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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
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Про затвердження Положення про 
Психологічну службу ННІЯО ХНМУ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту ХНМУ, 
Положення про психологічну службу в системі освіти України, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. №509 , 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за 
№ 885/32337, та на підставі наказу ХНМУ від 31.08.2020 р. №201 «Про 
реорганізацію лабораторії психологічних та соціологічних досліджень ННІ ЯО 
ХНМУ у Психологічну службу ННЗ ЯО ХНМУ». 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Психологічну службу Навчально-
наукового інституту якості освіти Харківського національного медичного 
університету (далі - Положення), що додається. 

2. Директору Навчально-наукового інституту якості освіти 
Завгородньому І.В. забезпечити виконання вимог Положення 
підпорядкованими співробітниками. 

3. Положення про Лабораторію психологічних та соціологічних 
досліджень НШ ЯО, затверджене наказом ХНМУ від 24.03.2017 р. № 117 
вважати таким, що втратило чинність з дати підписання даного наказу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. проректора з 
науково-педагогічної роботи Лещину І.В. у 

В.А. Капустник 
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Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності 
Психологічної служби Навчально-наукового інституту якості освіти 
Харківського національного медичного університету, координація її роботи та 
визначення правового положення цього підрозділу в структурі Навчально-
наукового інституту якості освіти ХНМУ. 

1. Загальні положеним 
1.1. Психологічна служба (далі — ПС) є структурним підрозділом 

Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського національного 
медичного університету (далі — НШ ЯО) та підпорядковується безпосередньо 
його директору. 

1.2. У своїй діяльності ПС керується Законами України, постановами 
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства 
освіти і науки України, Положенням про психологічну службу в системі освіти 
України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
22.05.2018 року №509, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 липня 
2018 р. за № 885/32337, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями 
Вченої ради, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими 
актами. 

1.3. ПС працює відповідно до перспективного та поточного планів 
роботи НШ ЯО і Харківського національного медичного університету. 

1.4. Організацію роботи ПС забезпечує директор ННІ ЯО та керівник 
ПС. 

1.5. Коло повноважень працівників ПС визначається посадовими 
інструкціями. 

1.6. Положення про ПС, організаційна форма, структура, чисельний та 
посадовий склад працівників затверджується наказом ректора і закріплюється у 
штатному розписі університету. 

2. Мета діяльності ПС 
Психологічну службу створено з метою підвищення якості освіти та 

оптимізації окремих напрямів роботи ХНМУ, психологічного забезпечення та 
підвищення ефективності освітнього процесу, захисту психічного здоров'я та 
соціального благополуччя усіх його учасників: студентів, аспірантів, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, шляхом наукової, 
дослідницької роботи груп психологів та соціологів, з використанням 
загальноприйнятих психологічних і соціологічних методів. 

3. Функції ПС 
Основними функціями ПС є: 

3.1. Розробка стратегії психологічної і соціологічної роботи в 
університеті, ініціювання дослідницьких проектів, подання пропозицій щодо 
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актуальних напрямів і тем досліджень, впровадження результатів у практичну 
роботу. 

3.2. Міжнародне і загальнодержавне співробітництво у науково-
дослідницькій діяльності у відповідності до тематики роботи у ХНМУ. 

3.3. Науково-дослідницька (з прогнозуванням) робота з використанням 
загальнонаукових методів, методів соціологічної науки, методів психологічної 
науки і практичної-психології, що спрямована на підвищення якості освіти і 
вдосконалення педагогічної діяльності у ХНМУ. 

3.4. Діяльність по збереженню психічного здоров'я; пропагування 
здорового способу життя серед студентської молоді, через використання 
загально прийнятих психологічних методів. 

3.5. Діяльність у напрямку розвитку особистості студентів і лікарів-
інтернів через використання загально прийнятих психологічних методів. 

3.6. Видавницька діяльність відповідно до тематики і планів ННІ ЯО 
ХНМУ. ХНМУ. 

3.7. Консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього 
процесу з питань навчання і особистісного розвитку через використання 
загально прийнятих психологічних методів. 

3.8. Психоедукаційна діяльність з підвищення психологічної культури в 
ХНМУ. ХНМУ, 

3.9. Формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист 
психічного здоров'я; профілактика булінгу, мобінгу, дискримінації, 
залежностей. 

3.10. Психологічна допомога студентам 1 курсу в процесі їх адаптації до 
навчально-виховного процесу та іншим студентам, які потребують 
психологічної допомоги. 

3.11. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у 
студентських та педагогічних колективах. : у ; : 

3.12. Надання психологічної допомоги та підтримки студентам, 
аспірантам та викладачам, що перебувають у стані актуального стресу, 
конфлікту, емоційного вигорання та професійної деформації. 

3.13. Корекція взаємодії студентів та всіх інших учасників освітнього 
Процесу. ; ; : ) . , ; , . 

3.14. Вивчення та оцінювання особливостей діяльності студентів, 
студентського колективу, дослідження спрямованості впливу мікросередовища, 
особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу 
соціального середовища та джерела негативного впливу на студентів. 

3.15. Надання рекомендацій з питань соціальної педагогіки студентам та 
викладачам, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих 
обставинах. 

3.16. Участь в оцінці, корекції освітніх програм та їх супровід. 
3.17. Профорієнтаційна робота зі студентами. 
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4. Основні завдання ПС 
4.1. Організація і проведення психологічних досліджень, зокрема, з 

наступних актуальних і перспективних напрямків і питань: 
- навчально-виховний процес (у тому числі, адаптаційні процеси) та 

його сприйняття безпосередніми учасниками; 
- якість освіти та фактори, що її детермінують (у тому числі, 

впровадження сучасних педагогічних технологій та індивідуальні 
стилі викладання у роботі викладачів; індивідуальні психологічні 
особливості студентів і їх комунікативні навички); 

- специфіка навчання на окремих'освітньо-кваліфікаційних рівнях; 
- оцінювання випускниками власного рівня оволодіння професійними 

навичками лікаря; ? 
- дослідження когорт (окремо) іноземних та вітчизняних студентів; 
- імідж ХНМУ очима осіб, які навчаються та працюють у ньому; 
- інші актуальні завдання адміністрації університету, чи на самозапит 

пні яо х і і м у . рн; уіо х : к г 
4.2. Ініціювання і участь у науково-дослідницьких проектах, у тому числі, 

міжнародних, пов'язаних з тематикою роботи, метою і завданнями ХНМУ. 
Започаткування і участь у наукових конференціях, обговореннях та інше. 

4.3. Видання наукової і методичної літератури, у рамках видавницької 
діяльності ХНМУ. 

4.4. Проведення занять, курсів, майстер-класів, ворк-шопів щодо 
підвищення психолого-педагогічної майстерності викладацького складу. 

4.5 Проведення занять, курсів, майстер-класів, ворк-шопів, спрямованих 
на розвиток особистісних якостей і комунікативних навичок студентів, в тому 
числі за запитом адміністрації, студентського самоврядування. 

4.6. Надання консультаційної психологічної допомоги (індивідуальної і 
групової), студентам, лікарям-інтернам і викладачам університету (за 
потребою). 

4.7. В межах роботи ПС група соціологів виконує такі завдання: 
4.7.1. Планування соціологічних досліджень на кожний наступний 

календарний рік. 
4.7.2. Визначення мети і завдань, об'єкту і предмету соціологічних 

досліджень, формулювання робочих гіпотез. 
4.7.3. Побудова вибіркової сукупності досліджень. 
4.7.4. Розробка дослідницького інструментарію. 
4.7.5. Організація польового етапу збору даних. 
4.7.6. Здійснення обробки даних та їх аналізу, підготовка підсумкових 

звітів за результатами досліджень. 

5. Обов'язки ПС 
Основними обов'язками працівників Психологічної служби є: 
5.1. Вчасне, якісне і повне виконання основних функцій, відповідно до 

цього Положення. 
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5.3. Постійне підвищення кваліфікації і професійного рівня працівників 
ПС. 

5.4. Суворе дотримання в роботі вимог чинного законодавства. 
5.5. Дотримання правил трудового внутрішнього розпорядку 

університету. 

6. Права ПС 
З метою забезпечення виконання своїх завдань і обов'язків, ПС надається 

право: 
6.1. Співпрацювати з усіма підрозділами ХНМУ. 
6.2. На навчання і підвищення професійної кваліфікації співробітників. 
6.3. Користуватись централізованим матеріально-технічним 

забезпеченням університету. 
6.4. Користуватись системами зв'язку і комунікацій університету. 

7. Реорганізація та ліквідація 
7.1. Реорганізація чи ліквідація Психологічної служби здійснюється 

наказом ректора університету у порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 

8. Прикінцеві положення 
8.1. Усі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом 

видання наказу ректора університету про внесення змін чи доповнень або 
затвердження нової редакції Положення про Психологічну службу ННІ ЯО 
ХНМУ. 

8.2. Після затвердження нової редакції Положення про Психологічну 
службу ННІ ЯО ХНМУ, попереднє Положення втрачає чинність. 

Директор ННІ ЯО ХНМУ, 
професор І.В. Завгоро/ ІНШ 


