це говорить і досвід, який виявився в процесі впровад-
ження психологічної служби в систему освіти . На думку відомих психологів 
(О.Асмолова, В.Василюка, Ю.Гільбуха, О.Киричука, Ю.Машбица та ін), 
необхідним є розвиток специфічного рівня проектування наукових психологічних 
знань у практичне вико ристання. Ці вчені відстоюють думку, що використання 
наукових здобут ків у процесі розробки психологічних технологій практичної 
діяль ності шкільного психолога є основним завданням прикладної психології.
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Отже, психологічна служба – це система спеціальних закладів, які ство-
рюються в різних соціальних інститутах і організаціях, покликаних надавати 
кваліфіковану психологічну допомогу людям. Це особливі підрозділи у 
структурі підприємств і організацій, - система психологічного супроводу 
діяльності різноманітних соціальних інститутів. Спеціалісти, які працюють 
в структурі психологічної служби вирішують комплексні задачі експертизи, 
діагностики і психологічної консультації у сферах виробництва, транспорту, 
освіти, медицини, культури, спорту, юриспруденції та ін.

Об’єктами діяльності психологічної служби в організації можуть бути: 
організація в цілому або групи та окремі особистості, які входять до її складу. 
У роботі психологічної служби вирішуються два основних завдання:

1) опис стану об’єктів – психодіагностика;
2) вплив – за допомогою рекомендацій чи використання технологій 

соціальних перетворень стану соціальних об’єктів.
Навчальний посібник «Організація діяльності психологічних служб» 

містить основні поняття,  напрямки роботи та особливості діяльності 
психологічних служб у різних соціальних сферах, а саме: в системі освіти, 
соціальних служб для молоді, охорони здоров’я, політики, органів внутрішніх 
справ та бізнесу.

Слід відзначити, що теоретичний та практичний матеріал, норма тивні 
документи, якими керуються в своїй діяльності практичні психологи, які 
працюють в різних сферах викладений у багатьох підручниках та посібниках, але 
немає підручника, в якому б було одно часно систематизовано роботу психолога 
у всіх напрямках роботи психологічних служб. Саме тому виникла потреба в 
створенні такого підручника.

Основна мета навчального посібника – створення оптимальних умов для 
отримання базових теоретико-методологічних і прикладних знань, вмінь і 
навичок з організації роботи психологічних служб.

Викладений у посібнику матеріал може бути використаний як студентами 
– майбутніми спеціалістами по кадрам в якості навчальної літератури, так і 
практичними психологами, які набувають знання, вміння і навички праці в 
оволодінні майбутньою професією та вершинами професіоналізму.


