
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №8 «Космічний» 

 

Положення 
про психологічну службу дошкільного навчального закладу  

 

Загальні положення:  

 

1. Психологічна служба дошкільного навчального закладу №8 «Космічний» в 

структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони 

фізичного і психічного здоров’я і діє з метою виявлення оптимальних 

соціально – психологічних умов для розвитку особистості. 

2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного 

розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, 

створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяє виконанню 

освітніх і виховних завдань дошкільного навчального закладу. 
3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України 

«Про освіту», чинним законодавством України. 
 

Основні завдання полягають: 

 

- у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей 

на кожному віковому етапі; 

- у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і 

саморозвитку; 
- у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її 

психолого – педагогічного вивчення; 
- у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному 

розвитку дитини. 
 

Основними видами діяльності психологічної служби  

дошкільного навчального закладу є: 

 

- діагностика – психологічне обстеження дітей, їхніх груп та колективів, 

моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей, визначення 

причин, що ускладнюють їх розвиток; 

- корекція – здійснення психолого – педагогічних заходів з метою усунення 

відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, 

подолання різних форм девіантної поведінки; 
- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному 

розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, 

запобігання конфліктним ситуаціям у навчально – виховному  



     процесі тощо; 
- консультативна – допомога всім учасникам навчально – виховного процесу з 

питань розвитку та виховання дітей; 
- просвітницька – робота з підвищення психологічної грамотності та культури 

у працівників дошкільного навчального закладу та батьків вихованців; 
- превентивне виховання – метою якого є формування у дітей орієнтації на 

здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я.   


