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Передмова 

Розвиток сучасного суспільства як у нашій країні так і закордоном 

характеризується стійкою тенденцією психологізації усіх його сфер. Це 

пояснюється багатьма чинниками: значним прискоренням темпу життя, 

ускладненням суспільних процесів, небувало швидким науково-технічним 

прогресом (що у свою чергу потребує все більшої інтелектуальної, фізичної та 

психологічної напруги від працівників), все більш частими техногенними 

катастрофами та природними катаклізмами, трансформаціями у сімейних та 

родинних стосунках тощо. Все це змушує сучасну людину шукати підтримки у 

психолога. 

Надзвичайно важливими є питання психологічної підтримки в царині 

освіти. Особистість, що розвивається, має потребу у розумінні, прийнятті, 

авансуванні, особливих стратегіях і тактиках виховання, у засвоєнні способів 

саморозвитку. Процес психологічного супроводу в освіті результує себе актами 

самопізнання, саморозвитку і самореалізації, коли людина, вбираючи всі 

зовнішні впливи, починає сама формувати якісно нові смисли й цілі й починає 

діяти не за зовнішніми стимулами, а за внутрішнім спонуканням. 

Служби практичної психології, організовуючи супровід, як правило, 

беруть на себе відповідальність за надання підтримки і допомоги керівникам і 

співробітникам в отриманні необхідних і достатніх знань про людину, у 

здійсненні управлінських функцій (психологія менеджменту) й ін. Все це 

дозволяє говорити про потребу різних установ, організацій, освітніх систем у 

створенні служб практичної психології, готових надавати допомогу, здійснювати 

підтримку у вирішенні багатьох професійних і життєво важливих проблем.  

Запропонований навчальний посібник містить детальний аналіз поглядів 

сучасних зарубіжних та вітчизняних дослідників на проблему надання 

психологічної підтримки особистості у процесах освіти і професійного 

становлення. Проаналізовано діяльність психологічних центрів і служб за 

кордоном і в Україні.  На прикладі діяльності психологічної служби навчального 

закладу детально розглянуто цілі, завдання, принципи діяльності психологічної 



служби, етапи, технології та алгоритм здійснення психологічного супроводу. 

Розкрито історичні сторінки створення психологічної служби в нашій країні.  

Видання призначено для психологів, студентів, аспірантів та 

викладачів психологічних факультетів, працівників психологічних служб, а 

також для всіх, хто цікавиться питаннями надання психологічної підтримки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проблема психологічної підтримки у вітчизняній і зарубіжній 



психології 

У закордонній і вітчизняній науці феномен підтримки став предметом 

психологічного освоєння в останні десятиліття минулого сторіччя. Аналіз 

закордонних досліджень свідчить, що в зарубіжній психології й соціології 

підтримка розглядається переважно у прикладних дослідженнях. Найчастіше 

автори виділяють наступні види підтримки: 

- соціальна (яку отримують від широкого кола людей, що не перебувають у 

родинних зв'язках з реципієнтом); 

- сімейна (яку отримують від членів сім'ї) ; 

-  подружня; 

- педагогічна підтримка у формі пасторської турботи (сприяння педагогів 

особистісному й соціальному розвитку учнів) . 

Наявність соціальної підтримки розглядається всіма дослідниками як 

фактор, що оптимізує подолання особистістю складних життєвих ситуацій. 

Американські психологи Veiel M., Bauman U. у процесі вивчення 

соціальної підтримки, запропонували класифікувати її види залежно від того, 

якими засобами вона здійснюється. На основі цього критерію були виділені 

наступні види підтримки: інформаційна, емоційна й реальна (тобто отримана у 

вигляді практичних дій) (469). 

Шведські дослідниці в галузі соціальної роботи Барбру  Леннер-Аксельсон 

та Інгела  Тюлефорс у монографічному дослідженні розглядають проблему 

підтримки у контексті надання психосоціальної допомоги населенню. У якості 

безсумнівної мети психологічного впливу автори висувають психологічне 

здоров'я особистості. При цьому вони відзначають, що більшість закордонних 

психотерапевтичних і психосоціальних моделей реалізації цієї мети базуються 

на таких критеріях: співчуття людині; самостійність; самореалізація; розвиток 

особистості; гарне самопочуття; адаптація до реальності; здатність 

контролювати своє життя в різних обставинах, як сприятливих, так і 

несприятливих.  



Підтримку автори розглядають як одну з необхідних умов ефективності 

психосоціальної допомоги, відзначаючи, що підтримка є тісно пов'язаною з 

поняттями «розуміння» і «доброзичливість». У цьому випадку важливо не 

стільки те, що говорить людина, скільки тон, яким це вимовляється. Тут мова 

жестів - міміка, кивки й зоровий контакт мають більше значення, ніж слова.  

У роботі британської дослідниці К. Маклафлин зроблено аналіз системи 

педагогічної підтримки учнів у школах Англії й Уельсу. Авторка бере за  

постулат обов'язковість в освітньому процесі ідеї добробуту й благополуччя 

індивідуума як особистості. Реалізація цієї ідеї в англійських школах пов'язана 

з поняттям пасторської турботи, яке передбачає: сприяння особистісному й 

соціальному розвитку дитини через якість навчання; характер стосунків між 

учнями, учителями та іншими дорослими; організацію відстеження 

академічних і особистісних успіхів учнів, їхнього соціального розвитку; 

специфічні пасторські структури й системи; позакласну діяльність і орієнтацію 

школи (цит. за 221) . 

К. Маклафлин пропонує розвивальну модель, яка діє у системі підтримки й 

турботи про учнів. В основу запропонованої моделі в якості її найважливіших 

елементів покладено 1) благополуччя учня; 2) наявність комплексної програми, 

націленої на особистісний і соціальний розвиток молодих людей; 3) залучення 

учнів позитивним шляхом у процес виконання правил і рішень шкільного 

співтовариства; 4) керування. 

Як ілюстрацію запропонованої моделі К. Маклафлин наводить схему 

організації пасторської турботи в ряді англійських шкіл. Пасторська структура 

школи в особі тьюторів виконує функції забезпечення благополуччя учнів, 

стежить за прогресом не тільки академічної успішності, але й особистісного 

розвитку дітей, підтримує зв'язок із зовнішніми організаціями, зацікавленими в 

благополуччі дитини. Британськими законами в кожній школі передбачена 

посада координатора із захисту прав дитини, відповідального за знання й 

дотримання педагогами законів про права дитини (66, 221). 



В останні десятиліття в закордонній науці помітно зріс інтерес до 

проблеми сімейної й подружньої підтримки. При цьому під сімейною 

підтримкою розуміється різноманітна допомога, що отримується від членів 

сім'ї. У спільному дослідженні Fiedmann і Andrews (461) показано особливості 

сімейної підтримки дитини в неповних сім'ях. Американські дослідники 

Jacobson S.W. Frye K.F. (1991), вивчаючи особливості материнської підтримки, 

установили взаємозв’язок між наявністю такої підтримки й рівнем 

психологічного комфорту дитини. Автори дослідили й оптимізуючий вплив 

материнської підтримки на становлення відношень прихильності у діаді «мати-

дитя» (459).  

Американські дослідники Cutrona C.E., Suhr J.A. виявили взаємозв'язок між 

задоволеністю подружжя подружньою підтримкою та їхньою здатністю до 

саморегуляції у стресовій ситуації. Автори розглядають наявність релевантної 

подружньої підтримки як потужний чинник стійкості особистості, 

оптимізуючий її поведінку у важкій життєвій ситуації (456). 

На вивчення особливостей подружньої підтримки у японських парах було 

спрямовано дослідження Morinada Y.S., Sakata К. і Koshi R. (1992). Авторами 

була виявлена залежність ступеня задоволеності японського подружжя шлюбом 

від наявності психологічної підтримки дружини (467). 

Узагальнення результатів досліджень закордонних авторів свідчить, що 

існує пряма залежність між підтримкою, яка надається особистості в 

недостатньому обсязі й порушеннями її психічного й фізичного здоров'я. У 

розглянутих нами дослідженнях показано, що люди, яким надається достатня 

підтримка, легше справляються зі стресовими ситуаціями.  

Особлива увага за кордоном приділяється дослідженню підтримки у сім'ї. 

Результати закордонних досліджень свідчать, що ті, хто отримують подружню 

підтримку, більшою мірою задоволені шлюбом і рідше розлучаються. 

Результати досліджень сімейної підтримки показують, що наявність її 

оптимального рівня створює сприятливі умови для психічного розвитку 



дитини. 

У цілому, наявність підтримки розглядається закордонними психологами 

як конструктивний чинник, що сприяє подоланню стресових ситуацій з 

найменшими втратами й мобілізує людину у критичні періоди життя. 

Установлено також, що підтримка благотворно впливає на фізичне й психічне 

здоров'я, сімейне життя й результати діяльності. 

У зарубіжних дослідженнях психологічна підтримка розглядається як 

необхідна складова всіх наведених видів підтримки - соціальної, сімейної, 

подружньої, педагогічної (456, 459, 461, 464, 469 та ін..). 

Актуалізація  проблеми психологічної підтримки у психології пов'язана із 

процесами гуманізації освіти. А.В. Брушлинський відзначає, що питання про 

гуманізацію й гуманітаризацію сучасної вищої освіти є дуже гострим для 

молоді. Проблематика психологічної підтримки, уважає він, є особливо 

важливою в процесі усе більш активного подолання нашого недавнього 

тоталітарного, авторитарного, минулого (49). 

Включена до гуманістичної парадигми освіти, психологічна підтримка 

досліджується у науці в контексті розробки теорії й практики педагогічної 

підтримки (О.Ф. Бондаренко, О.С. Газман, І.Б. Котова, Н.І. Пов`якель, 

Н.В. Чепелєва та ін.). При цьому, педагогічна підтримка розуміється як 

діяльність суб'єктів освітнього процесу, спрямована на надання превентивної й 

оперативної допомоги. Її психологічний аспект полягає у співучасті у 

життєвому самовизначенні людини, у підготовці до здійснення вибору у 

кризових ситуаціях, у саморозкритті й усуненні суб'єктивних перешкод 

розвитку, у зміцненні психологічного здоров'я, а також у наданні допомоги у 

конкретній складній психологічній ситуації (66, 197-198, , 283, 297, 414-418 та 

ін.). 

О. Газман розробку теорії й практики педагогічної підтримки базує на 

перегляді цільових настанов освітнього процесу. На його думку, визначальною 

в постановці педагогічних цілей є ідея свободи дитини в освіті. Він вважає, що 



гуманістичне уявлення про людину пов'язане з розглядом її в трьох вимірах - як 

істоти природної (біологічної), соціальної (культурної) і екзистенціальної 

(незалежної, вільної). Як ключову характеристику екзистенціального виміру 

людини О. Газман розглядає «свободоздатність», що визначається ним як 

здатність до автономного, нонконформістського існування; здатність 

самостійно, незалежно (з огляду на, але переборюючи біологічну й соціальну 

заданість) будувати свою долю, відносини зі світом, реалізовувати самостійно 

пізнане життєве призначення, здійснюючи власний індивідуальний вибір (66). 

О. Газман протиставляє традиційній педагогічній парадигмі, сутність якої 

полягає в «педагогіці необхідності», нову, гуманістичну освітню парадигму - 

«педагогіку свободи». 

«Педагогіка необхідності», спираючись на чітко сформульовані цілі, 

принципи, методи навчання й виховання, оцінку знань, визначену модель 

організації навчального процесу, виконує таким способом завдання соціалізації, 

окультурення людини. При цьому, учень виступає у ній як «предмет 

виховання», «об'єкт навчання», а його діяльність носить характер «адаптивної 

активності». Сутність «педагогіки необхідності» складає соціальне 

програмування особистості, педагогічний та соціально-педагогічний контроль, 

який диктує методи навчання й виховання, орієнтовані не на внутрішнє «хочу», 

а на зовнішнє «треба». 

«Педагогіка свободи», на відміну від «педагогіки необхідності», 

спирається саме на внутрішнє «хочу» і її головним завданням є індивідуалізація 

особистості. О. Газман визначає індивідуалізацію як діяльність педагога й учня 

з підтримки й розвитку того одиничного, особливого, своєрідного, що 

закладено у даному індивіді від природи або того, чого він набув в 

індивідуальному досвіді (66). 

Індивідуалізація передбачає, по-перше, індивідуально орієнтовану 

допомогу особистості у реалізації первинних базових потреб; по-друге, - 

створення умов для максимально вільної реалізації заданих природою 



(спадкоємних) фізичних, інтелектуальних, емоційних здібностей і 

можливостей; і по-третє, - підтримку людини в автономному духовному 

самобудуванні, у творчому самовтіленні, у розвитку здатності до життєвого 

самовизначення (екзистенціального вибору). 

Педагогічна підтримка й виховання розглядається О. Газманом як дві 

складові педагогічного процесу. При цьому, якщо виховання виконує функцію 

передавання загальних, типових властивостей, то підтримка, що являє собою 

допомогу у саморозвитку, виконує функції індивідуалізації. Тому, як предмет 

педагогічної підтримки О. Газман розглядає процес спільного з дитиною 

визначення її власних інтересів і цілей, можливостей і шляхів подолання 

перешкод (проблем), що заважають їй зберегти свою людську гідність й 

самостійно досягати бажаних результатів у навчанні самовихованні, 

спілкуванні, способі життя (66). 

Ідея педагогічної підтримки, висунута О. Газманом, виявилася 

надзвичайно своєчасною для освітньої практики. У контексті цього напрямку 

проведені дослідження O.Г. Асмолова (24, 25), І.Б. Котової (197-198), 

І.Є. Лілієнталь (221), Т.В. Шубніциної (433) й інших дослідників. Психологічна 

підтримка розглядається у роботах цих авторів як один з елементів системи 

педагогічної підтримки, поряд з підтримкою соціальною й медичною.  

О.Г. Асмолов, розглядаючи психологічну базу ідеї підтримки, відзначає її 

зв'язок із соціально-історичним способом життя особистості. Він пише, що на 

осі історичного часу, завжди існує «зона невизначеності», у якій суб'єкт 

проявляється не тільки як носій соціально-типової поведінки, але й як 

індивідуальність (24). 

О.Г. Асмолов акцентує увагу на соціальній позиції особистості, що є 

основою вибору тих діяльностей, у яких відбувається самореалізація 

індивідуальності. У якості мотивоутворювального фактору соціального способу 

життя автор розглядає цінність «бути особистістю» (25). 

У центр розвитку особистості О.Г. Асмолов ставить не індивіда самого по 



собі, а перші споконвічно спільні акти поведінки. На думку О.Г. Асмолова, 

процес індивідуалізації особистості йде від спільних актів, через підтримку 

самостійності до самоконтролю й самоорганізації поведінки. Таким чином, 

підтримку особистості в освітньому процесі О.Г. Асмолов розглядає як 

допомогу у самоздійсненні індивідуальності (25).  

Співзвучні такому розгляду підтримки й ідеї І.Б. Котової і Є.М. Шиянова, 

які акцентують увагу на глибинному змісті педагогічної й психологічної 

підтримки. Її сутність – у складних процесах і перетвореннях, що зачіпають 

ядро людини - її особистість. Особистість, що розвивається, має потребу у 

пестуванні, розумінні, прийнятті, авансуванні, особливих стратегіях і тактиках 

виховання, в озброєнні механізмами й способами саморозвитку. Процес 

психологічної підтримки, відзначають І.Б. Котова й Є.М. Шиянов, результує 

себе актами саморозвитку, коли людина, збираючи всі зовнішні впливи, 

починає сама формувати якісно нові змісти й цілі й починає діяти не за 

зовнішніми стимулами, а за внутрішнім спонуканням (197, 198, 429). 

У сучасній психологічній літературі проблема підтримки висвітлюється у 

межах вивчення питань психологічного консультування, психологічної корекції 

й психотерапії. Т.М. Гаврилова, розглядаючи завдання й організацію 

особистісного консультування, визначає підтримку як «енергізуюче співчуття», 

маючи на увазі той факт, що психолог виражає клієнтові своє щире співчуття у 

такій формі, що той сприймає його як підтвердження своєї особистості в 

цілому. Автор уважає, що у процесі консультування найбільш ефективною є 

«розвивальна» порада, тобто така, що припускає певний діапазон можливих дій 

і спонукає особистість самостійно шукати оптимальний хід. Крім 

«розвивальної» поради, пише Т.М. Гаврилова, необхідна ще й «розвивальна» 

інформація: знання, що дозволяють суб'єктові діяти найбільш адекватно. Автор 

акцентує увагу на тому, що найважливішими умовами надання ефективної 

підтримки клієнтові є урахування наступних моментів розвитку особистості: 

соціального контексту; культурної специфіки; маргінального (якщо суб'єкт 



живе в іногороднім середовищі); вікових особливостей та індивідуальних 

характеристик особистості. В останні роки у психології  з'явилися 

міждисциплінарні дослідження, присвячені власне психологічній підтримці 

(цит.за 197).  

 У вітчизняних публікаціях розглядаються різні рівні психологічної 

підтримки. Але називають ці рівні різні автори не однаково. Йдеться не про 

синонімічні назви, які відображають подібне розуміння сутності психологічної 

допомоги, а про різні методологічні засади, на які спираються автори у 

визначенні того чи іншого рівня допомоги.  

О.Ф. Бондаренко виділяє такі рівні психологічної допомоги особистості: 

психологічне консультування, позамедична психотерапія та медична 

психотерапія. Вони відрізняються за проблематикою, об’єктом, предметом, 

змістом діяльності, методами та психологічними парадигмами допомоги, а 

також за метою та результатами (46).  

 «Психологічне консультування» та «психотерапія» – терміни, що 

використовуються як у вітчизняній, так і у зарубіжній літературі. 

«Психологічна корекція» ж використовується як термін лише на так званому 

пострадянському просторі. З одного боку, цей термін є суто функціональним, 

тобто відмежовує сфери діяльності лікарів та психологів (лікар займається 

психотерапією, психолог – психокорекцією), з іншого боку – відображає досить 

специфічну установку фахівця щодо взаємодії з клієнтом. За визначенням 

Л.Б. Шнейдер, психокорекція - це організований вплив на клієнта з метою 

зміни показників його активності й у відповідності до вікової норми психічного 

розвитку (430). 

У роботах професора О.Ф. Бондаренка уперше у вітчизняній психології 

надано систематизований опис головних напрямків сучасної психотерапії і 

психологічного консультування. У контексті загальновизнаних 

психотерапевтичних парадигм поновлено вітчизняну психотерапевтичну 

традицію, джерела якої полягають у класичній російській філософії (43). У 



якості вітчизняної традиції у психотерапії О.Ф. Бондаренко убачає персоналізм 

(45). Саме наявністю специфічної вітчизняної традиції та неспорідненістю з 

нею ідей на кшталт первинного значення сексуальності у житті людини чи 

першорядної ролі індивідуалістичної за своєю природою свободи він пояснює 

невисоку ефективність популярних закордонних підходів у нашій країні. Адже 

саме християнський персоналізм лежить в основі східнослов’янської 

ментальності. Виходить, що, якщо ми пам’ятаємо про цю традицію, ми 

захищені як від внутрішніх (ідея про необхідність коригувати особистість), так 

і від зовнішніх, чужих викривлень у розумінні психологічної допомоги.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що - психологічна підтримка 

виступає як складне утворення, що сприймається особистістю як переживання 

деякого суб'єктивного почуття упевненості у собі, що виникає під час 

співпереживання, одержання якоїсь допомоги від різних категорій людей. За 

своєю сутністю психологічна підтримка - це полісуб'єктний процес, 

спрямований на допомогу у становленні й розвитку особистості, в якому 

сторона, що здійснює допомогу, виявляється супутником, союзником іншої 

сторони - суб'єкта, що потребує допомоги (реципієнта). Таким чином, 

узагальнення точок зору різних дослідників дозволяє стверджувати, що 

психологічна підтримка є різновидом міжособистісної взаємодії, спрямованої 

на психологічну допомогу суб'єктові, у ході якої виникає позитивне почуття 

впевненості в собі, у своїх можливостях. 

Т. Анохіна у контексті педагогічного осмислення феномена підтримки 

відзначає, що її педагогічний і семантичний зміст полягає у тому, що 

підтримувати можна лише те, допомагати можна лише тому, що вже є в 

наявності (але на недостатньому рівні), тобто підтримується «саморух», 

розвиток самостійності людини. Звідси й основний пафос спрямованості 

підтримки й способів її здійснення - саморозвиток особистості (цит. за 66). 

Вихідні основи для побудови моделі психологічної підтримки у науці 

закладено працями  Б.Г. Ананьєва, С.Д.Максименка, С.Л. Рубінштейна, 



А. В. Петровського, В.А. Петровського, Д.М. Узнадзе, й представників 

гуманістичної психології - Г.Олпорта, А. Маслоу, К.  Роджерса та ін. 

Особливо важливою для розвитку концепції психологічної підтримки є 

ідея суб`єктності особистості. Її зародження пов'язано із працями 

Л.С. Виготського, де обґрунтовано діяльнісний підхід до розуміння людини, й 

С.Л. Рубінштейна, у працях якого було розкрито єдність свідомості й 

діяльності, а також показано, що особистість є насамперед суб'єктом, носієм 

власної активності. 

С.Л. Рубінштейн, досліджуючи внутрішній зв'язок категорій свідомості й 

діяльності, розкривав їхню єдність через категорію суб'єкта. Увівши суб'єкта в 

онтологічний склад буття, С.Л. Рубінштейн трактував діяльність не як замкнуту 

у собі сутність, а як прояв суб`єктності. Він здійснив методологічну 

конкретизацію філософського поняття суб'єкта, у контексті якої суб'єкт - це 

особистість. Психіка й свідомість не є самодостатніми, не існують самі у собі, а 

належать людині, більш конкретно - особистості. 

Сама особистість визначається Рубінштейном через триєдність. Її складові 

такі: 

— чого хоче людина, що для неї є привабливим (це так звана 

спрямованість як мотиваційна система особистості,  цінності, установки, 

ідеали), 

— що може людина (це її здатності й обдарованість), 

— що є вона сама - тобто, що з її тенденцій, установок і поведінки  

закріпилося в її характері (349, с.648-649). 

Б.Г. Ананьєв виділяв ієрархічно супідрядні рівні організації людини: 

індивід, особистість, індивідуальність. Він уважав, що індивідуальність людини 

складається на основі взаємозв'язку особливостей людини як особистості і як 

суб'єкта діяльності. 

Логіка розвитку вітчизняної психології призвела до розуміння єдності, але 

не тотожності категорій «особистість» і «індивід».  



У межах концепції персоналізації індивід характеризується потребою бути 

особистістю, тобто «виявитися й бути максимально представленим у 

життєдіяльності інших людей (принцип максимізації) (288).  

Джерело розвитку особистості А.В. Петровський бачить у протиріччі між 

потребою індивіда в персоналізації й тим, наскільки зацікавлена референтна 

група у прийнятті тих або інших проявів його індивідуальності. Детермінантою 

психічного розвитку при цьому виступає діяльнісно-опосередкований тип 

відносин, які складаються у людини з референтною до нього на цей момент 

групою (288; 289). 

Предметом дослідження В.А. Петровського став прояв суб`єктності 

людини, її буття як особистості. У його роботах було показано, що існують такі 

форми прояву активності людини, у яких її суб`єктність виступає 

безпосередньо, виявляється як причина її буття у світі. Людина відображається 

в інших людях, у яких вона одержує свою ідеальну представленість і 

подовженість. 

Метаіндивідна особистісна атрибуція полягає у тому, що особистість 

виноситься за межі не тільки індивідуального суб'єкта, але й актуальних 

зв'язків цього суб'єкта з іншими людьми, за межі спільної діяльності з ними. 

Тут як би знову особистісне поринає у простір буття, але не самого індивіда, а 

іншого або інших. Розроблена теорія соціально-психологічного розвитку 

особистості базується, з одного боку, на стратометричній концепції груп і 

колективів, а з іншого боку - на концепції персоналізації індивіда (288, 289). 

Сила теорії персоналізації полягає, зокрема, у породженні нею нових ідей в 

галузі вищої освіти. У даному дослідженні акцентується увага на 

персоналізованості психологічної підтримки учасників освітнього процесу, 

сутність якої полягає в її спрямованості на реалізацію всіх трьох форм 

особистісної атрибуції суб'єктів психологічної підтримки.  

У контексті розвитку ідеї суб`єктності розгортаються й дослідження 

О.Г. Асмолова. Розвиваючи ідею про рівні внутрішньої регуляції соціальної 



поведінки особистості, він виділяє два види активності людини, кожний з яких 

регулюється й контролюється різними психічними утвореннями (25). 

Соціотипічне у поведінці індивіда як члена даної спільноти регулюється й 

контролюється системою надсвідомих, надіндивідуальних психічних явищ 

(традицій, соціальних норм, соціальних стереотипів й зразків поведінки, 

соціотипічних рис особистості, набору соціально схвалюваних цінностей та 

ідеалів тощо). Доки людина не виходить за межі поведінки, яка пропонується її 

роллю, її воля обмежена вибором засобів досягнення поставлених роллю цілей, 

і в її поведінці домінують пристосувальні, адаптивні тенденції.  

Індивідуально-суб'єктне у поведінці регулюється знаковими установками 

особистості й забезпечує вибір поведінки у ситуації боротьби мотивів. До 

подібних знакових установок можуть бути віднесені честь, віра, совість тощо. 

Теоретичні передумови для побудови моделі психологічної підтримки 

були створені й у гуманістичній психології, коріння якої виходить з 

психоаналізу, гештальтпсихології, екзистенціоналізму. 

Значна роль у зародженні гуманістичної психології належала А. Адлеру, 

який, розвиваючи психоаналітичні ідеї, підкреслював цілісність людини та її 

соціальну залежність, принижуючи при цьому значення неусвідомленого й 

інстинктів.  

Дослідники гуманістичного напрямку у психології (Г. Олпорт, А. Маслоу, 

К. Роджерс, В.Блазні, В. Франкл та ін.) трактують людину як активного, 

творчого, вільного й відповідального за свої дії суб'єкта. Людська натура 

розглядається ними як позитивна або нейтральна. З погляду психологів цього 

напрямку, негативне, погане або асоціальне у людині має причиною природні 

бажання й потреби, задоволення яких було затримано (241, 346, 399 та ін.). 

Гуманістична психологія застосовує більш глибоку перспективу й 

намагається осмислити загальні людські проблеми: життя, ізоляцію, 

відчуженість, безвільність, провину, відповідальність, волю, вибір.  

Особливий інтерес для вивчення проблеми психологічної підтримки має 



теорія потреб А. Маслоу, якому вдалося комбінувати центральне для 

гуманістичної психології поняття самореалізації з теорією про основні людські 

потреби. Розглядаючи людину як інтегральне ціле із серією фундаментальних 

потреб, він виділяє п'ять груп базисних потреб людини, що утворюють сходи: 

фізіологічні  потреби, потреби у почутті безпеки, в оцінці й солідарності, у 

впевненості у собі й, нарешті, у самореалізації. Перераховані потреби 

розташовані ієрархічно, відповідно до їх значення. При цьому А. Маслоу 

підкреслює, що більш низькі потреби повинні задовольнятися перш, ніж 

заявлять про себе більш високі (241). 

Такий підхід обґрунтовує значення цілісного розгляду людини у процесі 

надання їй психологічної підтримки, необхідність вирішення проблем суб'єкта, 

що потребує підтримки у різних напрямках. 

Гуманістична психологія втілюється у психотерапевтичну дійсність і 

створює можливість розвитку, зростання особистості. Теоретичні основи 

застосування положень гуманістичної психології у психологічній практиці 

закладені К. Роджерсом. Основні цілі психотерапії за К. Роджерсом - розвиток 

особистої відповідальності суб'єкта, реалізація його потенціалу у вирішенні 

проблеми. 

Спираючись на свій клінічний досвід, Роджерс прийшов до розуміння, 

того, що «внутрішнє ядро у людській природі, найглибші шари її особистості, 

основи її тваринної натури, за суттю своєю є позитивними, спрямованими 

уперед, раціональними й «реалістичними» (346). Ця переконаність відбилася й 

у назвах його терапії: «недирективна», «клієнт-центрована», «особистісно-

центрована», «терапія концентрації на відносинах». 

Для методу Роджерса є характерним неавторитарний підхід до пацієнта, 

якого він називає клієнтом, підкреслюючи його рівність із психотерапевтом. 

Терапія за Роджерсом концентрується на суб'єктивному або 

феноменологічному досвіді пацієнта, при цьому психотерапевт діє як помічник 

в усуненні емоційних блоків і перешкод до зростання й сприяє більшій зрілості 



й засвоєнню нового досвіду, веде, таким чином, до процесу повноцінного 

функціонування.  

Процес руху особистості до повноцінного функціонування має наступні 

характеристики: зростання відкритості досвіду; зростання прагнення жити 

сьогоденням; зростання довіри до свого організму. 

Повноцінно дійова особистість, за Роджерсом, не тільки відкрита для 

досвіду, довіряє своєму досвіду, але й постійно переживає процес зміни, а 

критерієм її адекватності виступає правильність усвідомлення нового досвіду, 

що викликає необхідні зміни в «Я» - структурі (346). 

Для осмислення сутності підтримки особистості особливий інтерес 

представляє й теорія особистості Ф. Перлза, яка розповсюдила гештальт-теорію 

сприйняття на вивчення особистості (285). 

Основний принцип гештальтпсихології полягає у тому, що аналіз частин не 

може привести до розуміння цілого, оскільки ціле визначається не сумою, а 

взаємодією й взаємозалежністю окремих його частин. Відкидаючи ідею поділу 

тіла й розуму, поділу об'єкта й суб'єкта та поділу людини й середовища, 

Ф. Перлз робить висновок про те, що психологічна ситуація створюється тільки 

взаємодією організму й середовища, а не взятими окремо організмом і 

середовищем. 

Близька до гуманістичної психології й концепція В. Франкла, який писав , 

що основою людського існування є усвідомлення людиною власної 

відповідальності за своє життя. Головну причину людських труднощів Ви́ктор 

Эми́ль  Франкл бачив у концентрації людини на самій собі, її нездатності до 

самотрансценденції, що, в остаточному підсумку, і приводить до 

«екзистенціального вакууму», емоційно пережитому як відсутність сенсу життя 

(399). У цілому, у гуманістичній психології особистість розглядається як 

відкрита система, що існує у системі своїх виборів, якими вона й 

конституюється. Такий підхід є основою гуманістично орієнтованої 

психотерапії, побудованої на уявленні про особистісний спосіб існування 



людини як форму реалізації її схованих потенціалів. 

Моделювання психологічної підтримки особистості у будь-якому 

контексті передбачає співвіднесення підтримки й психотерапії як 

психологічних феноменів. 

Існує практично значущий зв'язок між психотерапією й соціально-

педагогічними впливами. Накопичений психотерапією досвід є досить цінним 

для психологічної практики. Нова модель психотерапії - філософська й 

психологічна - заснована на первинному значенні цього слова - «зцілення 

душею». З такої точки зору основною метою використання 

психотерапевтичного підходу є не лікування від психічних розладів, а допомога 

у процесі становлення свідомості й особистості. Подібна інтеграція 

психотерапії та психології уможливлює виявлення й використання окремих 

психотерапевтичних прийомів і методів у процесі надання психологічної 

підтримки. 

Аналіз медичної та психологічної літератури дозволяє виділити два 

головних підходи до розуміння психотерапії. У широкому сенсі психотерапія 

трактується як вплив на психіку людини психологічними чинниками для 

лікування захворювань і корекції поведінки. 

У вузькому смислі психотерапію розуміють як «застосування спеціальних 

методів з лікувальною або корегувальною метою в першу чергу при 

невротичних і неврозоподібних розладах, девіаціях поведінки». У цьому 

вузькому смислі психотерапія виступає як один з видів професійної медичної 

або психологічної допомоги, на відміну від психологічної підтримки, що може 

бути як професійною, так і непрофесійною. Психотерапія може розглядатися як 

один з різновидів психологічної підтримки (221). 

С. Ледер, розглядаючи психотерапію як багатопланове явище, виділяє 

наступні аспекти її розуміння: 

1) як метод лікування, що впливає на стан і функціонування організму у 

сферах психічної й соматичної діяльності; 



2) як метод впливу, що приводить у рух  процес научіння; 

3) як метод інструментальної маніпуляції, що служить цілям соціального  

контролю;  

4)   як комплекс явищ, які відбуваються у ході взаємодії й спілкування  

людей.  

 Перше визначення ґрунтується на медичній моделі, друге пов'язане із 

психологічними концепціями, третє - із соціологічними, четверте - з 

філософією (цит. за 221). 

Аналіз різноманіття підходів до сутності психотерапії дозволяє умовно 

виділити два її різновиди - клінічно орієнтовану й особистісно-орієнтовану. 

Клінічно орієнтована психотерапія переважно спрямована на пом'якшення й 

ліквідацію наявної симптоматики, а її головними методами виступають гіпноз, 

аутогенне тренування. 

Особистісно-орієнтована психотерапія ставить своїм завданням сприяння 

пацієнтові у зміні його ставлення до соціального оточення й власної 

особистості. У технологічному плані вона являє собою систему методів 

особистісно - орієнтованої психотерапії, за допомогою яких досягаються 

позитивні особистісні зміни (корекція порушень системи стосунків, 

неадекватних когнітивних, емоційних і поведінкових стереотипів). 

Теоретичними й методологічними засадами особистісно-орієнтованої 

психотерапії виступають гуманістична психологія (Маслоу,  Роджерс,  Франкл 

й ін.) та концепція особистості як системи взаємин з навколишнім 

середовищем. 

Система механізмів особистісно-орієнтованої психотерапії містить у собі 

механізми лікувального впливу (емоційна підтримка й прийняття) та 

психологічні механізми (ідентифікація, інтерналізація, інтеріоризація). 

Емоційна підтримка для суб'єкта виступає як форма прийняття його 

психотерапевтом і групою; визнання його особистісної й людської цінності й 

значущості; визнання його самостійності, індивідуальності й права відрізнятися 



від інших. 

Значення емоційної підтримки полягає у тому, що, завдяки їй створюється 

атмосфера взаємної зацікавленості, довіри й взаєморозуміння, а це, у свою 

чергу, стає передумовою для подолання захисних механізмів, тривоги й страху. 

Емоційна підтримка, що означає для пацієнта прийняття його психотерапевтом 

(групою), приводить до того, що він починає приймати себе (механізм, 

описаний К. Роджерсом ) (346). 

Психологічний механізм ідентифікації відображає перший рівень змін у 

системі відносин особистості. Вона виступає як наслідок такого контакту 

індивіда із психотерапевтом, що задовольняє його потреби (наприклад, у 

визнанні, прийнятті або опіці). 

Ідентифікація є основою для переходу до більш глибокого рівня змін, що 

здійснюється за допомогою механізмів інтерналізації й інтеріоризації. (346). 

Зіставлення психологічної підтримки й особистісно-орієнтованої 

психотерапії як психологічних феноменів свідчить, що в їхній основі лежать 

спільні цілі й механізми. Категоріальний аналіз підводить до висновку про те, 

що «психологічна підтримка» - поняття, що позначає широке  коло феноменів 

міжособистісної взаємодії, у тому числі й такого, як особистісно орієнтована 

психотерапія. Це, своєю чергою, дає підстави для використання методів 

особистісно-орієнтованої психотерапії в освітній практиці. 

У результаті аналізу наукової літератури вдалося виявити основні ідеї, що 

визначають зміст психологічної підтримки, що розвиваються у вітчизняній і 

закордонній психологічній науці у роботах О.Г. Асмолова, О.Ф. Бондаренка, 

А.В. Брушлинського, Л.С. Виготського, О.С. Газмана, А.В. Петровського, 

В.А. Петровського, С.Л.  Рубінштейна та інших дослідників. До їх числа можна 

віднести наступні ідеї: суб`єктності особистості; гуманізму; можливості 

конструктивних перетворень особистості в актах взаємодії. 

Аналіз сутності та змісту психологічної підтримки дозволяє сформулювати 

положення, що лежить в основі побудови будь-якої моделі психологічної 



підтримки: психологічна підтримка є видом міжособистісної взаємодії, 

спрямованої на психологічну допомогу суб'єктам, у ході якої виникає 

позитивне почуття упевненості у собі, своїх можливостях, здійснюється 

персоналізація як осіб що отримують, так і осіб, що надають психологічну 

допомогу. Головними умовами ефективності психологічної підтримки 

виступають: 

- системність і цілеспрямованість психологічної підтримки; 

- полісуб`єктність і особистісна орієнтованість на формування ситуації 

розвитку особистості. 

Метою психологічної підтримки є формування ситуації розвитку 

особистості як суб'єкта власного життя, здатного протистояти труднощам і 

самостійно вирішувати життєві проблеми. Із цих позицій психологічна 

підтримка виступає як процес, що проявляє себе актами самодетермінації й 

саморозвитку особистості. 

У технологічному аспекті психологічна підтримка виступає як система 

засобів, що включають у себе різні форми, методи й прийоми допомоги 

особистості в її саморозвитку й самоактуалізації. Визначальними в їхньому 

підборі є принципи особистісно-розвивальної освіти, засновані на 

гуманістичних ідеях.  

Цілі організації психологічної підтримки і психологічного супроводу 

мають певні відмінності. Зокрема, у роботі М.І. Плугіної надано порівняльний 

аналіз моделей служби психологічної підтримки і служби психологічного 

супроводу (на прикладі шкільної психологічної служби). Результат 

проведеного порівняння показав, що підтримка є орієнтованою на минуле та 

його корекцію, а супровід – на теперішній час і на майбутнє, на використання 

наявного потенціалу особистості. Крім того дослідниця відзначає, що 

підтримка має вносити постійні корективи у навчальний процес, у розвиток 

особистості, а супровід – попереджати можливі відхилення і ускладнення, 

орієнтувати на профілактичну діяльність, яка дає можливість первісно 



виключати появлення дефектів (294).  

 

 

 

2. Психологічна служба як організаційна форма реалізації  

системи психологічного супроводу 

Як вже було відзначено вище, поняття «супровід» отримало широке 

розповсюдження в сучасних психології і педагогіці. Як правило, воно 

застосовується у тих сферах життєдіяльності особистості, малих груп і 

суспільства, коли мають місце складнощі в адаптації, невизначеність 

соціальних і діяльнісних умов. Відповідаючи вимогам гуманістичного підходу, 

воно вдало замінило такі схожі за смислом і значенням форми, як наприклад: 

«подолання», «профілактика», «забезпечення», «підтримка», «допомога» й ін. 

У дослідженнях основою цього підходу є розгляд психологічної служби як 

особливої технології, що полегшує  практичну реалізацію супроводу. 

У листі Українського науково-методичного центру практичної психології і 

соціальної роботи «Про особливості діяльності психологічної служби системи 

освіти України у 2009-2010 навчальному році» відзначається, що 

«Психологічну службу системи освіти необхідно розглядати як багаторівневу 

організаційну систему, яка включає основні структурні одиниці та забезпечує 

надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-

виховного процесу. Спектр завдань на різних рівнях функціонування цієї 

системи має бути диференційованим. При цьому цільовий напрямок діяльності 

психологічної служби залишається єдиним» (147; 148).  

Однією з перших форм психологічного супроводу став психо-

технологічний напрям у формі емоційного забезпечення навчальної і трудової 

діяльності школярів. Розглядаючи його як цілеспрямоване управління 

емоційними станами і пізнавальною навчальною діяльністю учнів у процесі 

занять, була створена концепція, що включає принципи, функції і технології, 



які сприяють реалізації відносно вузької мети, а саме - оптимізації емоційних 

станів і підтримці продуктивної пізнавальної мотивації. 

На наш погляд, поняття «супровід» носить більш інтегральний характер, 

включаючи різноманіття цілей, функцій, об'єктів і психотехнологій його 

реалізації. Психологічний супровід більшою мірою спрямований на психічне 

здоров'я (адаптацію), розвиток і самореалізацію особистісних і групових 

можливостей. Під супроводом розуміється взаємодія того, хто супроводжує з 

тим, кого супроводжують, спрямована на вирішення життєвих проблем 

останнього. Серед принципів супроводу особливо слід виділити безперервність 

і мультідисциплінарність (комплексність) супроводу, а також принцип 

дорадчого права супроводжувача, оскільки відповідальність за прийняття 

рішення лежить на суб'єктові розвитку. Характеризуючи супровід як 

комплексний метод, ми розглядаємо його в єдиному контексті чотирьох 

функцій; 

- діагностики, 

- інформації про суть і шляхи вирішення проблеми, 

- консультації на різних стадіях вирішення проблеми, 

- первинної допомоги, на етапі реалізації прийнятого плану. 

  Наступна найбільш розвинена форма психологічного супроводу - це шкільна 

психологічна служба. Вона представлена як теоретико-прикладний напрямок у 

психологічній науці, що існує в єдності трьох аспектів: вивчення 

закономірностей психічного розвитку і формування особистості школяра з 

метою розробки способів, засобів і методів професійного застосування 

психологічних знань в умовах сучасної школи (науковий аспект); 

психологічного забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи 

складання навчальних програм, створення підручників, розробку 

психологічних основ дидактичних і методичних матеріалів, психологічну 

підготовку вчителів (прикладний аспект); безпосередньої роботи психологів в 

школі (практичний аспект). 

Психологічну службу можна визначити як особливий підрозділ у 



структурі організацій і підприємств; систему практичного використання 

психології для вирішення комплексних завдань експертизи, діагностики і 

психологічної консультації у галузях виробництва, транспорту, народної 

освіти, медицини, охорони правопорядку тощо.  

Супровід в контексті шкільної психологічної служби розглядається як 

свідома спроба допомогти людині в отриманні знань і навичок, в розвитку 

установок, самосвідомості. Такий супровід орієнтований на активізацію сил і 

потенціалу самої дитини, розвиток здатності будувати свідому діяльність з 

перетворення проблеми в потрібному для себе напрямі. В процесі супроводу 

виділяється три взаємопов'язані компоненти: вивчення особистості учня, 

створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості; 

безпосередня психологічна допомога учню (112-114). 

Теоретичне вивчення питання й узагальнення результатів роботи 

шкільних психологів дозволили сформулювати цілі і завдання шкільної 

психологічної служби, вирішити ряд питань з її науково-методичного 

забезпечення, визначити зміст і форми роботи шкільного психолога, його 

основні функції, права і обов'язки, розробити систему психологічної служби в 

освіті. 

Наступним етапом розвитку вітчизняної психологічної науки і 

практики можна вважати впровадження психологічної служби у вищих 

навчальних закладах. 

Психологічний супровід у ВНЗ - це система професійної діяльності 

психолога, спрямована на створення соціально-психологічних умов для 

успішного навчання і психологічного розвитку особистості в ситуаціях 

студентської взаємодії. Це означає наступне: по-перше, слідування за 

природним розвитком особистості на даному віковому і соціокультурному 

етапі онтогенезу. У якості важливих психологічних принципів виступають 

принципи прийняття безумовної цінності внутрішнього світу кожного 

студента, визнання пріоритетності його потреб, цілей і цінностей його 

розвитку. По-друге, створення умов самостійного творчого засвоєння 



студентом системи відносин зі світом і з самим собою, а також для здійснення 

кожним студентом особистісно-значущих життєвих виборів. По-третє, в ідеях 

супроводу послідовно здійснюється принцип вторинності його форм і змісту по 

відношенню до соціального і навчального середовища життєдіяльності 

студента. 

Таким чином, мета психологічного супроводу полягає у створенні у 

межахоб'єктивно даного студентові соціально-педагогічного середовища, умов 

для його максимального особистісно-професійного розвитку і навчання. 

Супровід розглядається як процес і як цілісна система діяльності практичних 

психологів, в межах якої виділяють три взаємопов'язані компоненти: 

1. Систематичне відстежування психологічного статусу студента і 

динаміки його психологічного стану у процесі навчання. 

2. Створення соціально-психологічних умов для особистісно-

професійного розвитку студента і його успішного навчання. 

3. Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання 

допомоги студентам, що мають проблеми у сфері особистісно-професійного 

розвитку, спілкування, навчання. (330). 

Таким чином, психологічний супровід розглядається сучасними 

теоретиками і практиками психології і педагогіки як «третя» сторона освіти, 

разом з навчанням і вихованням. Сучасна парадигма, звертаючись до 

суб’єктності людини, трактує психологічний супровід як позитивне сприяння в 

розвитку особистості. Суть психологічного супроводу полягає в наданні 

допомоги в розвитку психологічної індивідуальності, в побудові особистісних 

утворень, в розвитку самості, у здійсненні особистісного зростання в періоди 

життєвих криз, внутрішніх пошуків і виборів (193). 

Узагальнення різних точок зору дослідників дозволяє стверджувати, що 

психологічний супровід - це вид міжособистісної взаємодії, спрямованої на 

психологічну допомогу суб'єктові, в ході якої виникає позитивно забарвлене 

відчуття упевненості у собі, у своїх можливостях. 

Таким чином, на нашу думку, психологічний супровід – являє собою 



систему способів і методів, що сприяють особистісно-професійному розвитку 

особистості студента, формуванню його здібностей, ціннісних орієнтацій і 

самосвідомості, підвищенню його конкурентоспроможності на ринку праці і 

адаптованості до умов реалізації власної професійної кар'єри. Психологічний 

супровід здійснюється шляхом оптимізації психологічного стану людини  

внаслідок повного вирішення або зниження актуальності психологічних 

проблем, що перешкоджають навчальній, професійній, соціальній 

самореалізації на кожному з етапів життя окремої людини, малих груп, 

колективів, формальних і неформальних об'єднань людей. Психологічний 

супровід здійснюється в цілях психологічного забезпечення вільного і 

гармонійного розвитку особистості в сучасному суспільстві на всіх етапах її 

становлення і самореалізації, попередження розвитку негативних тенденцій в 

психології людей, подоланні труднощів особистісного зростання, корекції 

поведінки, усунення конфліктних ситуацій у взаєминах. 

Завдання особистісного і професійного розвитку і проблеми, що 

постають перед студентами, зумовлюють необхідність надання їм 

психологічного супроводу. 

Відповідно до цього основними завданнями психологічного супроводу 

у ВНЗ є (312-316): 

- корекція психічного стану студентів, зняття емоційної напруги для 

забезпечення ефективності особистісно-професійного розвитку; 

- соціально-психологічна адаптація студентів у навчально-професійній 

діяльності і формуванні у них позитивної життєвої перспективи; 

- навчання умінь і навичок ефективної поведінки в різних ситуаціях 

побутового і професійного характеру; 

- розвиток і формування у студентів якостей, що сприяють успішному 

особистісно-професійному розвитку: інтелектуальності, комунікативної 

компетенції, емоційної і поведінкової гнучкості. 

Всі ці напрями можуть бути реалізовані за допомогою психологічного 

супроводу розвитку студента. Психологічний супровід реалізується 



психологічною службою вишу. 

Як основні напрямки психологічного супроводу в службі практичної 

психології найчастіше виступають: психологічна освіта; психологічна 

профілактика; психологічна діагностика; психологічний тренінг; психологічна 

корекція; індивідуальне консультування. 

Діяльність психологічної служби вишу, на нашу думку, може значною 

мірою зробити ефективнішим особистісно-професійний розвиток студента, 

якщо її програма включає: адаптаційний тренінг; навчання прийомів 

саморегуляції, способів зняття напруги і стомлення, відновлення 

працездатності; тренінг мотивації досягнення; тренінг розвитку психічних 

пізнавальних процесів; тренінг комунікативних умінь; практикум 

мнемотехнічних прийомів, вправ на розвиток творчого мислення; навчання 

навичок професійної самопрезентації тощо. 

 

 

 

Організація і функціонування психологічної  

служби в освіті за кордоном. 

Психологічний супровід студентів вищих навчальних закладів за 

кордоном має давню історію і вважається традиційним. Розвиток психологічної 

служби вишу визначається, з одного боку, тими науковими концепціями, які 

існують в психолого-педагогічній науці даної країни, з іншого, - потребами, 

цілями і завданнями виховання і формування особистості студента, які 

залежать від конкретних соціально-економічних умов тієї чи іншої країни. 

Спрямованість діяльності служб і центрів консультування також 

різниться в різних зарубіжних вишах: в одних - найбільшу вагу мають 

психологічна і психотерапевтична допомога студентам і персоналу вишу, в 

інших - профорієнтація, професійне консультування, в третіх - так зване 

академічне консультування, здійснюване академічними відділами (188). Таке 

різноманіття моделей діяльності служб і центрів консультування в різних 



вишах за кордоном пов'язане з різноманітністю систем вищої освіти. У багатьох 

континентальних європейських країнах більшість студентів схильна вчитися у 

місцевих вищих навчальних закладах і, отже, жити в своїх сім'ях або, 

принаймні, в тісному контакті з ними. І, навпаки, у Великобританії та Франції 

студентство традиційно є дуже мобільним, і багато студентів вважає за краще 

вчитися у навчальних закладах, розташованих далеко від дому, і, таким чином, 

не мають підтримки сім'ї. 

Крім того, в багатьох континентальних країнах навчання є більш 

тривалим, ніж у Великобританії, Ірландії або у французьких університетах, де 

період навчання зазвичай складає тільки три або чотири роки. Ця відмінність 

зумовлює омолодження студентства. Супровід, необхідний молодим 

студентам, особливо таким, що навчаються далеко від дому, відрізняється від 

супроводу, який потрібний студентові, що живе в сім'ї або студентові у віці 25 і 

більше років (266, 267). 

Ще один чинник, що визначає відмінності студентів, - це характер 

прийняття рішень студентами і час, коли вони приймаються. У багатьох 

континентальних країнах вибір професійної кар'єри зумовлений вибором 

програми навчання в університеті. Таким чином, рішення про майбутню 

професію приймається, як правило, на кінцевому етапі здобування середньої 

освіти. Більш того, якщо відповідно до традицій, що склалися, і обставин 

випускники середньої школи вступають, головним чином, до місцевих вищих 

навчальних закладів, то ринок праці для тих, хто здобув вищу освіту, 

обмежується, головним чином, місцевими потребами. 

Навпаки, у Великобританії, меншою мірою в Ірландії й інших країнах, 

велика частина ринку праці відкрита для випускників незалежно від дисциплін, 

що вивчаються, отже, студенти можуть обрати професію у процесі навчання 

або на його завершальному етапі, і вона не зумовлюється програмою навчання. 

Більш того, в таких країнах, як Великобританія або Франція, де студенти часто 

навчаються далеко від дому, ринок праці випускників має національний, а не 

локальний характер. 



Таким чином, аналіз проблем психологічного супроводу студентів ВНЗ 

в різних зарубіжних країнах показав, що у Великобританії, Франції, США й ін. 

існує традиція забезпечення послуг, перш за все, з професійного 

консультування (оскільки студенти можуть обрати професію у процесі 

навчання або на завершальному його етапі, і вона не визначається самою 

програмою навчання). У той час як в інших континентальних країнах подібні 

послуги не розглядаються як необхідні через те, що рішення про вибір професії 

було прийняте до вступу до університету, або через те, що випускники 

пропонують свої послуги на місцевому ринку праці, добре знайомому 

студентам (365,с.22-31). 

Ще одна відмінність у системах вищої освіти пов'язана з тим, що в 

багатьох континентальних університетах академічні системи є дуже складними 

і студентам потрібна допомога в реалізації, так званої системи кредитів (вибору 

дисциплін, що вивчаються). Тому у вишах цих країн склалася традиція 

академічного консультування, пов'язаного з проблемами вибору студентами 

навчальних курсів і спеціалізації. Така допомога входить до структури 

програми навчання. 

Однією із проблем, які вирішують психологи зарубіжних ВНЗ, є 

збереження стабільного і прогресивного у навчанні контингенту, оскільки осіб 

з граничним станом виявляється дуже багато і, у зв'язку з чим, особливої ролі 

набуває психологічне консультування студентів. Серйозної уваги приділяється 

поліпшенню психічного здоров'я студентів, координації роботи з медичними 

підрозділами вишу, зв'язкам з клініками, але усе-таки головний акцент 

робиться на превентивному підході (394, 395, 396). Особливої уваги надається 

таким соціально-психологічним проблемам студентів, як ускладнення у 

встановленні взаємин з викладачем, з однокурсниками, з сім'єю, а також різним 

соціальним проблемам (отримання роботи, проблемі харчування, проживання й 

ін.), які, так чи інакше, позначаються на фізичному та психологічному стані 

студентів. 

Ще один приклад моделі психологічного супроводу студентів - це 



комплексний відділ студентських служб (357, с. 69-72) у британському 

університеті Саут-Бланка, який спробував об'єднати всі служби, що надають 

послуги студентам під «дахом» одного відділу - комплексного відділу 

студентських служб 

У комплексному відділі студентських служб працюють більше 30 

співробітників, які надають наступні послуги: консультування і навчання 

консультантів з особистісних питань; підготовка кураторів з навчальних і 

особистісних питань; професійне консультування і працевлаштування 

студентів; медична допомога і охорона здоров'я; рекомендації і консультації у 

випадках різних форм недієздатності, організація послуг студентам з різними 

фізичними вадами; підтримка студентів-емігрантів впродовж адаптації в нових 

умовах навчання., а також інші питання соціально-побутового характеру, 

наприклад, фінансові рекомендації фахівців; рекомендації і консультації 

сумісно із службою студентських позик щодо виділення студентам позик у 

зв'язку з важким матеріальним станом; тиждень офіційного зарахування 

першокурсників; спеціальні зустрічі за участі студентів старших курсів, 

співробітників комплексного відділу студентських служб, організовані з метою 

створення невимушеної атмосфери, виявлення кола проблем тощо (357, с. 69-

72). 

Переваги комплексного підходу до організації студентських служб 

полягають у тому, що він дозволяє легко переходити від однієї форми 

рекомендацій і допомоги до іншої, користуватися різноманітними послугами в 

одному і тому ж місці; об'єднати адміністративне управління; надає більш 

широкі можливості для підвищення кваліфікації співробітників на місці тощо. 

Психологічні служби різних країн різняться ще й тим, які фахівці 

працюють у ВНЗ. У деяких університетах перевагу надають консультантам, що 

мають відповідну професійну підготовку, в інших - використовують 

випускників вишів з психології або педагогіки, чи  консультування й 

управління. Третя група університетів вважає за краще мати консультантів у 

штаті співробітників, залучених на постійній чи тимчасовій основі (464). 



Попри відмінності в організації психологічних служб основним 

методом психологічного супроводу в психологічній службі ВНЗ є психологічне 

консультування з різних особистісних проблем, профорієнтація або професійне 

керівництво. Традиційно центральними видами послуг, яким віддається 

перевага, для консультантів-психологів є безпосереднє спілкування із 

студентом з метою допомогти йому краще зрозуміти себе, полегшити 

прийняття рішень, розвинути ціннісні установки, звернути увагу на вивчення 

відносин і, використовуючи численні теоретичні моделі, сприяти особистісно-

професійному розвитку і готовності до спільної роботи над проблемами. Не 

випадково у якості параметрів вивчення розвитку особистості студента 

використовують наступні показники: компетентність, управління емоціями, 

розвиток цінностей особистості, міжособистісних взаємин, інтегративність і 

цілепокладання (471). 

У ході консультування використовуються традиційні методи, серед 

яких інтерв'ю, психологічне тестування, групові дискусії і тренування 

(тренінги), інтерпретація ситуації або проблеми, роз'яснення думки, положення, 

факту або емоційного стану й ін. Проте треба зауважити, що консультування у 

сфері вищої освіти за кордоном, виходить за межі суто індивідуальних 

психологічних проблем, оскільки психологи освітніх установ виконують ще й 

функції педагогів, психометристів, дослідників, клініцистів і при цьому на них 

покладаються обов'язки сприяти вирішенню ще соціальних проблем. 

Треба відзначити, що в країнах Східної Європи також активно 

проходило становлення психологічних служб. Відмінною рисою цих служб 

була орієнтація на методичне забезпечення, зокрема розробки 

психодіагностичних методик. У Польщі були організовані Психометрична 

лабораторія, яка адаптувала відомі в світі тести та створювала власні 

оригінальні методики, Методичний центр з виховної і професійної 

консультацій в компетенції Міністерства освіти, який розробляв і видавав 

психодіагностичні тести для професійних центрів. У Чехословаччині 

психологічна служба була представлена як психолого-педагогічний 



консультаційний центр (при Міністерстві освіти), діяльність якого включала: 

консультування у сфері виховання і освіти, організоване головним чином на 

допомогу школі, вчителям, батькам; і консультування з питань шкільного і 

професійного розвитку, у якому надавалася допомога у виборі професії, 

проводилося обстеження дітей із зміненою працездатністю (200, 294). В 

аналізованій літературі немає відомостей власне про діяльність психологічних 

служб вишу у Чехії, Німеччині, Польщі й ін. східноєвропейських країнах. 

Разом з тим, є матеріали, що стосуються різних консультативних центрів 

вишів, що мають свої специфічні риси і вирішують спільні для будь-якого типу 

ВНЗ завдання психологічної і професійної допомоги. Так у Німеччині (217, 

с. 157-160) при Центральному інституті вивчення проблем студентства 

проводилося комплексне (інтервальне) дослідження проблем студентства, 

зокрема, вивчалися основні складові ефективності навчання, такі як професійна 

орієнтація, мотивація, причини відмінностей між студентами різних 

факультетів вишу. Реалізовувалася практична робота через кабінети 

професійних консультацій у вишах, яка полягає у наданні допомоги молодим 

людям під час переходу від середньої освіти до вищої; у забезпеченні 

інформацією школярів, учнів виробничого навчання та молодих робітників 

щодо вимог, які висуваються до навчання у вищих навчальних закладах, про 

зміст навчання, про професійні можливості в обраних галузях, про діяльність і 

завдання випускників, а також про перспективи професійного зростання; у 

зміцненні мотивації вибору професії студентами вишу; в інформуванні 

студентів про те, де вони знайдуть своє застосування як випускники, про 

можливості підвищення своєї ділової і професійної кваліфікації; у 

консультуванні з питань, що стосуються сфери їх професійної діяльності. 

У вищій освіті Угорщини (351, c.54-59) психологічний супровід 

студентів здійснювався студентськими консультативними центрами, діяльність 

яких була, головним чином, зосереджена на психологічній допомозі студентам: 

у визначенні майбутньої професійної діяльності, адаптації їх до навчання у ВНЗ 

і подоланні труднощів, пов'язаних із значним розширенням обсягу знань в ході 



професійної підготовки 

Про існування специфічних європейських аспектів орієнтації і 

консультування студентів ВНЗ свідчить створення у 1988 р. унікальної 

організації європейського рівня «Європейський форум з орієнтації студентів» 

(FЕDОRА) та Європейської асоціації з консультування, діяльність яких полягає 

у вдосконаленні практики орієнтації та консультування у вищій освіті. 

Робота форуму реалізується через робочі групи, які працюють над 

окремими аспектами вузівської орієнтації: 

 професійна підготовка і перепідготовка вузівських консультантів, 

обмін досвідом роботи;  

 взаємозв'язок між вузівськими консультантами вищих навчальних 

закладів і роботодавцями, особливо менеджерами з набору кадрів; 

 допомога і підтримка студентів з фізичними вадами; 

  психологічне консультування (група FЕDОRА - психіка).  

 Закордонний досвід організації і функціонування служб психологічного 

супроводу студентів вишів певною мірою вплинув як на становлення 

аналогічних служб у вітчизняних вишах.  

Досвід організації і розвитку психологічної служби ВНЗ у Росії був 

вивчений Н.М. Пейсаховим , Ю.М .Забродиным , Б.Б. Коссовим та ін. (144, 192, 

283). Теоретичні і практичні питання психодіагностики, психологічного і 

професійного консультування студентів вишу висвітлювалися цілою низкою 

авторів (1, 4, 26, 57, 59, 62, 67, 144, 192, 283 та ін). Крім того, досліджувалися 

питання історії організації психологічної служби в системі вітчизняної освіти, 

теоретичні, методичні і практичні аспекти діяльності шкільної психологічної 

служби; проблеми індивідуального і сімейного психологічного консультування; 

знайшов узагальнення досвід психотерапевтичної допомоги дітям і підліткам з 

метою профілактики правопорушень (153). 

Прообразом сучасної психологічної служби були профконсультаційні 

бюро, психотехнічні (промисловість, транспорт) і педологічні лабораторії на 

підприємствах і в установах, створені на початку 20-х-30-х рр. XX с. 



Педологічні лабораторії і кабінети при обласних і районних органах 

народної освіти: органічно поєднували практичну роботу з науково-дослідною 

діяльністю, здійснювали в основному методичні функції в організації шкільної 

педологічної служби (31, с.100-112). Педологи активно здійснювали психолого-

педологічне консультування в педологічних кабінетах в школах, дитячих 

садках, різних підліткових об'єднаннях, і вони були безпосередньо пов'язані з 

педагогічним процесом; розроблялися теорія і практика психодіагностики; 

проводилася робота з батьками. Певний інтерес становить той факт, що 

педологічна робота в школі розглядалася як загальношкільна справа, справа 

всього педагогічного колективу (31). 

Попри  всю неоднозначність оцінок педологічної служби в школі її 

досвід є складовою частиною історії вітчизняної школи в цілому і становлення 

психологічної служби зокрема. 

Сучасний етап становлення психологічної служби веде відлік з 70-х рр. 

20 ст. і обумовлений потребами суспільної практики і певним рівнем розвитку 

фундаментальних і прикладних досліджень у сфері педагогічної і соціальної 

психології, медичної психології, психології праці тощо. 

Б.Г. Ананьєв одним з перших висунув на передній план психологічної 

науки вирішення проблем вузівської молоді, проблему студентства, представив 

три основні ступені роботи:  

1. Пропаганду психологічних знань, психологічну освіту як для 

студентів, так і для викладачів. 

2. Індивідуальне психологічне обстеження студентів, що має за мету як 

виявлення дефектів психічного розвитку, так і сильних сторін того або іншого 

студента, з тим, щоб показати йому і його викладачеві, які властивості можуть 

бути опорою в навчанні та у майбутній професійній діяльності, які необхідно 

розвивати й удосконалювати, а які гальмувати, пригнічувати. 

3.  Активну переробку окремих властивостей, навичок, звичок, 

закріплених у окремих студентів. Профілактика з розвитку комунікабельності, 

кмітливості, творчої активності, організаторських здібностей тощо. 



Дослідження Б.Г. Ананьєва та його послідовників вперше дозволили на 

основі комплексного вивчення людини поєднати психологічну діагностику з 

рівнем розвитку психофізіологічних функцій, процесів, станів і властивостей 

особистості, а потім і вивчати структурні особливості кожного з цих рівнів, їх 

роль у загальній структурі особистості, визначати потенціал людського 

розвитку. 

Проте, недостатня кількість фактичного матеріалу про спрямованість 

особистості студента, про мотивацію, ціннісні орієнтації, переконання і ідеали 

не дозволяли дати цілісної характеристики людини, поєднати психологічні 

дослідження з соціологічними та забезпечити соціально-психологічну 

змістовність першого і другого (381). 

Друга серйозна спроба комплексного дослідження особистості студента 

була зроблена психологічною службою Казанського державного університету, 

створеною у 1974 році на базі лабораторії психофізіологічних проблем вищої 

школи при кафедрі педагогіки і психології, яку очолював Нісон Меєрович 

Пейсахов (283, 284). 

На рубежі 80-90-х рр. остаточно сформувалося соціальне замовлення на 

організацію психологічної служби у вишах. Проте вирішення задачі створення 

психологічної служби ВНЗ у наший країні істотно відстає від створення 

аналогічної служби в школі. Дотепер психологічна служба ВНЗ представлена 

незначною кількістю, організаційна структура офіційно не закріплена, не 

оформлений документально зміст діяльності. 

Проект, розроблений у Ростовському державному університеті (РДУ), 

здійснював комплексний підхід до формування психологічної служби у ВНЗ. 

Згідно до цього проекту, психологічна служба має досить складну структуру і 

включає наступні відділи: 

1.  Координаційно-контрольний відділ для загального керівництва і 

методологічного забезпечення роботи служби. Основне завдання відділу 

полягає в координації діяльності всіх фахівців, наданні методичної допомоги, 

консультуванні співробітників, викладачів, керівників підрозділів вишу. Відділ 



працює в тісному контакті з адміністрацією і громадськими організаціями, а 

також - факультетами і кафедрами вишу.  

2. Відділ психологічного забезпечення навчальної діяльності, що 

підтримує зв'язки з кафедрами психології і  педагогіки, а також взаємодіє з 

кафедрами всіх факультетів вишу з метою прискорення адаптації до умов 

навчання у вищій школі і професійної адаптації студентів, прогнозування 

успішності і зниження відсіву студентів, формування стійких студентських 

груп тощо. 

3. Відділ роботи з викладачами і співробітниками вишу. До завдань 

цього відділу належать психологічне забезпечення управлінських рішень підбір 

і розставлення кадрів, підвищення ефективності виховної освітньої роботи, 

підвищення рівня психологічної компетенції викладачів і співробітників. 

4. Лекційно-пропагандистський відділ з формування психологічних 

знань, необхідних для навчальної, наукової і педагогічної роботи 

5. Рекреаційний відділ психологічної служби, що забезпечує спільно 

з профспілковим комітетом, студентським клубом, кафедрою фізичного 

виховання комплекс відновлювальних заходів, спрямованих на оптимізацію 

функціонального стану організму студентів, викладачів і співробітників. 

У цьому проекті психологічна служба формується як структурний 

підрозділ ректорату і її дієвість гарантується фіксованим статусом і 

повноваженнями, чіткою координацією з іншими підрозділами вишу (313). 

У Новосибірському технічному університеті була запропонована інша 

модель внутрішньої структури психологічної служби, яка, як вважають її 

засновники, довела свою ефективність і працездатність. Структура 

психологічної служби в цьому ВНЗ представлена: 

 групою психологів, орієнтованих на перспективні дослідницькі 

розробки і впровадження практичних форм психологічної допомоги; 

 групою психологів, що безпосередньо працюють в деканатах 

факультетів і виконують прикладну роботу на факультеті. 

Відповідно до цієї моделі діяльності психологічної служби 



факультетські психологи і психологи основної групи знаходяться у постійному 

контакті, що допомагає зрозуміти специфіку кожного факультету, визначити 

ступінь і сферу втручання психологів і бути консультантами для деканів і 

заступників деканів. 

Проте, враховуючи реальні можливості сьогоднішньої вищої школи, 

проблеми з фінансуванням, подібна структурна організація психологічної 

служби, на наш погляд, може бути життєздатною далеко не у всіх вишах, а 

тільки в тих, які мають потужну матеріальну базу і додаткове (окрім 

бюджетного) фінансування. 

Водночас, разом з такими достатньо складними і громіздкими 

структурами психологічної служби, як в РГУ і НТУ, існують простіші і більш 

економічні варіанти організації психологічної служби.  

У різних вишах нашої країни діють психологічні бюро, лабораторії, 

відділи, спеціалізовані психологічні служби, які вирішують ті чи інші завдання 

в умовах конкретного ВНЗ. 

У класичних університетах і вишах гуманітарного профілю зазвичай є 

кафедри психології і педагогіки, при яких створення психологічної служби або 

лабораторії виглядає більш природним. Проте можна назвати лише окремі 

ВНЗ, в яких накопичено досвід функціонування психологічної служби.  

 Так, при Буковинському державному медичному університеті працює 

Медико-психологічний центр, основною метою діяльності якого є підготовка 

лікарів зі спеціальності «Медична психологія» та надання населенню 

комплексу медико-психологічних послуг, спрямованих на профілактику, 

діагностику, корекцію, консультування, психологічний супровід лікувального 

процесу. Фахівцями центру працюють  психологи, психотерапевти, психіатри. 

Форми та напрямки роботи є наступними: психологічне консультування та 

психокорекція; індивідуальна та групова психотерапія; психологічна 

реабілітація; психологічні тренінги; профорієнтаційні консультації; розвивальні 

заняття; психологічна та патопсихологічна діагностика; психологічний 

супровід роботи лікувально-профілактичних установ (профадаптація, навчання 



і тренінги персоналу); консультації дітей та підлітків; сімейне консультування 

та психотерапія; психологічна допомога майбутнім мамам; консультація 

сексопатолога; залежності (алкогольна, наркологічна, ігрова); корекція 

дефектологічних розладів; післядипломна освіта лікарів. 

 Центр є суто медичним, і психологічна допомога надається у  випадках: 

невротичних проявів – страхів, нав’язливих станів, стресів і депресій, у тому 

числі, емоційної напруги, тривожності, непевності у собі, підвищеної 

агресивності; психосоматичних захворювань – гастроентерологічних, інфаркті 

міокарда, астмі, алергії; психологічних травм, що виникли внаслідок кризових 

ситуацій, повної або часткової втрати працездатності, сексуальних проблем; 

порушень при дитячому аутизмі, гіперактивності, затримці психічного 

розвитку; труднощів у навчанні, на роботі – проблеми із психологічною 

адаптацією в дитячому садку, школі, університеті, конфліктах у колективі; 

труднощів у спілкуванні – замкненості, сором’язливості, ворожого ставлення 

до оточення; труднощів у сімейних стосунках – сімейних конфліктах, станах 

після розлучення, сімейних зрадах та втратах. 

 Фахівцями Центру також пропонується психологічна  діагностика: 

інтелектуальних можливостей: сприйняття, пам’яті, мислення, мовленнєвого 

розвитку, готовності до навчання, працездатності, обдарованості, проблем 

розвитку; особливостей особистості та емоцій, мотивів поведінки, рівня 

тривожності та способів захисту від тривоги, наявності страхів, стереотипів 

поведінки, рис характеру та ін. Особливістю даної установи є її спрямованість 

не лише на психологічний супровід навчального процесу, скільки на надання 

відповідних послуг населенню, у процесі якого мають можливість 

удосконалювати свій професійний рівень студенти - майбутні психологи.  

Функціонує психологічна служба Миколаївського державного 

університету імені В.О. Сухомлинського, яка початок свій веде зі створення у 

2007 році у навчальному закладі «Лабораторії психологічного супроводу 

навчально-професійної діяльності».  

Поєднуючи науковий, прикладний та практичний аспекти діяльності, 



психологічна служба Миколаївського університету працює за такими 

напрямами роботи: психофізіологічна діагностика профпридатності 

абітурієнтів ; координаційно-методологічний та аналітико-науковий напрями; 

професійне становлення; психологічний супровід сучасної сім’ї; соціально-

психолого-педагогічний супровід студентів з обмеженими можливостями; 

сучасний менеджмент освіти й ін. 

 Особливістю роботи цієї структури можна вважати: по-перше, значну 

увагу, що приділяється у діяльності служби професійному розвитку майбутніх 

психологів, яких готує університет; і по-друге, залучення студентів-психологів 

до роботи у психологічній службі.  

Сучасна психологічна служба вишу являє собою цілісну систему 

декількох аспектів: спеціальний напрям психологічної науки, що інтегрує 

загальні досягнення педагогічної психології, психології розвитку і акмеології, 

соціальної психології, психології управління і ін.; психологічне і психолого-

педагогічне забезпечення досягнення основних цілей вишу, що полягають у 

розвитку особистості і підготовці фахівців (бакалаврів, магістрів); безпосередня 

діяльність психологів у ВНЗ. Таким чином, існує єдність трьох основних 

аспектів діяльності служби: наукового, прикладного та практичного. 

Науковий аспект діяльності психологічної служби припускає 

проведення дослідницько-аналітичної роботи з виявлення проблем вищої 

освіти, методологічне і теоретичне обґрунтування, розробку 

психодіагностичних, психокорегувальних і розвивальних програм, способів, 

засобів і методів застосування психологічних знань у конкретних умовах 

сучасної вищої освіти. 

Прикладний аспект припускає психологічне забезпечення всього 

процесу навчання та виховання, включаючи аналіз і розробку психологічних 

підстав навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів. 

Практичний аспект - безпосередня робота психолога у ВНЗ. 

Практично-орієнтована діяльність вузівської психологічної служби спрямована 

на забезпечення цілісної адаптації студентів до змісту і організації освітнього 



процесу в цілому і конкретних життєвих завдань студентів, що виникають у 

процесі їх особистісно-професійного розвитку, а також на вирішення 

конкретних проблем, з якими звертаються куратори студентських груп, 

викладачі і інші суб'єкти освітнього середовища вишу. 

Виділяють дві лінії діяльності психологічної служби освіти - актуальну і 

перспективну, які нерозривно пов'язані між собою. Актуальна орієнтована на 

вирішення «злободенних» проблем, пов'язаних з тими чи іншими моментами на 

кожному з етапів навчання, з труднощами в навчанні і розвитку, відхиленнями 

в поведінці і спілкуванні. Перспективна - націлена на розвиток, становлення 

особистості і індивідуальності кожного студента, на формування його 

психологічної готовності до самовизначення, саморозвитку, творчого життя в 

суспільстві. Ця лінія також пов'язана із збереженням і підтримкою 

психологічного здоров'я студентів. 

У «Положенні про психологічну службу системи освіти України» 

відзначено, що основною метою діяльності психологічної служби є 

психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, 

захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: 

вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Основні завдання психологічної служби системи освіти України 

полягають у: 

- сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, 

студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них 

мотивації до самовиховання і саморозвитку; 

- забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 

- профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному 

розвитку вихованців, учнів, студентів.  

Таким чином, головною метою психологічної служби вишу є - 

сприяння підтримці психічного здоров'я, пізнавального інтересу і розкриттю 

індивідуальності студента, а також корекція різного роду утруднень у його 



розвитку і становленні. 

Одним з основних завдань психологічної служби вищого навчального 

закладу є урахування прогнозованої успішності засвоєння професії, 

спеціальності, посилення професійної мотивації до обраного профілю і 

адаптації до майбутньої професії. 

В основному в своїй діяльності психологічна служба вишу традиційно 

акцентує увагу на забезпеченні таких напрямів психологічного супроводу як 

психологічна освіта, психологічна профілактика, психологічна діагностика, 

психологічна корекція, консультативна діяльність. 

Ефективне вирішення проблем, що стоять перед психологічною 

службою, можливо лише за умови їх вирішення шляхом комплексного і 

системного підходів. 

 Принцип комплексної побудови діяльності психологічної служби вишу 

означає безперервний зв'язок, взаємозв'язок цих напрямів діяльності і вимагає 

орієнтації діяльності психологів на різні організаційні рівні: 

- основного колективу, тобто всієї організації у цілому; 

- адміністративно-управлінський рівень; 

- рівень підрозділів (наприклад, факультетів, кафедр); 

- рівень первинного колективу (наприклад, студентської групи); 

- індивідуальний рівень, тобто окремої особи. 

Системність роботи вузівських психологів забезпечується, з одного 

боку, розглядом особистості клієнта як складної системи, що має різну 

спрямованість свого прояву, починаючи з власної внутрішньої активності 

індивіда, до включення у різні групи, а з іншого боку, виявленням всіх 

індивідуальних сторін та якостей суб’єктів освітнього процесу. 

Інший аспект системного підходу до побудови діяльності психологічної 

служби вишу полягає в тому, що мають бути охоплені всі сфери 

життєдіяльності студента. Це означає, що діяльність психологічної служби має 

здійснюватися за наступними напрямками: 

- психологічний супровід у вирішенні проблем, безпосередньо 



пов'язаних із навчальною і професійною (виробничою) діяльністю суб'єктів 

освітнього середовища: вдосконалення структури, форм і методів управління 

організацією і первинним колективом, оптимізація соціально-психологічного 

клімату у викладацькому колективі та студентських групах; 

- психологічний супровід у вирішенні проблем безпосередньо не 

пов'язаних з навчальною, професійною діяльністю суб'єктів освітнього 

середовища, тобто вирішення проблем індивідуального характеру.  

Аналіз літератури, методичних матеріалів і досвіду роботи 

психологічної служби вишу дозволяє узагальнити проблеми, з якими вона 

стикається у своїй діяльності: 

1) не є розробленими методологічні основи діяльності 

психологічної служби вишу; 

2) відсутня єдина концептуальна модель, яка враховувала б 

досягнутий рівень розвитку фундаментальних досліджень, прикладних 

розробок і наявні форми взаємозв'язку між ними, яку можна було б покласти в 

основу роботи всіх існуючих психологічних служб національної системи вищої 

і професійної освіти; 

3) не позначені місце та роль психологічної служби в єдиній 

освітній системі вишу; 

4) не визначені принципи, за якими мають будуватися стосунки 

між співробітниками психологічної служби й адміністративно-управлінським 

апаратом, педагогами, студентами й ін.; 

5) не є узагальненими ті практичні розробки, які вже існують в 

арсеналі служби практичної психології вишу; 

6) відсутня програма підготовки та підвищення кваліфікації для 

фахівців психологічних служб вишу. 

Цей далеко не повний перелік проблем, з якими стикаються в своїй 

діяльності співробітники психологічної служби вишу, переконує нас в 

необхідності подальшого дослідження цієї проблеми. 

Вищевикладене дозволяє нам сформулювати ряд пріоритетів, які 



покладено в основу побудови нашої моделі діяльності психологічної служби 

вишу. 

1. Відповідно до особистісно-розвивального характеру вищої освіти, 

основною метою психологічної служби вишу є психологічний супровід 

особистісно-професійного розвитку студента. Ця мета визнається всіма 

суб'єктами освітнього процесу. 

2. Діяльність служби конкретизується у створенні умов, що 

забезпечують психологічний супровід розвитку, саморозвитку і самореалізації 

особистості студента як майбутнього професіонала; 

3. У формуванні особистості майбутнього професіонала в своїй 

діяльності служба спирається на сучасні вимоги до фахівця, вимоги 

роботодавця і ринку праці в цілому.  

4. Умовою забезпечення успішності педагогічного процесу у вищій 

технічній школі є реалізація системи психологічного супроводу професійно-

особистісного становлення викладачів;  

5. Діяльність служби практичної психології будується таким чином, що 

її завдання на кожному наступному етапі стають більш складними, 

інтеграційними, а модель служби зазнає закономірного розвитку. 

Таким чином, побудова експериментальної моделі діяльності служби 

психологічного супроводу навчально-виховного процесу ґрунтується на досвіді 

психологічних служб ВНЗ, що діють у нас в країні та за кордоном і за 

вказаними вище пріоритетами. 

 

Таким чином, відповідно до існуючих нормативних документів, 

психологічна служба, яка має забезпечувати практичну реалізацію супроводу, 

являє собою багаторівневу організаційну систему, що включає в себе основні 

структурні одиниці і забезпечує надання ефективної психологічної допомоги 

всім учасникам навчально-виховного процесу.  

В Україні найбільш розвиненою формою психологічного супроводу є 

шкільна психологічна служба. Останнім часом набула розвитку практика 



психологічного супроводу у вищих навчальних закладах.  

Головними принципами у діяльності фахівців психологічної служби є: 

слідування за природним розвитком особистості на даному віковому і 

соціокультурному етапі онтогенезу; принципи прийняття безумовної цінності 

внутрішнього світу кожного студента, визнання пріоритетності його потреб, 

цілей і цінностей його розвитку; створення умов самостійного творчого 

засвоєння студентом системи відносин зі світом і з самим собою; принцип 

вторинності форм і змісту супроводу відносно соціального і навчального 

простору життєдіяльності студента. 

Проаналізований досвід діяльності психологічних служб у системі 

вищої освіти за кордоном показав, що спрямованість діяльності зарубіжних 

служб і центрів консультування є вельми різноманітною: в одній частині 

навчальних закладів найбільшу вагу мають психологічна і психотерапевтична 

допомога студентам і персоналу, в інших - профорієнтація, професійне 

консультування, у третіх – так зване академічне консультування, здійснюване 

академічними відділами. 

Незважаючи на відмінність в організації психологічних служб, 

основним методом психологічного супроводу у навчальних закладах є 

психологічне консультування. В ході консультування використовуються такі 

методи: інтерв'ю, психологічне тестування, групові дискусії і тренінги, 

інтерпретація ситуації або проблеми, роз'яснення думки, положення, факту або 

емоційного стану тощо. 

Сучасна психологічна служба ВНЗ являє собою цілісну систему, яка 

складається з трьох основних аспектів: 1) інтегрування загальних досягнень 

педагогічної психології, психології розвитку і акмеології, соціальної психології, 

психології управління та ін.; 2) психологічне і психолого-педагогічне 

забезпечення досягнення основних цілей ВНЗ, що полягають в розвитку 

особистості і підготовці фахівців (бакалаврів, магістрів); 3) безпосередня 

діяльність психологів у ВНЗ. Таким чином, існує єдність трьох основних 

аспектів діяльності психологічної служби: наукового, прикладного і 



практичного. 

 Однією з головних цілей психологічної служби ВНЗ є сприяння 

підтримці психічного здоров'я, пізнавального інтересу і розкриттю 

індивідуальності студента, а також корекції різного роду утруднень в його 

розвитку і становленні. В своїй діяльності психологічна служба ВНЗ 

традиційно використовує такі напрями психологічного супроводу як 

психологічна освіта, психологічна профілактика, психологічна діагностика, 

психологічна корекція, консультативна діяльність. 

Аналіз наукової літератури, методичних матеріалів і досвіду роботи 

психологічної служби ВНЗ дозволив визначити основні проблеми діяльності 

служби: не розроблені методологічні основи діяльності психологічної служби 

ВНЗ; відсутня єдина концептуальна модель психологічної служби вищої 

професійної освіти; не визначене місце і роль психологічної служби в єдиній 

освітній системі ВНЗ; не визначені принципи, на яких мають будуватися 

стосунки між співробітниками психологічної служби та адміністративно-

управлінським апаратом, педагогами, студентами та ін.; не узагальнені ті 

практичні напрацювання, які вже існують в арсеналі психологічної служби 

ВНЗ; відсутня програма підготовки й підвищення кваліфікації для фахівців 

психологічних служб ВНЗ тощо.  

 

Психологічна служба у системі освіти України 

Системна робота по створенню психологічної служби в освітній галузі 

почалася з 1991 р., коли в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН 

України був створений новий підрозділ - Центр психологічної служби в 

системі народної освіти. У листопаді того ж року відбулася перша 

всеукраїнська конференція з практичної психології (м. Луцьк). 

У 1993 р. було розроблено і прийнято перше положення про психологічну 

службу системи освіти. 



7 липня 1998 спільним наказом Міністерства освіти України та Академії 

педагогічних наук України був створений Український науково-методичний 

центр практичної психології і соціальної роботи - головна організація 

психологічної служби, яка здійснює методичне керівництво всією 

психологічною службою системи освіти. 

У 2001 році в структуру Українського НМЦ практичної психології і 

соціальної роботи була введена Центральна психолого-медико-педагогічна 

консультація, що створило сприятливі умови для розгортання її діяльності як 

головної організації, яка контролює, координує та здійснює розробку 

нормативно-правових основ, науково-методичне керівництво регіональними 

(республіканською АР Крим, обласною, Київської та Севастопольської 

міськими) консультаціями. 

23 квітня 2004 вперше в історії Української держави Колегія 

Міністерства освіти і науки України розглянула питання про стан і 

перспективи розвитку психологічної служби системи освіти. Колегія 

схвалила «Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти України 

на період до 2008 р.». З тих пір 23 квітня вважається Днем практичного 

психолога. 

У квітні 2008 р. засідання Колегії Міністерства освіти і науки 

схвалило Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти на 

період до 2012 р. (додаток1). 

У 2009 р. була прийнята нова редакція Положення про психологічну 

службу системи освіти України (додаток 2). 

В кінці 2011 року було прийнято нове Положення про центральну та 

республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та 

Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні 

консультації. 

Аналізуючи динаміку зростання чисельності працівників психологічної 

служби і розгортання мережі центрів практичної психології і соціальної 

роботи, слід сказати, що в 1994 навчальному році психологічна служба 



системи освіти України нараховувала 2852 фахівця, а в 2011 році практичних 

психологів, соціальних педагогів та методистів налічувалося 22102 особи. 

Значна увага до питань психологічного супроводу особистості, сприяння її 

розвитку, становленню і самореалізації на етапах освіти є однією з основних 

тенденцій сучасної психології. Впродовж декількох останніх років у змісті 

освітньої діяльності разом із навчанням і вихованням вводяться складові 

психологічного супроводу (М.Р. Бітянова (39), І.В. Дубровина (112, 113, 114), 

О.О.Євдокімова (137), М.М. Нечаєв (263, 264), Р.В. Павелків (277, 278) та ін.), 

підтримки (О.Г. Асмолов (24-25), О.Ф. Бондаренко (43-46),  І.Є. Лілієнталь (221), 

Н.В. Чепелєва (415, 416), Т.В. Шубніцина (433) та  ін.) 

Підґрунтям для створення і розвитку системи психологічного супроводу 

студентів виступило узагальнення досвіду у сфері організації та функціонування 

психологічної служби в системі освіти (М.Р. Битянова, А.О. Деркач, 

І.В. Дубровина., Ю.М. Забродин, Є.О. Клімов, Б.Б. Коссов, Л.М. Мітіна, 

М.М.Обозов,  Н.М. Пейсахов, Н.І. Пов`якель, Н.І. Рейнвальд, Н.В. Чепелєва і ін.), 

а також проблем психологічного і психолого-педагогічного супроводу, 

управління і підтримки особистісно-професійного розвитку студентів 

психологічною службою ВНЗ (Д.Б. Богоявленська, М.Д. Дворяшина, 

Л.В. Темнова та ін.). 

Аналізу організації діяльності психологічних служб, професійного 

керівництва і консультування студентів в зарубіжних вищих навчальних 

закладах присвячені роботи І.М. Кондакова, П.І. Купки, М. Рутик, 

П. Саутуарського, В. Укке, Е. Хартманна та ін. 

У роботах зарубіжних і вітчизняних авторів узагальнюється і аналізується 

досвід в сфері психологічної діагностики (О.О. Бодальов, В.Д.  Небиліцин, 

В.А. Чикер та інші), професійного консультування (С.С. Бубнова, Р. Мей, 

В.М. Розин та інші.), групової тренінгової роботи (В.К. Большаков, 

А.О. Вербицький, Г.І. Марасанов, Б.Д. Паригин та інші.). 

Отже, створення служб практичної психології, організація супроводу, 

підтримки особистості фахівцями служби є закономірним процесом, і вельми 



актуальним для освітніх сфер.  

Іншою важливою особливістю є те, що сьогодні, в умовах жорсткої 

конкуренції, величезне значення має соціально - психологічна компетентність 

фахівця будь-якої сфери діяльності, але в першу чергу, тієї, де мова йде про 

виховання, навчання і розвиток. Діяльність викладача регулюється етичними 

нормами, етичними стандартами, загальнолюдськими цінностями і ін. І саме 

викладач, виховуючи та навчаючи не повинен забувати про підвищення 

професійної майстерності, психолого-педагогічної і соціально - психологічної 

компетентності. Все це складає основу його загальної професійної культури, 

дозволяє досягти вищих ступенів професійної майстерності і особистісного 

зростання. Окрім цього, потреба у психологічних знаннях обумовлена самою 

суттю освіти, оскільки освіта пов'язана зі свідомістю і самосвідомістю людини, з 

формуванням установок, цілей і інших найважливіших психічних утворень.  

Установки на особистісно-професійний розвиток, на підвищення 

психологічної компетентності можна ефективно формувати у процесі організації 

й реалізації головних ідей супроводу діяльності викладачів. Формування 

психологічної компетентності, психологічної культури фахівця на етапах 

професіоналізації є одним з важливих завдань діяльності фахівців психологічних 

служб.  

Сенс організації психологічного супроводу освітнього процесу полягає у 

створенні умов для формування у студентів досвіду самостійного вирішення 

пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних і інших проблем, що 

НЕ формується  достатньою мірою в умовах сучасного змісту освіти.  

Модернізація освіти, тобто забезпечення її відповідності запитам і 

можливостям суспільства, здійснювалася завжди - тою чи іншою мірою. Ця 

міра залежить від здатності системи освіти до змін, а сама ця здатність багато в 

чому визначається підходом до постановки цілей, відбору змісту, організації 

освітнього процесу, оцінки досягнутих результатів.  

Англійці говорять: «Щоб напоїти коня, його треба підвести до води». 

Аналіз традиційного педагогічного процесу наштовхує на думку про те, що ми 



- педагоги тільки й робимо те, що примушуємо студентів випити води знань. 

Але важливо саме підвести студента до ріки знань, тобто створити такі умови, 

щоб він сам міг пити цю воду. У межах цілеспрямованого педагогічного 

процесу це стає природною процедурою. А сприяти наданню навчально-

виховному процесу властивості цілеспрямованого має система психологічного 

забезпечення педагогічного процесу. 

 

 

4. Принципи діяльності психологічної служби 

Виділення і аналіз провідних принципів діяльності психологічної 

служби правомірно здійснювати на основі тих підходів, які існують при  

розробці практично будь-якої концепції або системи. На думку низки 

дослідників, такими принципами є: принцип проблематизації, що передбачає 

стимулювання рефлексивної діяльності всіх суб'єктів системи; суб'єктної 

взаємодії (спрямований на формування та розвиток співпраці, партнерства 

всіх суб'єктів); управління рефлексією (забезпечує суб'єктам можливість 

самим усвідомлювати свої утруднення, проблеми, чинники, що 

перешкоджають розвитку, і знаходити способи їх подолання); позитивної 

мотивації пізнання (передбачає цілеспрямоване формування мотиваційної 

основи заради досягнення поставленої мети і висунутих завдань діяльності); 

безперервності і поступовості (забезпечує системну організацію процесу 

вдосконалення всіх складових концепції); індивідуалізації і соціалізації 

(передбачає створення спеціальних умов, сприятливих для досягнення 

поставлених цілей); активізації резервних можливостей особистості (дозволяє 

в процесі реалізації головних концептуальних ідей спиратися на особистісно-

професійний потенціал суб'єктів діяльності) і т.ін. (Б.Г. Ананьєв, О.Г. 

Асмолов, В.С. Агапов, О.О. Бодальов, А.В. Брушлинський, Л С. Виготський, 

А.О. Деркач, В.Г. Зазикин, С.Д. Максименко та ін.).  

Головне призначення психологічного супроводу - створення умов, 

сприятливих для розвитку особистості на всіх етапах особистісно-



професійного розвитку, реалізації актуальних і потенційних можливостей 

особистості, ефективного засвоєння нових знань в галузі навчальної та 

професійної діяльності і побудови життєвої стратегії, оптимізації 

професійного й особистісного зростання. Це робить необхідним виділення й 

аналіз принципів розвитку особистості як суб'єкта діяльності; 

У якості загальної методологічної основи дослідження особистості на 

різних етапах її розвитку виступають: 

- провідні принципи психології розвитку і саморозвитку (О.Г.Асмолов, 

Л.С. Виготський, В.В. Давидов, С.Д. Максименко, А.В. Петровський, 

Д.Б. Ельконін й ін.), принцип історизму і провідного виду діяльності 

(В.В. Давидов, О.М. Леонтьев, Д.Б. Ельконін й ін.); активності та діяльності 

(К.О. Абульханова, Б.Г. Ананьєв, В.А. Петровський й ін.); 

- концепції особистості як суб'єкта психічного життя (К.О. Абульханова, 

Б.С. Братусь, А.В. Брушлінський, І.Б. Котова, С.Д. Максименко, 

А.В. Петровський, В.В. Слободчиков і ін.); культурно-історична концепція 

Л.С. Виготського; 

- праці основоположників діяльнісного, системно-цілісного, особистісно-

орієнтованого і гуманістичного підходів (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, 

О.М.Леонтьев, С. Л. Рубінштейн, К. Роджерс, В. Сатір, А. Маслоу і ін.). 

Сучасні визначення, теорії, концепції особистості встановлюють, що 

людина стає особистістю в результаті її включення в різні системи відносин 

за допомогою певної діяльності. І чим більше різноманітними і 

багатогранними є ці відносини, тим більш багатою є сама особистість і тим 

більше ефективно вона оволодіває досягненнями всього людства. Але при 

цьому необхідно враховувати, що розвиток людини є процесом надзвичайно 

індивідуалізованим, і розвиток кожної конкретної людини неможливо укласти 

у чіткі межі будь-якої теорії. Адже особистість людини створюється тими 

суспільними за своєю природою відносинами, в які людина вступає в своїй 

діяльності (Л.І. Божович, Л.С.Виготський, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, 

С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін і ін.). Ця ідея на теоретичному рівні вперше 



була представлена в дослідженнях О.М. Леонтьєва (219). Надалі вона 

розвивалася С.Л. Рубіншейном  (349).  С.Д. Максименко визначає особистість 

таким чином: «Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє 

собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої 

предметної діяльності і саморегуляції та має свій унікальний та неповторний 

внутрішній світ» (234). 

Принципи дослідження особистості: особистісно-діяльнісний і принцип 

системного підходу дозволили показати, що розвиток індивіда як особистості 

забезпечується складною, системною детермінацією, що виявляється в її 

соціалізації, в ході якої особистість починає оволодівати суспільним 

досвідом, привласнює його (В.П. Кузьмін, Б.Ф. Ломов і ін.). А самі системи 

дослідники розглядають як цілеспрямовані, соціально-обумовлені. У процесі 

індивідуального розвитку вони проходять послідовні етапи ускладнення, 

диференціації, трансформації своєї структури. Єдиною генетичною 

підставою, з якої розгортаються психологічні системи, є спільна людська 

діяльність, що включає процеси спілкування.  

У цих дослідженнях показано, що розробка психології особистості як 

суб'єкта діяльності повинна здійснюватися з системних позицій; що 

визначаючи поведінку людини, необхідно пам'ятати про те, що зовнішні 

причини завжди опосередкуються внутрішніми умовами (ідея 

C.Л. Рубинштейна). Це дозволяє дослідникові робити висновок про те, що 

чим далі в онтогенезі людина сягає в своєму розвитку, тим більше значущою 

є власна позиція у цьому процесі. Тим не менше, не можна забувати, що все 

індивідне розвиватиметься і перетворюватиметься у контексті соціально-

історичного способу життя суспільства, яке включає все те, що накопичене 

попередніми поколіннями (результат філогенезу). Інакше кажучи, соціально-

історичний спосіб життя - джерело розвитку особистості в соціогенезі (25, 

с.71). Схожим за змістом у психології є поняття «соціальна ситуація 

розвитку». Дане поняття, запроваджене Л.С. Виготським, закріпилося у 

дослідженнях Б.Г. Ананьєва, К.О. Абульханової, Л.І. Анциферової, 



Л.І. Божовіч та ін.  

Названі вище дослідники акцентували увагу на таких питаннях:  

- взаємозв'язок особистісного компоненту з рештою всіх аспектів 

цілісної системи людини; особистість як продукт індивідуально-психічного 

розвитку (онтогенетичної еволюції психофізіологічних функцій; 

вдосконалення діяльності та свідомості; історії розвитку людини як суб'єкта 

праці, пізнання, спілкування та життєвого шляху) ( 20);  

- аналіз суспільно-історичних умов - суспільних можливостей розвитку 

особистості та способів реалізації цих можливостей, перетворення їх в 

дійсність своєї життєдіяльності (4, с. 34) і ін. 

Сьогодні перед суспільством стоїть завдання його гуманізації та 

демократизації. Нам бачиться, що по вирішенні цих завдань стануть 

актуальними ще декілька важливих питань: створення умов для гуманізації 

самої особистості, виховання в ній в процесі розвитку тих якостей, які 

визначені головними принципами гуманізму, і психологізація як самого 

суспільства, так і кожного її члена. Принципи гуманізму вироблялися у межах 

гуманістичної психології розвитку особистості (Р. Мей, А. Маслоу, К. 

Роджерс, В. Сатір і ін.). Гуманістичний підхід до розуміння 

особистостівиходить з постулату про прогресивний розвиток людської 

психіки за наявності відповідних умов та конструктивного задоволення 

потреби в самоствердженні, самоактуалізації. Та суспільство, на думку 

психологів-гуманістів, повинне створити відповідні умови, в яких можливо 

побудувати найбільш комфортні відносини, ефективне засвоєння діяльності, 

більш повну реалізацію наявних потенціалів і ін. 

Тому велике значення має виділення психологічного принципу 

актуального і потенційного (А.О. Деркач, С.Л. Рубінштейн). Названий 

принцип дозволяє пояснити актуалізацію потенціалів особистості, що 

відбувається під впливом різних чинників. У нашому випадку організація 

психологічного супроводу виступає й умовою, і детермінуючим чинником.  



Питання, пов'язані з потенційними можливостями людини і їх 

реалізацією розглядали в своїх роботах: Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, 

Л.С. Виготський, С.Д. Максименко, А. Маслоу, С.Л. Рубінштейн, 

Д.М. Узнадзе та ін. В їх дослідженнях розглянуті такі поняття, як «актуальна 

потреба», «нужда», «реальні потреби», «актуальна здатність», «актуальна 

ситуація», «актуальні і потенційні характеристики людини» тощо. У 

подальшому з'явилися роботи, де достатньо глибокому аналізу були піддані 

потенційні характеристики різних сфер особистості й їх формування: сфери 

мотивації (В.Г. Асєєв), здібностей (Л.І. Божович, О.М. Леонтьєв, О.В. Моляко 

та ін.), інтелекту (Смульсон М. Л. та ін.).  

У дослідженнях Л.І. Божович, О.М. Леонтьєва наголошується, що сфера 

потенційного виконує найважливішу детермінуючу функцію в розвитку 

особистості і служить джерелом смислоутворення, часової перспективи (41; 

219).  

Але в психологічних дослідженнях наголошується, що особистість 

розвивається в двох сферах: потенційній і актуальній. До сфери потенційного 

належать: природні особливості, властиві людині; її особливості як індивіда; 

здібності; соціальні можливості суспільства, які можуть бути використані для 

особистісного розвитку. 

Сфера актуального включає якісно перетворене потенційне (181; 273). 

Для того, щоб розвиток особистості був гармонійним і поступальним, 

необхідно, щоб він здійснювався і у сфері потенційного, і у сфері 

актуального. Існують такі підходи у розумінні потенціалів людини: це не 

тільки те, що є даним від природи, але і система знань і умінь, що постійно 

індивідуально поповнюється, поновлюється і удосконалюється, 

характерологічних властивостей і ін. (93); це система ресурсів (221), що 

постійно поповнюються і поновлюються; це динамічні домінанти, які задають 

спрямованість процесу розвитку особистості (409) і т. ін.(рис.2.3.).  

Ці основні потенціали дозволяють визначити в особистості наступне: 1) 



що вона знає; 2) що вона цінує; 3) що і як вона створює, 4) з ким і як вона 

спілкується; 5) які її естетичні потреби, і як вона їх задовольняє. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3.  Принципи розвитку особистості. 

 

У проектуванні моделі психологічного супроводу професійного 

становлення особистості врахування виділеного принципу має важливе 

значення для постановки цілей, завдань, визначення пріоритетних напрямів 

діяльності фахівців психологічної служби, які визначаються конкретною 

соціальною ситуацією розвитку самої особистості, її наявними потенціалами, 

виконанням певної діяльності і т.ін. 

Згідно культурно-історичній концепції Л.С. Виготського, людина в 

процесі свого історичного розвитку привласнює соціально-історичний досвід 

у ході спільної діяльності і спілкування з іншими. Тому у підході до проблеми 

розвитку особистості виділяються два основні принципи: принцип історизму і 

принцип розвитку у діяльності (64). 

Виділення першого принципу обумовлене тим, що «сам тип суспільства 

визначає можливості, межі і способи розвитку особистості» (22, с. 28). 

Л.І.Анциферова в своїх дослідженнях відзначає, що «особистість - це спосіб 

буття людини у суспільстві, в конкретних історичних умовах, це 

індивідуальна форма існування і розвитку соціальних зв'язків і відносин. І, як 
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свідчить практика, сучасне суспільство характеризується гострими 

суперечностями, які не можуть не впливати на формування і розвиток 

особистості (в даному випадку мова йде не тільки про формування особистост 

дитини, але і формування інтересів, потреб, світогляду дорослих членів 

суспільства). А ці суперечності полягають в тому, що сьогодні наше 

суспільство намагається поєднувати ринкові відносини, що зароджуються, з 

впровадженням і реалізацією принципів гуманізму і демократії. Ринкові 

відносини приводять до того, що створюються умови для гострої, інколи 

навіть жорсткої конкуренції, коли кожен прагне досягнення своєї 

індивідуальної мети, керуючись своїми власними мотивами і інтересами, які 

часто розходяться з суспільними. З іншого боку, в умовах гуманізації і 

демократизації у людини з'явилася можливість відкрито заявити про свою 

індивідуальність, реалізувати потребу в свободі вибору і т. ін. Наявність цих і 

інших суперечностей не тільки сприяє прогресу (як вже наголошувалося, 

однією з рушійних сил розвитку є наявність суперечностей), але породжує 

певні складнощі та протиріччя в самому розвитку особистості, її формуванні. 

Принцип розвитку передбачає розгляд психічних явищ в процесі 

постійного вирішення протиріч під впливом зовнішніх і внутрішніх 

детермінант. І, оскільки розвиток особистості, побудова її відносин, головних 

способів життя, за твердженням К.О. Абульханової, є невід’ємними від 

сутнісного зв'язку її з суспільними умовами, що дають простір або що 

перешкоджають цьому руху, остільки розвиток особистості здійснюється 

через вирішення протиріч (3). Вирішення протиріч означає відкриття нового 

рівня можливостей особистості, які можуть бути двоякого роду: по-перше, 

об'єктивне включення особистості в життєві відносини більш високого рівня; 

по-друге, розвиток особистості приводить до зростання числа суб'єктивних 

мір свободи (22, с.38). І, як свідчить практика, це частіше відбувається на 

тому етапі, коли особистість досягає певної моральної, інтелектуальної та 

соціальної зрілості, коли вона дійсно є суб'єктом власної життєдіяльності.  

Концепція особистості як суб'єкта психічного життя (Б.С. Братусь, 



І.Б.Котова, С.Д. Максименко, А.В. Петровський, В.І. Слободчиков і ін.), а 

також принципи розвитку і саморозвитку (О.Г. Асмолов, Л.І. Анциферова, 

П.П. Блонський, Л.С.Виготський і ін.) дозволяють зрозуміти значущість 

вищеназваного для розвитку особистості, оскільки особистість, на думку 

Л.І. Анциферової, «постійно екстраполює себе у майбутнє, а своє віддалене 

проектує на своє сьогодення». Бажання свого майбутнього, за твердженням 

автора, і є бажання розвитку (22). Розглядаючи особистість як систему, що 

розвивається, Л.І. Анциферова стверджує, що «розвиток особистості, в якому 

б напрямі він не йшов, - це не те, що з особою «трапляється»: особистість - це 

суб'єкт свого власного розвитку, що постійно знаходиться в пошуку та 

побудові тих видів активного відношення до світу, в яких можуть найповніше 

виявитися і розвинутися унікальні потенції конкретного індивіда» (22). 

Один з провідних принципів психології — принцип активності - вимагає 

розглядати особистість не тільки як об'єкт, але і як суб'єкт пізнання, 

перетворення навколишнього середовища. Ця думка ще раз переконує у тому, 

що сьогодні психологія вже не може розвиватися без прийняття того, що 

людина є не тількиоб'єктом впливу різних біологічних і соціальних чинників, 

але і суб'єктом (тобто носієм активності). Поняття суб'єкта вже виникало під 

час аналізу проблем розвитку і формування особистості. І звернення до теорії 

активності суб'єкта у взаємовідношенні людини з навколишнім середовищем 

(К.О. Абульханова, Б.Г. Ананьєв, О.Г. Асмолов, А.В. Брушлінський, 

В.М. Мясищев, А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн і ін.), як однієї з 

методологічних основ позначеної наукової проблеми, дозволить більш чітко 

представити психологічні аспекти розвитку самої особистості. 

 В останні десятиріччя проблема суб’єктності почала грати, за словами 

А.В. Брушлинського, системоутворювальну роль у науці психології (49). Але 

виникнення і опрацювання цієї категорії починає здійснюватися з початку 20-

го сторіччя. Сама ідея суб’єктності особистості належить С.Л. Рубінштейну, 

який розглядав людину як творця і діяча власного життя. Сьогодні дана 

категорія розглядається практично у всіх дослідженнях, де акцентуються 



проблеми розвитку і формування особистості на різних етапах 

життєдіяльності: К.О. Абульханова, О.Г. Асмолов, А.В. Брушлинський, 

С.Д. Максименко та ін. 

У психології суб'єкт розуміється як: «людина, люди на вищому рівні 

активності, цілісності, автономності і так далі (49, с. 9.); творець власної 

історії, вершитель свого життєвого шляху (287; 366); все людство в цілому, 

що є суперечливою єдністю суб'єктів іншого рівня і масштабу: етносів, різних 

спільнот, класів і груп, індивідів, що взаємодіють один з одним (287; 366; 

448); сausa sui - «причина себе», а «суб’єктність» є людина, як упереджений 

сценарист своїх дій (289).  

Необхідно відзначити, що у деяких дослідженнях поняття «суб’єктність» 

ідентифікується з поняттям «суб'єктивність». Тому ми вважаємо, що дуже 

важливо диференціювати ці два поняття, оскільки «суб’єктність — це 

змістовно-дієва характеристика активності, що підкреслює інтенціональність 

суб'єкта, а суб'єктивність — це своєрідність результатів відображення 

людиною зовнішніх умов і психічних процесів» (378). 

З погляду системно-структурного підходу індивід є носієм і джерелом 

активності, тобто суб'єктом, водночас є складною відкритою системою, що 

знаходиться у взаємодії з системою світу, і тому, як будь-яка система, 

передбачає наявність певної структури. Н.І. Чупрікова виділяє 4 самостійних 

підструктури: 

1) когнітивна підструктура (що репрезентує знання людини про світ і 

про саму себе); 

2) мотиваційно - афектна підструктура (що репрезентує різні потреби 

людини); 

3) особистісна підструктура (що репрезентує досвід міжособистісних і 

соціальних відносин);  

4) регуляторно - вольова підструктура (що здійснює інтеграцію і 

координацію решти підструктур) (421, с. 72). Залежно від віку і ступеня 



активності самої людини ці підструктури актуалізуються. 

З наведених визначень і характеристик видно, що поняття «суб'єкт» є 

тісно пов'язаним з поняттям «активність». Тема активності у співвідношенні 

до суб'єкта тою або іншою мірою розкривається у роботах, присвячених 

проблемам суб'єкта, особистості (К.О. Абульханова, О.Г. Асмолов, 

А.В. Брушлінський, С.Д.Максименко, В А. Петровський і ін.). 

У ряді досліджень під активністю розуміється спосіб самовираження і 

самоздійснення особистості, із застосуванням якого забезпечується і 

зберігається її суб’єктність (3); ініціативна дія на навколишнє середовище, на 

інших людей і себе (25). Головним в цих і інших визначеннях є те, що 

активність виступає найважливішою характеристикою суб'єкта. А людина як 

суб'єкт створюється і розвивається в актах практичної і пізнавальної 

діяльності, де вона повинна проявляти певну психічну активність з 

оволодіння цією діяльністю (218). Смисл поняття «психічна активність» у 

роботі Н.С. Лейтеса розкривається як міра взаємодії суб'єкта з навколишньою 

дійсністю (218, с.50). Таке розуміння означає, що чим вище ступінь взаємодії, 

самої участі людини у засвоєнні навколишнього середовища, в побудові 

різноманітних відносин з навколишнім світом, чим більшу активність при 

цьому вона проявляє, тим більшою мірою ця людина виступає як суб'єкт цієї 

взаємодії. Найбільш висока ступінь активності в опануванні навколишнього 

світу проявляється на етапах дорослості. 

Діяльність фахівців психологічної служби будь-якої установи 

проектується і регулюється цілями, завданнями, положеннями і головними 

принципами діяльності цієї установи.  

Цікавими є  наявні розробки в галузі організації психологічних служб у 

вищій школі. Так в дослідженнях Л.М. Бережнової, В.І. Богословського і 

В.В. Семикина названі наступні принципи: варіативність і інваріантність, 

конструктивність і обґрунтованість, адресність, коректність. 

Виділяються й інші принципи: принцип відповідальності суб'єкта і 



науково обґрунтованої діагностики і корекції; принцип спільності; принцип 

комплексності; принцип «етапності» та ін. 

Здійснюючи аналіз існуючих психологічних практик (у тому числі і 

психологічного супроводу), С.В. Недбаєва стверджує, що перспективи їх 

розвитку обумовлені використанням наступних принципів: різноманіття форм 

і методів роботи; принципу моральності, екологічності; послідовності; 

самоактивізації системи психологічних служб; гнучкості; виділення 

пріоритетів в роботі, дієвого оптимізму і системності (263). 

У дослідженнях М.І. Плугіної виокремлено принципи, які є 

пріоритетними саме в діяльності служби супроводу: орієнтація на проблеми 

навчального закладу; включення в супровід усіх суб'єктів освітнього процесу; 

безперервність супроводу на всіх етапах професіоналізації; реалізація права 

людини, що звернулася за допомогою, на вільний вибір свого шляху 

розвитку; індивідуальний підхід; заборона на проектування результату; 

участь усіх суб'єктів в супроводі; відповідальність суб'єкта за прийняття 

рішення; принцип реалістичності (294-296). 

Б.Є. Фішман, вивчаючи питання організації допомоги, підтримку 

особистості у процесі професійного розвитку, акцентує увагу на наступних 

принципах: аксіологічної орієнтованості, суб’єктності, фасилітації, 

перетворення простору педагогічних відносин, цілісності, відвертості, 

діалогічності, інтерактивності зворотного зв'язку, рефлексивності, 

проблемності, продуктивності (397).  

Врахування вказаних принципів, їх використання у проектуванні 

психологічного супроводу дозволять оптимізувати цей процес і отримати 

передбачуваний результат. Але вибір принципів з вищеназваних повинен 

визначатися конкретною ситуацією, цілями і завданнями організованої 

служби. 

Аналіз кожного з принципів, які включають ті або інші дослідники як 

обов'язкові для ефективної діяльності служби супроводу, свідчить, що 



практично всі вони є необхідними для функціонування психологічної служби 

з вирішення тих або інших завдань. Але, незважаючи на значущість кожного 

з цих принципів, треба відзначити, що всі вони мають об'єднуватися таким 

важливим принципом, як принцип науковості. Саме він передбачає 

використання науково обґрунтованої системи впливу на суб'єктів спільної 

діяльності у процесі реалізації функцій психологічної служби. Окрім цього 

принципу, у проектуванні супроводу професійного вдосконалення фахівця 

мають бути використані як обов'язкові наступні принципи: етапності, 

спільності, відповідальності суб'єктів спільної діяльності; комплексності 

тощо.  

Важливе значення має також виділення принципів, якими повинні 

керуватися фахівці психологічної  служби в роботі з людьми: студентами та 

викладачами, робітниками підприємства, спортсменами, політиками тощо. 

Безперечно, вони пов'язані з етичними стандартами психолога-практика. 

Підтвердження цьому можна знайти в дослідженнях учених, що працюють 

над аналізом питань організації діяльності психологічної служби в освіті (І.В. 

Дубровіна, Р.В. Овчарова, Б.Б. Коссов, Р.В. Павелків, Н.М. Пейсахов, В.В. 

Семикін, Н.В.Чепелєва та ін.); соціально - психологічної служби в системі 

управління (О.M. Бандурка, С.П. Бочарова, О.В. Землянська). Головними 

принципами діяльності фахівців соціально-психологічної служби дослідники 

називають: морально-позитивний ефект дослідження (принцип не нанесення 

шкоди); відповідальність; компетентність; етичну і юридичну правомочність 

проведення психологічних процедур; конфіденційність; благополуччя 

обстежуваних осіб; професійну кооперацію і кваліфіковану пропаганду 

психології. 

Окрім цього відомі принципи сучасного виробничого навчання: 

системність, інтегративність, диференціація, універсальність, єдність 

соціалізації і професіоналізації особистості, модульність, професійна 

періодизація, стадійність, демократизація, гуманізація, інтенсифікація, 

професійна мобільність, стабільність і динамічність (367). 



Більшість дослідників акцентують увагу на провідному принципі 

психології, розробленому О.М. Леонтьєвим, - принципі єдності свідомості і 

діяльності. Це обумовлено тим, що між діяльністю людини (трудовою, 

пізнавальною й ін.) та його особистістю існує тісний взаємозв'язок. Цей 

принцип вимагає розглядати розвиток і функціонування психіки особистості, 

колективу, міжособистісних відносин в аспекті детермінації їх змісту цілям 

здійснюваної діяльності. Включення цього принципу в основи освітньої 

діяльності дорослих пояснюється тим, що свідомість людини у цілому 

формується в діяльності, професійна свідомість формуватиметься 

ефективніше, якщо фахівець постійно підвищуватиме свою професійну 

компетентність і удосконалюватиме особистісні характеристики у процесі 

безперервної освіти. 

Істотним для багатьох досліджень є принцип, який рядом психологів 

вважається одним з головних - принцип свідомості і активності. Активність у 

навчанні - це основний дидактичний принцип, що вимагає від викладача 

таких методів і форм організації процесу навчання, які б сприяли 

формуванню ініціативності і самостійності, міцному та глибокому засвоєнню 

знань, виробленню необхідних умінь і навичок, формуванню та розвитку 

здібностей (448). Включення цього принципу до низки найбільш значущих 

обумовлене тим, що доросла людина, як суб'єкт діяльності, у тому числі і 

пізнавальної, характеризується здатністю активно і самостійно ставити цілі, 

обирати способи їх досягнення, здійснювати самоконтроль . Інакше кажучи, 

управляти своєю пізнавальною діяльністю. Про значущість управління 

власною діяльністю у розвитку дорослої людини говорили й інші дослідники. 

Зокрема, у дослідженнях Ю.М. Кулюткина і Г.С. Сухобської наголошується: 

«Управління пізнавальною діяльністю дорослої людини, яка сама здібна до 

самокерування, полягає, по суті, в тому, щоб створити умови для 

самоорганізації цієї діяльності самим її суб'єктом» (221, с. 18). 

Звичайно, не завжди людина, професіонал знаходиться на тому ступені 

соціальної і професійної зрілості, який дозволяє формуватися потребі в 



постійному професійному і особистісному вдосконаленні. А вимоги 

сучасного виробництва роблять необхідним включення професіонала в 

систему навчання. В наш час це обумовлено тим, що у сучасному суспільстві 

намітилася наступна тенденція: кожна людина впродовж своєї професійної 

діяльності повинна знаходити додаткові форми підготовки, постійно 

проходити професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації через 

постійні зміни технологій, оновлення інформаційного простору, зміну 

функціонування виробничих систем і власних функцій. Це означає, що само 

суспільство, різні виробничі системи повинні в своєму арсеналі мати ті 

стимули, які забезпечать формування мотивації фахівців до освітньої 

діяльності, стимулювати їх активність. 

Крім того працівники психологічної служби мають виявляти та 

враховувати  установки, мотивації, індивідуально-типологічні особливості та 

особливості пізнавальних процесів людини, актуальні і потенційні 

можливостей об'єктів психологічного супроводу. Це створює передумови для 

вибору конкретних методів, принципів і способів впливу. Окрім цього, 

діяльність фахівців психологічного супроводу дозволить розширити уявлення 

об'єктів психологічного супроводу про власний світ психічних явищ, 

сформувати потребу у самопізнанні і самовихованні. 

Під час розробки системи психологічного супроводу всі перераховані 

принципи (представлені в кожній групі) можна об'єднати і узагальнити. 

Підставою для цього є пріоритет принципів, розроблених у психології 

(вони домінують у кожній з позначених груп), і виділення спеціальних 

принципів, необхідних для виконання конкретної. Головними принципами 

є: принцип системності, активності, розвитку, детермінізму, єдності 

свідомості і діяльності, особистісного підходу тощо. Але не менш важливе 

значення має виділення спеціальних і конкретних методологічних 

принципів, які також знайшли віддзеркалення в описаних вище групах.  

 



 
 

 

Рис.2.4. Система принципів діяльності психологічної служби.  

 

Сучасні дослідники до спеціальних і конкретно методологічних 

принципів відносять: принцип суб'єкта діяльності (О.О. Бодальов, В.Г. Зазикин, 

Є.О. Клімов, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова); принцип потенційного і 

актуального (А.О. Деркач, С.Л. Рубінштейн і ін.); принцип життєдіяльності 

(К.О. Абульханова, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, О.О. Бодальов, 

О.М. Леонтьев і ін.); принцип моделювання (А.О. Деркач, Є.Б. Старовойтенко, 

Г.П. Щедровицький і ін.); принцип оптимізації (А.О. Деркач, І.В. Міхайлов та 

ін.). Спеціальними і конкретними методологічними принципами є: принцип 

суб'єкта діяльності, життєдіяльності, принцип потенційного й актуального, 

принцип моделювання й оптимізації. 

Всі перераховані принципи були розглянуті нами як значущі для 

методологічного забезпечення діяльності психологічної служби.  

 

5. Модель функціонування психологічної служби вищого 

 

Принципи 

діяльності 

психологічної 

служби 



навчального закладу 

Для того, щоб довести спроможність ідей певної системи, концепції, 

необхідно на теоретичному рівні розробити теоретичну модель, яка дозволить 

чітко представити способи, механізми реалізації задуму. У даному випадку 

мова йде про модель функціонування психологічної служби. Отже, 

центральним тут є поняття «теоретична модель». 

Як правило, під «моделлю» розуміється система об'єктів або знаків, що 

відтворює деякі істотні властивості системи-оригіналу; матеріальна або 

ідеальна система (знакова, концептуальна), яка опосередковано відображає 

систему чинників, що відтворюють, імітують об'єкт на різних рівнях його 

організації, самоорганізації та розвитку (337). Створення теоретичної моделі - 

дієвий засіб перевірки істинності і повноти теоретичних уявлень у різних 

галузях знань. Метод моделювання вперше був використаний у зв'язку з 

вивченням психофізичних залежностей і процесів пам'яті. Найбільш 

популярним використання моделі як способу перевірки уявлень стало у 50-ті 

роки ХХ-го сторіччя завдяки розвитку науки кібернетики. Але передумовами 

їх розробки сталі ідеї Платона, І. Канта, Ж. Піаже, суть яких полягала у 

наступних особливостях: 

- потреба виразити відносини між об'єктом, моделлю об'єкту і суб'єктом 

моделювання; 

- модель характеризується як системне утворення, що має двояку 

гносеологічну характеристику, де об'єкт розглядається як система моделей, а 

процес моделювання розчленовано на систему моделей;  

-  враховуються презентаційні властивості моделі;  

-  передбачається, що модель імітує об'єкт (наближає, утримує 

характеристики, спрощує, але не спотворює його). 

Все це враховувалося і при створенні моделей супроводу, 

представлених у психології дослідженнями Л.С. Виготського, О.С. Газмана, 

А.О. Деркача, А.В.Петровського, С.Л.  Рубінштейна та ін. Виходячи з їх 



досліджень і досліджень, пов'язаних з моделюванням (Б.О. Глинський, С.О. 

Пегов, Т.П. Щедровський і ін.), виділені вище особливості можна доповнити 

наступними положеннями:  

- основою будь-якої моделі виступає система основоположних 

принципів і універсальна властивість відображення, яку розуміють як 

специфічну форму реагування;  

- модель можна розглядати як гіпотезу про розгортання певного 

процесу і можливі результати цього процесу;  

- зміст моделі залежить від особливостей об'єкту моделювання і від 

цілі, якої прагне досягти суб'єкт моделювання;  

- відображальна природа моделі передбачає, з одного боку, залежність 

від діяльності суб'єкта, що формує предмет моделювання шляхом виділення 

його властивостей, з іншого – від діяльності, що впливає на суб'єкт 

моделювання;  

- у моделі сторони об'єкту, який вивчається, не можуть бути поєднані 

механічно, повинні існувати підстави для їх зіставлення;   

- істотними функціями моделі є відтворення і примноження знань про 

оригінал, конструювання його нових властивостей, управління ним і його 

розвиток;   

- модель є не лише частиною технології для створення майбутнього, і 

не лише корисним інструментом, а самими способами дії, які практично 

створюють майбутнє;   

- модель в психології проектує співвідношення сьогодення і 

майбутнього, а також спосіб руху до майбутнього 337; 349).  

Розробка нашої теоретичної моделі базувалася на узагальненні досвіду 

в галузі організації і функціонування психологічних служб у сфері 

виробництва і у сфері вищої освіти (С.В. Бажанова, А.О. Деркач, 

В.Г. Зазикин, І.Л. Зотова, М.І. Плугіна й ін.).  

У побудові теоретичної моделі психологічного супроводу ми 

враховували наступні положення:  



- психологічний супровід являє собою діяльність фахівців, спрямовану 

на створення сприятливих умов для розвитку особистості і діяльності 

суб’єктів виробничого або навчально-виховного процесу  на всіх етапах їх 

особистісного і професійного розвитку;  

- психологічний супровід носить поетапний характер; на кожному етапі 

особистісного розвитку і професійного становлення особистості висуваються 

специфічні завдання, адекватні проблемам, суперечностям, утрудненням, які 

відчувають суб’єкти виробничого або навчально-виховного процесу;  

- ефективність і результативність діяльності фахівців служби 

психологічного супроводу визначаються: орієнтацією на провідні принципи 

психології, вибором і створенням спеціальних умов, урахуванням значущих 

чинників, вибором пріоритетних форм, методів, напрямів і засобів здійснення 

процесу супроводу. 

Наукова обґрунтованість даної моделі представлена відповідно до 

виділених вище принципів, що визначають продуктивність її 

функціонування. 

Виходячи з описаних принципів, головних підходів до розуміння моделі 

і головних положень, пов'язаних з діяльністю фахівців з організації 

психологічного супроводу, було  розроблено теоретичну модель 

психологічної служби. 

Важливим моментом у розробці теоретичної моделі був організаційний 

етап, який передбачав аналіз наступних питань:  

- якими є потреби відповідної установи в створенні подібної системи 

діяльності та на що вона повинна орієнтуватися в першу чергу; 

- хто має брати участь у створенні і реалізації головних ідей 

психологічного супроводу; 

- як повинна виглядати система управління діяльністю фахівців 

супроводу; 

- якою може бути структура діяльності фахівців психологічної служби у 



конкретній світній або виробничій установі; 

- створення яких умов дозволить отримати бажаний результат в діяльності 

фахівців психологічного супроводу; 

- які складові стануть основою реалізації задуму психологічного 

супроводу; 

- які функції стануть провідними у діяльності фахівців психологічної 

служби; 

- які напрями можуть стати пріоритетними в психологічному супроводі, і 

яким змістом буде наповнений кожен з них тощо. 

Велика частина питань може бути представлена у складі блоків 

теоретичної моделі психологічної служби.  

Служби практичної психології, організовуючи супровід, як правило, 

беруть на себе відповідальність за надання підтримки і допомоги керівникам і 

співробітникам в отриманні необхідних і достатніх знань про людину, у 

здійсненні управлінських функцій (психологія менеджменту) і ін. Все це 

дозволяє говорити про потребу різних установ, організацій, освітніх систем у 

створенні служб практичної психології, готових здійснювати допомогу, 

підтримку у вирішенні багатьох професійних і життєво важливих проблем.  

Передумовою виникнення і функціонування психологічного супроводу 

професійно-особистісного розвитку людини, на думку Е.Ф. Зеєра, є наступні 

явища сучасного суспільства, його потреби і реальні можливості: наявність 

соціально-економічних умов для того, щоб особистість могла реалізувати себе у 

професійному житті; необхідність повноцінного професійного становлення, 

соціально - психологічного забезпечення, допомоги і підтримки з боку 

суспільства; визнання права особистості на самостійний вибір способів реалізації 

соціально - професійних функцій; прийняття особою на себе всієї 

відповідальності за якість професійного вдосконалення і реалізації свого 

професійно-психологічного потенціалу; гармонізація внутрішнього психічного 

розвитку і зовнішніх умов соціально-професійного життя (149).  

Незважаючи на наявні можливості, питання створення подібних служб є 



досить складним, таким, що вимагає глибокого аналізу реальної ситуації у 

конкретній установі, системі; тих тенденцій, які в них існують тощо. Якщо 

говорити про вищу школу, то проектування психологічної служби може бути 

пов'язаним із загальною освітньою політикою в Україні (особистісно-

орієнтований підхід; гуманізація, демократизація освітніх систем; варіативність 

освіти тощо), а саму освіту необхідно розглядати як соціальний інститут 

розвитку особистості (за О.Г. Асмоловим). Окрім цього, необхідно звернути 

увагу на той факт, що сьогодні величезне значення надається проблемі цілісності 

освіти, що виявляється в єдності трьох життєвих шарів вибіркових відносин 

культурної людини, - внутрішня культура (сконцентрована на духовному світі 

людини); інформаційна культура (забезпечує зберігання, створення і передавання 

знань); функціональна культура (культура поведінки людей у суспільстві, 

міжособистісного спілкування) (29). Всі ці три шари культури формуються і 

проявляються у процесі життєдіяльності людини, але особливого значення 

набувають у період професійного вибору і на етапах професійного становлення.  

Створення психологічної служби дозволить забезпечити у виші 

ефективніше вирішення двох важливих завдань: з одного боку, супровід 

особистісно-професійного розвитку студентів, з іншого, - викладача як суб'єкта 

спільної діяльності.  

Аналіз робіт, присвячених проблемі організації, функціонування служб 

супроводу навчання і розвитку дітей, підлітків, особистості на етапі юнацтва; 

професійного вдосконалення особистості свідчить, що розробка теоретичної 

моделі супроводу здійснюється: за допомогою виділення провідних компонентів; 

модулів; сукупності значущих моделей; блоків тощо (рис.2.5).  

 У нашій роботі в розробці теоретичної моделі акцент був зроблений на 

виділенні провідних блоків, необхідних для організації діяльності фахівців з 

надання психологічної допомоги, підтримки, супроводу особистісно-

професійного розвитку суб’єктів навчального процесу. 
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Рис. 2.5. Структурно-функціональна схема діяльності психологічної 

служби. 

 

На нашу думку, модель супроводу будь-якого об’єкту має враховувати 

структуру і побудову самого цього об’єкту. Тому у створенні моделі 

психологічного супроводу навчально-виховного процесу ми спиралися на 

виділені дослідниками компоненти самого педагогічного процесу: цільовий, 

змістовний, організаційно-діяльнісний і аналітико-результативний. Виділення 

цільового блоку обумовлене вимогами суспільства до вищої освіти, потребами 

самої вищої школи, потребами і можливостями суспільства, наявними 

передумовами для створення служб супроводу і специфіки діяльності її 

фахівців. Його виділення визначалося наступними умовами і чинниками: 

пріоритетами гуманістичних педагогічних цінностей; психологізацією 

освітнього середовища; гуманізацією міжособистісних відносин і їх 

відвертістю; настановленням на постійний розвиток і саморозвиток; 



стимулюванням соціальної і професійної активності особистості; створенням 

орієнтаційного поля професійного розвитку особистості; захистом 

індивідуального професійного розвитку .  

Виділення і розвиток цільового блоку передбачає формування в 

особистості учасників освітнього процесу переважання цілей особистісно-

професійного розвитку; готовності до вдосконалення знань, умінь і навичок; 

формування потреби у виконанні не тільки функцій самонавчання і 

самовиховання, навчання і виховання, але і науково-дослідницької діяльності; 

потреби у самоактуалізації і реалізації творчого потенціалу у професійній 

сфері; розвиток інтересу до інформаційних інновацій; позитивного відношення 

до нововведень і тенденцій розвитку вищої школи тощо.  

Стосовно викладачів змістовними характеристиками цільового блоку 

також є: соціальна функціональність педагогічної професії та її розвитку як 

соціального інституту; визначення викладача як головної дієвої фігури 

освітнього процесу, що робить необхідною його участь в антиципації, 

діагностиці і вирішенні особистісних проблем студентів; необхідність 

постійного підвищення кваліфікації викладачів, у зв'язку з вимогами 

суспільства і педагогічної професії; ставлення викладачів до професії як до 

місії тощо. 

Визначення й опис цільового блоку дозволяє виділити і більш чітко 

описати змістовний блок, який включає постановку завдань і визначення 

функцій психологічного супроводу. Безперечно, вони мають відображати 

основні завдання і функції служби практичної психології в освітніх системах, 

враховувати завдання супроводу суб’єктів навчального процесу на різних 

етапах розвитку та життєдіяльності. 

Головною метою психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу вищого технічного навчального закладу є створення оптимальних умов 

для особистісно-професійного розвитку студентів. Шлях до досягнення цієї 

мети лежить, на наше тверде переконання, через реалізацію потенційних 

можливостей викладача як професіонала й особистості на кожному етапі 



професіоналізації.  

Поставлена мета реалізується низкою конкретних завдань. Залежно від 

того, на кого спрямований той чи інший напрямок психологічного супроводу, а 

також залежно від етапів особистісного розвитку і професійного становлення 

суб’єктів освітнього процесу головними завданнями психологічного супроводу 

можуть виступати:  

-  створення умов для успішної адаптації до умов навчання у виші 

студентів молодших курсів (створення умов для успішної адаптації молодих 

викладачів у період оволодіння педагогічною професією); 

- сприяння у формуванні готовності до адекватного сприйняття вимог 

професії, її функцій і співвіднесення їх зі своїми здібностями, можливостями, 

індивідуально-типологічними характеристиками (як студентів, так і 

викладачів); 

- формування психологічної компетентності, психологічної культури як 

динамічного новоутворення особистісного і професійного розвитку (як 

студентів, так і викладачів);  

- психологічна допомога у засвоєнні ефективних методів отримання, 

переробки нової інформації в освітньому процесі і подальшого її застосування 

у практичній діяльності (як студентів, так і викладачів);  

 - створення умов для формування професійної і особистісної Я - 

концепції, вироблення індивідуального стилю діяльності; 

- підтримка особистості у визначенні та проектуванні життєвої стратегії 

на подальший етап життєдіяльності; 

- розробка рекомендацій, пов'язаних з організацією самостійної освітньої 

діяльності; 

- навчання прийомів саморегуляції, самоконтролю, конструктивних 

способів подолання вікових криз, професійних і особистісних проблем (як 

студентів, так і викладачів); 

- формування установок на постійний саморозвиток і самоосвіту й ін . 

Означені завдання не виключають наявності й інших завдань, які 



висуваються в аналогічних службах. Зокрема, велике значення мають завдання, 

пов'язані з психологізацією освітнього середовища як детермінанти 

професійно-особистісного розвитку суб'єктів освітнього процесу. Крім того, їх 

висунення необхідно пов'язувати з тими напрямами діяльності, які можуть 

здійснюватися фахівцями служби супроводу. Тому завдання служби 

психологічного супроводу можуть бути конкретизовані і у зв'язку з аналізом 

головних напрямів її діяльності: діагностика утруднень, що мають місце у 

професійній або освітній діяльності; проведення консультацій за запитами 

студентів і викладачів; організація і проведення психокорегувальної діяльності 

й ін. Все це обумовлено тими функціями, які виконують фахівці супроводу. У 

наукових дослідженнях при аналізі специфіки діяльності служб практичної 

психології і служб супроводу як провідні виділяються різні функції. Зокрема, 

залежно від поставлених цілей, різними дослідниками виділяються такі 

функції: 

- інформативна; діагностична; оціночна; психотерапевтична; 

комунікативна; прогностична; конструктивна; стимулююча; профілактична; 

просвітницька; зворотного зв'язку тощо (295);  

- дослідницька; організаційна; пропагандистська; консультативна; 

виховна (31);   

- діагностична, інформаційна, консультаційна, первинної допомоги на 

етапі реалізації плану рішення (106); 

 - інформаційно-аналітична; функція проектування і самопроектування; 

підтримка і допомога особі в подоланні труднощів професійного 

вдосконалення; реабілітаційна; забезпечення соціально-професійного 

самозбереження; профілактична; надання допомоги в подоланні  криз; 

корегувальна (283);  

- допомога, підтримка, виховання етичної стійкості, адресний супровід 

(322) й ін.  

При вивченні питань функціонування системи психологічного супроводу 

професійного становлення особистості у контексті ідеї особистісно-



розвивальної освіти, дослідники (М.Р. Бітянова, М.Ю. Верник, Б.Б. Коссов, 

С.В. Недбаєва, М.І. Плугіна) традиційно виділяють:  

1) Узагальнені функції: 

- акселераторна (забезпечення такого рівня знань викладачів, який 

відповідає необхідній професійній і суспільній компетенції); 

- амортизаційна (що амортизує розрив поколінь за освітнім рівнем 

інформованості і ціннісними орієнтаціями);  

 2) Специфічні функції: компенсаторно-корегувальна, розвивальна, 

адаптивна, організаційна.  

Вибір і конкретизація функцій, на думку дослідників, визначається 

конкретними цілями і завданнями діяльності служби, реальною ситуацією 

розвитку тієї системи, в якій створюється така служба. При побудові 

теоретичної моделі психологічного супроводу навчально-виховного процесу у 

технічному ВНЗ нам необхідно виділити ті функції, які зможуть допомогти у 

реалізації головної мети служби і її головних завдань. Виходячи з даної 

наукової проблеми, акцент необхідно зробити на акселераторній (високий 

рівень професійної і суспільної компетенції) і розвивальній (організація 

професійного і загальнокультурного розвитку особистості, її творчого 

потенціалу, задоволення інтелектуальних і творчих потреб) функціях. Крім того 

великого значення для нашого дослідження набувають наступні функції: 

дослідницька, діагностична, організаційна, консультативна, просвітницька, 

стимулююча, зворотного зв'язку, адаптивна, функція проектування і 

самопроекування, які дозволяють наповнити змістом інструментальний 

компонент моделі.  

Питання виділення і аналізу інструментального блоку психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу, які трансформуються у діяльності 

фахівців служб практичної психології, практичного супроводу, детально 

висвітлені в дослідженнях колективу учених під керівництвом А.О. Деркача 

(К.О.Абульханова, О.С. Анісимов, О.О. Бодальов, В.Г. Зазикин, Л.І. Катаєва, 

А.В.Киріченко і ін.). При цьому найчастіше увага акцентується на напрямах 



діяльності. Головним у виділенні напрямів діяльності розуміється об'єкт дії 

фахівців служби: студенти, викладачі, управлінська система, робота з кадрами 

установи.  

У наший моделі інструментальний блок поданий у вигляді наступних 

складових: суб'єкти супроводу, аспекти супроводу, які визначають напрями і 

види діяльності психологічної служби, й етапи супроводу. Розглянемо 

детальніше кожну складову.  

Суб'єктами спільної діяльності в організації психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу у технічному ВНЗ виступають: фахівці служби 

супроводу, студенти навчального закладу, його викладачі, керівники освітньої 

установи й ін.  

Це обумовлено тим, що при проектуванні служби супроводу в освітній 

установі необхідно не лише враховувати питання інтеграції всіх підструктур 

ВНЗ, але і проблему обов'язкового включення фахівців всіх підструктур у 

процес психологічного супроводу. Інакше, діяльність з організації супроводу не 

матиме передбачуваного результату. Такий підхід у визначенні учасників при 

організації супроводу дозволяє визначити чотири вектори спільної діяльності:   

- безпосередня діяльність зі студентами навчального закладу;  

- безпосередня діяльність з викладачами, включеними у процес 

супроводу: слухачі школи кураторів, слухачі школи молодого викладача, 

різних систем підвищення кваліфікації викладачів і (аспіранти, пошукувачі, 

викладачі ВНЗ);  

- співпраця з суб'єктами управлінської системи (психологічне 

забезпечення діяльності керівників ВНЗ);  

- спільна діяльність психологів і педагогічних кадрів, що забезпечують 

навчальний процес у системах підвищення кваліфікації: аспірантура, ІППК, 

короткострокові курси і т.ін. 

Кожний напрямок покликаний вирішувати завдання, які вже були названі 

вище. А діяльність фахівців з кожного напряму вимагає більш докладного 

розгляду, бо є предметом аналізу питання, пов'язаного з алгоритмом реалізації 



теоретичної моделі на практиці. При цьому можна відзначити, що на всіх 

напрямках головними видами діяльності фахівців системи супроводу є: 

психологічна освіта, психодіагностика, психокорекція, психологічне 

консультування.  

У реалізації завдань психологічної служби важливими складовими 

інструментального блоку є: науковий, прикладний і процесуальний аспекти . 

У інших дослідженнях ці складові розглядаються як напрями діяльності 

служби супроводу (Л.І Бережнова, В.В. Семикин, Н.О.Євдокімова); як основні 

аспекти (О.M. Бандурка, С.П. Бочарова, О.В. Землянська) тощо. Але зміст, 

яким вони наповнюються різними дослідниками, від цього не змінюється. 

Аналіз компонентів (напрямів, аспектів) служби супроводу проводили: 

А.О. Деркач, В.Г. Зазикин, Е.Ф. Зеєр, М.І. Плугіна, В.В. Семикин та ін. 

Зупинимося детальніше на аналізі кожного аспекту служби супроводу 

навчально-виховного процесу у технічному ВНЗ. 

Перший аспект - науковий. Його суть полягає у тому, що при 

проектуванні моделі і програм супроводу необхідні: 

- розробка їх методологічних проблем, теоретичних і методичних основ 

розвитку особистості у процесі навчальної і професійної діяльності;  

- узагальнення досвіду досліджень в галузі служб супроводу професійно-

особистісного розвитку і їх функціонування у системах шкільної і вищої 

освіти;  

- теоретичне обґрунтування та розробка психодіагностичних, 

психокорегувальних методів служби супроводу;  

- розробка алгоритму і технології вирішення професійних завдань і 

завдань організації освітньої діяльності педагогічних кадрів; 

-  виявлення і обґрунтування умов, що сприяють зростанню професійної 

майстерності фахівців і керівників служб супроводу й ін. 

Прикладний аспект націлений на вирішення наступних завдань: 

- методичне забезпечення різних видів супроводу; 

- розробка рекомендацій з питань особистісно-професійного розвитку; 



- проектування (на основі наукової обґрунтованої діагностики) 

професійної кар'єри фахівця; 

- розробка і обґрунтування рекомендацій фахівцям різних підструктур 

управління; 

- обґрунтування і розробка рекомендацій з формування мотивації 

студентів до навчальної діяльності;  

- обґрунтування і розробка рекомендацій з формування мотивації 

викладачів до освітньої і самоосвітньої діяльності; 

- підготовка кадрів для організації освітнього процесу викладачів у 

системі підвищення кваліфікації і ефективного функціонування служби і ін. 

Третя складова — практичний аспект (власне - процесуальний аспект) 

передбачає наступне: 

- реалізацію всіх позначених функцій і напрямів; 

- безпосередню роботу зі студентами, викладачами, кадрами системи 

управління, фахівцями, що здійснюють процес навчання кадрів в системі 

підвищення кваліфікації і ін.  

Аспекти психологічного супроводу знаходять своє відображення у 

виконанні з боку фахівців служби всіх головних видів діяльності: науково-

обґрунтованої психодіагностики, психологічної освіти, психопрофілактики, 

психологічної корекції і психологічного консультування. Перераховані види 

діяльності є традиційними для діяльності фахівців служб практичної 

психології під час організації різних психологічних практик (психологічна 

підтримка, допомога, супровід) у тому числі і при організації 

психологічного супроводу. У контексті питань психологічного супроводу 

освітнього процесу у технічному ВНЗ визначилися напрямки діяльності 

фахівців служби практичної психології. Дослідження психологів у 

вирішенні цього питання ґрунтуються на постановці головних цілей і 

завдань психологічної служби, що дозволяє їм виділити чотири основні 

напрямки: 

- інформаційно-аналітичний (збирання й аналіз інформації про діяльність 



організації, її кадровий потенціал; здійснення різного роду експертних 

оцінок; проведення моніторингу; здійснення розробки прогнозу і 

прогнозування сценаріїв і ін.); 

- організаційно — проектувальний (забезпечує вирішення специфічних 

завдань організації, пов'язаних з супроводом кадрової роботи; формуванням 

корпоративних відносин; оптимізацією психологічного клімату й ін.); 

- психолого-технологічний (пов'язаний з подоланням психологічних 

утруднень у студентів, працівників і керівників організації, супроводом їх 

професійного й особистісного зростання, вирішенням конфліктів); 

- науково-дослідницький (узагальнення передового досвіду подібних 

служб; розробка нових методів вирішення завдань виробництва; 

психологічне забезпечення навчальної діяльності кадрів).  

Ці напрями діяльності фахівців психологічного супроводу є в моделі 

пріоритетними та сприяють досягненню позначених цілей і завдань. 

Наступна складова інструментального блоку - етапи психологічного 

супроводу. У моделі можна виділити три основні етапи, в ході яких 

вирішуються всі цілі і завдання, визначаються і реалізуються провідні 

функції:  

- діагностично-мотивувальний етап (виявляються основні проблеми, 

утруднення особистісно-професійного розвитку, чинники, супутні 

становленню; на основі науково-обґрунтованих даних створюються умови для 

успішного опанування освітнім і професійним середовищем, формуються 

установки на підвищення професійної компетентності тощо); 

- формувальний етап (формування умінь, навичок у навчальній і 

професійній діяльності, стійкої спрямованості на професійне і особистісне 

зростання, формування навичок самоконтролю і саморегуляції, формування 

професійної самосвідомості й ін.); 

- етап професійного представлення (формування психологічної 

готовності до успішної професійної діяльності, розвиток здібності до 

проектування життєвої стратегії і потреби у самоактуалізації, формування 



психологічної і аутопсихологічної компетентності, розвиток професійної і 

особистісної рефлексії). 

Система діяльності фахівців психологічного супроводу також може бути 

розглянута з точки зору трьох її складових: організаційно-мотиваційного, 

інформаційно-процесуального і результативного аспектів. 

Організаційно-мотиваційний аспект діяльності фахівців супроводу 

дозволяє забезпечити:  

- отримання слухачами нової інформації про вимоги суспільства й 

економіки, виробництва і вищої школи до діяльності й особистості фахівців 

певного профілю; 

- формування установок на необхідність постійного вдосконалення та 

підвищення професійної майстерності, психологічну грамотність, 

компетентність, психологічну культуру як особистісне новоутворення і 

необхідну складову загальної культури і професійної компетентності; 

- діагностику утруднень, проблем, чинників, супутніх розвитку і 

саморозвитку студентів, їх потреб, наукових інтересів і ін.;  

- формування потреби у студентів і викладачів до постійного 

самовдосконалення, підвищення кваліфікації і особистісного зростання й ін. 

Включення інформаційно - процесуального аспекту у систему діяльності 

фахівців служби супроводу дозволяє: 

- створити умови для ефективного засвоєння нових знань, сформованих 

умінь і навичок; 

- набути навичок вдосконалення професійно - значущих характеристик і 

особистісних якостей; 

- визначити перспективи життєвої стратегії; 

- оптимізувати міжособистісні відносини в різних системах тощо. 

Результативний аспект покликаний забезпечити: 

- адекватну оцінку отриманих результатів, як фахівцями служби 

супроводу, так і студентами і викладачами на основі зворотного зв'язку і 

психодіагностичних даних; 



- самооцінку рівня професійно-особистісного розвитку; 

-  оцінювання обсягу і якості отриманої інформації і уміння 

застосовувати її в практичній діяльності; 

- готовність до подальшої освітньої і самоосвітньої діяльності й ін. 

Всі перелічені складові інструментального блоку знаходять своє 

відображення у технологічному блоці. Технологічний блок представлений 

програмами організації психологічного супроводу, технологією і системою 

засобів, які можуть використовувати у своїй діяльності фахівці служби 

супроводу. У даному випадку йдеться про методичне забезпечення діяльності 

служби, де великого значення набуває розробка і впровадження програм 

психологічного супроводу. Аналіз способів, засобів і форм вирішення 

завдань, досягнення поставлених цілей, складають основу технологічного 

блоку моделі психологічного супроводу навчально-виховного процесу. 

Технологічний блок включає: 

- алгоритм входження і здійснення професійної діяльності (послідовні 

дії, операції, кроки з формування особистісних утворень, розвитку здібностей, 

потреб, компетентності, психологічної готовності й ін., які забезпечують 

вирішення життєво важливої задачі, пов’язаної з вибором професії і 

реалізацією себе у ній на кожному етапі професійного становлення). 

Головними діями тут є рефлексія, проектування, самопроектування і 

самокорекція; 

- технології професійного становлення (самопізнання, саморозвиток, 

технологія самореалізації і співробітництва); 

- засоби професійного становлення (суб’єктивні – знання, уміння, 

культура, моральність; об’єктивні – цільовий і управлінський потенціал, 

матеріальна база, шляхи і засоби підвищення кваліфікації). 

Діяльність фахівців супроводу також може бути націленою і на надання 

допомоги, підтримки студентам і викладачам, що займаються самоосвітою. 

Але при цьому необхідно відзначити, що така допомога в основному 

здійснюватиметься за рахунок одиничних консультацій (індивідуальних або 



групових).  

Наступний блок моделі – критеріально-результативний. Його суть 

полягає у представленні очікуваного результату від діяльності фахівців 

супроводу в системі вищої технічної освіти. Його можна спрогнозувати у 

вигляді низки гіпотез, які виступають своєрідними критеріями ефективності 

професійно-особистісного розвитку суб’єктів навчального процесу: 

- необхідний рівень психологічних знань (знання психологічних основ 

навчальної і професійної діяльності; уміння аналізувати результати своєї 

навчальної і професійної діяльності; компетентність у сфері міжособистісних 

відносин і в системі викладач — студент, здатність самостійно визначати 

шляхи і засоби подальшого власного розвитку тощо) і аутопсихологічної 

компетентності (особистісна рефлексія, що дозволяє усвідомити особистісні 

потенціали, ефективно проектувати життєву стратегію, саморегуляція, 

самоконтроль і ін.);  

- сформованість під впливом супроводу позитивних установок на 

безперервну освіту і самоосвіту; 

- готовність засвоювати нову інформацію і упроваджувати її у різні сфери 

практичної діяльності;   

- знання і практичні уміння в галузі самоосвіти і саморозвитку; 

- особистісна рефлексія, усвідомлення бар'єрів, чинників, що 

перешкоджають і сприяють розвитку і саморозвитку; 

-  високий рівень потреби у самоактуалізації; 

- готовність проявляти соціальну активність; 

- наявність високої мотивації до діяльності, пов'язаної з підвищенням 

професійних знань, умінь і особистісного розвитку тощо. 

Все це безпосередньо пов'язано з компонентом рефлексії, необхідністю 

розвитку у студентів і викладачів такої здатності, як уміння адекватно 

оцінювати себе, свої потенціали; ставити реальні цілі, визначати шляхи їх 

досягнення і прогнозувати кінцевий результат. Розвиток цих умінь має стати 

невід'ємною частиною діяльності фахівців психологічного супроводу. 



Науково обґрунтована психодіагностика дозволить отримати об'єктивні 

результати, за якими можуть бути складені і піддані глибокому аналізу 

спільно з працівниками служби супроводу особистісні профілі студентів і 

викладачів. Це допоможе суб’єктам освітнього процесу більш глибоко 

усвідомити специфіку своєї діяльності, виділити в ній позитивні моменти і 

основні проблеми, виявити власні потенціали щодо виконуваної діяльності й 

ін.  

Розвиток рефлексії студентів і викладачів вищої технічної школи, 

формування перерахованих вище установок, умінь, професійних і 

особистісно-значущих характеристик, психологічної готовності до здійснення 

навчальної і виконання педагогічної діяльності з урахуванням і прийняттям 

усіх вимог, сприятиме досягненню висок рівнів професійної майстерності. І 

сама особистість студента або викладача виступатиме як суб'єкт свого 

життєвого шляху. Але для цього необхідно враховувати всі умови, чинники, 

які впливають на особистісно-професійний розвиток учасників освітнього 

процесу технічного ВНЗ, включених у психологічний супровід.  

У теоретичній моделі цим умовам і чинникам відводиться важлива роль. 

Це обумовлено тим, що наявність деяких умов або їх спеціальне створення 

дозволить оптимізувати діяльність фахівців служби психологічного 

супроводу і, як наслідок цього, зробити ефективнішими особистісно-

професійний розвиток студентів і професійне становлення викладачів.  

До мегачинників віднесено зміни у світовій освітній практиці, які 

впливають на тенденції вітчизняної вищої освіти. Макрочинники це – 

тенденції розвитку суспільства і системи вищої освіти, вимоги суспільства до 

функціонування системи вищої освіти. До мікрочинників належать: 

специфіка, цілі і завдання навчальних закладів, особливості реалізації 

навчально-виховного процесу у конкретному навчальному закладі.  

Умови, які впливають на ефективність  психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу представлені як нормативні (документи, 



закони, навчальні плани і ін.), організаційні (єдність дій всіх спеціалістів 

освітнього середовища, професійне консультування керівників ВНЗ, 

викладачів, розробка навчальних програм), психологічні (створення 

позитивних міжособистісних стосунків між суб’єктами освітнього процесу, 

виявлення і врахування чинників, які сприяють професійному ставленню, 

підготовка викладачів до здійснення психологічної підтримки студентів під 

час їх навчання у ВНЗ). Окрім цього, аналіз чинників, супутніх організації 

супроводу, дозволить посилювати результативність діяльності фахівців 

супроводу. Тому це питання має стати предметом окремого, більш глибокого 

аналізу.  

Аналіз всіх компонентів теоретичної моделі психологічного супроводу 

дозволяє говорити про те, що діяльність фахівців супроводу повинна бути 

спрямована на формування позитивних установок, потреб, пов'язаних з 

особистісно-професійним розвитком; формування психологічної культури, що 

включає аутопсихологічну компетентність; формування готовності до 

саморозвитку і самовдосконалення. Виділення як необхідних і достатніх 

перерахованих вище блоків теоретичної моделі супроводу дозволяє розробити 

алгоритм і технологію реалізації концептуальних ідей системи 

психологічного супроводу суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій 

технічній школі, про що йтиметься у наступних розділах роботи.  

Модернізація освіти, тобто забезпечення її відповідності запитам і 

можливостям суспільства, здійснювалася завжди - тою чи іншою мірою. Ця 

міра залежить від здатності системи освіти до змін, а сама ця здатність багато в 

чому визначається підходом до постановки цілей, відбору змісту, організації 

освітнього процесу, оцінки досягнутих результатів.  

Психологічний супровід з’являється як доповнення змісту освіти 

відповідно до змін соціально-економічної реальності. Він є способом 

досягнення нової якості освіти (І.О. Зимня, О.Г. Каспржак та ін.).  

З метою визначення підходів до організації психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу в ВНЗ у роботі здійснено осмислення 



психологічної сутності процесу супроводу, визначення його змісту й 

механізмів; проаналізовано систему педагогічної підтримки в освіті. 

Запропонована автором концепція психологічного супроводу суб’єктів 

освітнього процесу ВНЗ базується на інтеграції різних наукових підходів до 

феномену психологічної підтримки, на аналізі досягнень психологічної й 

психотерапевтичної практики з метою виявлення можливостей їхнього 

використання в освітньому процесі закладу освіти. 

Змістовні характеристики концептуальних компонентів психологічного 

супроводу відображають сучасні уявлення про психологічне забезпечення 

професійного становлення особистості та його механізми (алгоритм, технології, 

цілі, завдання, закономірності, умови, чинники тощо) і відбиті у відповідних 

блоках структурно-функціональної моделі: цільовому, змістовному, 

інструментальному, технологічному, критеріально-результативному. 

Психологічний супровід навчально-виховного процесу в освітній 

установі розглядається як система діяльності психологів, що сприяє активізації 

змістовних характеристик усіх структурних компонентів навчально-виховного 

процесу; забезпечує суб’єктам навчально-виховного процесу на кожному етапі 

їх індивідуально-професійного розвитку можливість усвідомлювати і приймати 

сучасні вимоги суспільства до їх професійної діяльності; адекватно оцінювати і 

співвідносити власні індивідуально-типологічні особливості з вимогами 

професії; компетентно вирішувати освітні і професійні завдання; актуалізувати 

потенційні можливості особистості. 

Аналіз усіх компонентів теоретичної моделі психологічного супроводу 

дозволяє говорити про те, що діяльність фахівців супроводу має бути 

спрямованою на формування позитивних установок, потреб, пов'язаних з 

особистісно-професійним розвитком; формування психологічної культури, що 

включає психологічну компетентність; розвиток готовності до саморозвитку та 

самовдосконалення. Виділення як необхідних і достатніх перерахованих вище 

блоків структурно-функціональної моделі супроводу дозволяє розробити 

алгоритм і технологію реалізації концептуальних ідей системи психологічного 



супроводу  навчально-виховного процесу у вищій технічній школі, про що 

йтиметься у наступних розділах роботи.  

 

 

 

 

5.1. Зміст діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ з 

психологічної підтримки особистісного-професійного розвитку студентів  

Як показав аналіз літератури і психолого-педагогічної практики, у вишах 

нашої країни і за кордоном ведеться активний пошук найбільш ефективних форм 

і напрямів роботи з психологічного супроводу особистісно-професійного 

розвитку студентів. 

Під психологічним супроводом особистісно-професійного розвитку 

студента ВНЗ ми розуміємо систему психолого-педагогічної діяльності, 

спрямовану на створення умов для успішного навчання і всебічної підготовки 

його до майбутньої професії, спілкування і особистісно-професійного зростання 

на основі мотивованого і системного саморозвитку і самореалізації як індивіда, 

особистості, суб'єкта діяльності і індивідуальності. 

Служба практичної психології здійснює психологічний супровід 

особистісно-професійного розвитку студентів із урахуванням нових соціально-

економічних реалій, сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, зарубіжного і 

вітчизняного досвіду функціонування психологічної служби ВНЗ, а також 

власних досліджень і розробок. Діяльність служби визначається 

гуманістичними цілями вищої освіти, соціальним замовленням на якісну 

підготовку фахівців з вищою освітою, індивідуальними потребами всіх 

суб'єктів освітнього процесу у ВНЗ. 

Служба здійснює діяльність з психологічного супроводу особистісно-

професійного розвитку студента, формування розвивального способу життя 

студентів, їх індивідуальності на всіх етапах навчання у ВНЗ, розвитку у 

студентів творчих здібностей, створення позитивної мотивації до навчання, а 

також визначення причин порушення особистісного і професійного розвитку, 

профілактики умов виникнення подібних порушень . 



Серед основних задач служби: психологічний супровід особистісно-

професійного розвитку студента ВНЗ. У цьому напрямку завданнями служби є: 

- реалізація професіограми випускника ВНЗ як основної мети освітнього 

процесу і професійного розвитку; 

- психологічна діагностика студентів першого курсу з метою виявлення 

психологічних особливостей, важливих для професійного становлення 

майбутнього фахівця; 

- визначення схильності студентів до того чи іншого виду професійної 

діяльності 

- формування особистісних професійно важливих якостей майбутнього 

фахівця; 

- підтримка психологічного здоров'я студентів; 

- розвиток психічних пізнавальних процесів; 

- психологічна освіта (сприяння в отриманні студентами академії 

психологічних знань, вмінь і навичок, необхідних для здобуття професії, 

розвитку кар'єри, досягнення успіху у житті); 

- психокорегувальна робота з групами студентів, що мають труднощі в 

процесі професійної підготовки; 

- психологічне консультування професорсько-викладацького складу; 

- моніторинг особистісно-професійного розвитку і процесу підготовки 

майбутнього фахівця і ін. 

Системність роботи фахівців служби забезпечується, з одного боку, 

розглядом особистості студента як складної системи, що має різну спрямованість 

свого прояву, починаючи від власної внутрішньої активності індивіда до 

включення у різні групи, а з іншого боку, виявленням всіх індивідуальних 

особливостей студента. Інший аспект системного підходу до побудови діяльності 

психологічної служби ВНЗ полягає в тому, що мають бути охоплені всі сфери 

життєдіяльності студента. 

На кожному етапі навчання студента психологічний супровід має 

специфічний зміст: адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ; розвиток 



професійно важливих якостей майбутнього фахівця; розвиток психічних 

пізнавальних процесів; розвиток навичок комунікації; підвищення 

комунікативної компетенції у професійній діяльності; навчання навичок 

саморегуляції психічних станів; формування навичок цілепокладання і 

саморозвитку; формування позитивного образу Я і професійного 

майбутнього; розвиток механізму імовірнісного професійного прогнозування 

й ін. 

Цей зміст визначається науково-методичним напрямом і реалізується в 

практично-прикладному. Науково-методична складова діяльності служби 

реалізується за допомогою таких напрямків: 

- узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду служби практичної 

психології ВНЗ з психологічної підтримки студентів; 

- розробка психологічних основ інновацій в сфері змісту, форм і 

методів освітнього процесу і саморозвитку студентів; 

- розробка психодіагностичних засобів вивчення і контролю 

особистісно-професійного розвитку студента; 

- розробка і апробація психодіагностичного інструментарію, програм 

комп'ютерної діагностики і корекції, розробка і адаптація психологічних 

технологій тренінгів розвитку психічних пізнавальних процесів, психічних 

станів у студентів і т.ін.; 

- планування і проведення лонгітюдних досліджень динаміки 

особистісного, інтелектуального і психічного розвитку студентів з метою 

корекції освітнього процесу; 

- створення на добровільній і анонімній основі банку даних про 

розвиток особистості студентів і їх становлення як майбутніх фахівців; 

- розробка нормативно-правових документів служби ВНЗ.  

Практично-прикладна складова реалізується у психологічному 

супроводі ОПРС за допомогою таких напрямів: 

- психологічна освіта - інформування і формування у студентів потреби 

в психологічних знаннях, створення умов для повноцінного особистісного 



розвитку і самовизначення;  

- психологічна профілактика – попередження можливих порушень в 

становленні особистості і розвитку інтелекту, попередження виникнення 

дезадаптації студентів через спеціально розроблену систему занять, конкретні 

рекомендації з надання допомоги у питаннях навчання і розвитку; 

- психологічна діагностика – поглиблене психолого-педагогічне 

вивчення студентів впродовж всього періоду навчання, визначення 

індивідуальних особливостей, схильностей особистості, її потенційних 

можливостей і їх зміна в процесі навчання і розвитку, в професійному 

самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень в навчанні, 

розвитку, соціальній адаптації; 

- психологічна корекція – активний вплив на процес особистісно-

професійного розвитку студента за умови збереження його індивідуальності; 

- консультативна діяльність - надання допомоги студентам в питаннях 

розвитку, навчання, а також робота з професорсько-викладацьким складом в 

основному за допомогою інформаційного психологічного консультування. 

Наша система психологічного супроводу особистісно-професійного 

розвитку студентів службою практичної психології ВНЗ включає три види 

діяльності фахівців-психологів:  

1) психологічна діагностична робота;  

2)  групова (тренінгова) робота;  

3)   індивідуальна консультативна робота. 

Розглянемо детально вказані види: 

Ι. Психологічна діагностична робота. Психодіагностика в процесі 

психологічного супроводу вирішує декілька завдань. 

1. Первинна діагностика - дослідження міри сформованості 

особистісних якостей, необхідних для успішного опанування майбутньою 

професією. Вона запроваджується на першому тижні навчання першокурсників і 

містить такі методики: тест структури інтелекту Р. Амтхауера, методику 

Мюнстерберга (з метою визначення вибірковості уваги); 16-факторний 



особистісний опитувальник Р.Кеттелла; шкалу реактивної (ситуативної) і 

особистісної тривожності Ч.Д.Спілбергера – Ю.М.Ханіна (бланковий варіант), 

методику вивчення рівня домагань В. Гербачевського, методику Тамари Дембо 

та Сусанни Яківни Рубінштейн для визначення самооцінки; опитувальник 

А. Меграбяна, Н. Епштейна для діагностики рівня емпатії; тест В.Ф. Ряховського 

для встановлення рівня комунікативності.  

Процедура тестування. Бланкові методики («Складні аналогії», проба 

Мюнстерберга, визначення рівня комунікативності, методика діагностики рівня 

емпатійних особливостей, шкала реактивної (ситуативної) і особистісної 

тривожності), методика вивчення рівня домагань В. Гербачевського, методика 

Дембо-Рубінштейн використовуються під час групового тестування. Першою 

провадиться методика Мюнстерберга, оскільки за інструкцією її проведення 

обмежене у часі (3 хвилини), потім дані бланки збираються. Наступний етап 

роботи - роздаються наступні бланкові листи, студенти відповідають у будь-

якій послідовності, обмеження у часі немає. Комп'ютерні варіанти 16-

факторного особистісного опитувальника Р.Б. Кеттела і теста структури 

інтелекту Амтхауера провадяться у спеціалізованих комп'ютерних класах. 

2. Поточна діагностика особистісних і професійних якостей студентів 

здійснюється залежно від цілей і завдань конкретного етапу психологічного 

супроводу, відповідно до тематики тренінгових занять. Комплекс 

запропонованих методик на другому, третьому і четвертому курсах навчання 

студента описаний в психологічному супроводі особистісно-професійного 

розвитку кожного року навчання. До поточної діагностики також належить 

експертна оцінка студентами тренінгових занять - анкета «Задоволеність 

студента тренінгом». Вона провадиться після закінчення кожного блоку 

тренінгових занять на кожному курсі навчання. Мета: рефлексія і оцінка 

студентами проведених психологічних занять. 

3. Завершальна діагностика міри сформованості особистісних 

професійно важливих якостей провадиться на 5 курсі і містить усі методики 

первинної діагностики, анкети «Психологічна задоволеність отриманою 



спеціальністю» і «Впевненість в професійному майбутньому» і методику 

«Професійна самооцінка». 

II. Групова (тренінгова) робота. Групова (тренінгова) робота 

провадиться педагогами-психологами або групою фахівців за їхньою участі. 

Тренінгові заняття є обов'язковими для відвідування, але належать до 

позааудиторних форм роботи. На кожному курсі навчання на психодіагностичну 

і тренінгову роботу приділяється до 20 академічних годин на одну студентську 

групу. 

Групова (тренінгова) робота має різну тематику занять на кожному 

курсі навчання. Ця тематика складається на основі теоретичного аналізу 

описаних у попередніх параграфах цього розділу роботи соціально-

психологічних і психологічних особливостей студентського віку, особливостей 

динаміки особистісно-професійного розвитку студента у ВНЗ (222, 239, 317, 438) 

і з урахуванням змісту і послідовності викладання навчальних дисциплін: 

1 курс - адаптаційний тренінг; 

2 курс – тренінг розвитку пізнавальних процесів; 

3 курс - розвиток комунікативної компетенції і ділового 

(професійного) спілкування; 

4 курс - формування навичок саморегуляції психічних станів; 

5 курс - формування образу фахівця. 

ΙΙΙ. Індивідуальна консультативна робота. Служба практичної 

психології в межах психологічного супроводу особистісно-професійного 

розвитку студента провадить: 

а) індивідуальне психологічне консультування студентів на всіх 

етапах навчання: 

- за особистісними запитами (вони пов'язані з характерними 

особливостями навчання на різних курсах, з тематикою тренінгових занять, що 

провадяться, або з труднощами міжособистісної взаємодії; внутрішньо-

особистісними проблемами студентів і таке інше; 

- студентів, умовно віднесених до "групи ризику" за результатами 



діагностики і групової (тренінгової) роботи; 

- за рекомендацією працівників, співробітників і викладачів факультетів 

академії; 

б) зустрічі з окремими працівниками деканатів і професорсько-

викладацьким складом академії (за результатами групової роботи і діагностики 

студентів); 

в) індивідуальне консультування співробітників академії (за запитом). 

У діяльності служби практичної психології реалізуються два рівні 

роботи із студентами - актуальний і перспективний, нерозривно пов’язані між 

собою. Актуальний - орієнтований на розв’язання «злободенних» проблем, 

пов'язаних з тими чи іншими моментами на кожному етапі навчання, з 

труднощами в навчанні і особистісно-професійному розвитку, відхиленнями в 

поведінці і спілкуванні. Перспективний - націлений на розвиток, становлення 

особистості і індивідуальності кожного студента, на формування його 

психологічної готовності до самовизначення, саморозвитку, до творчого життя в 

суспільстві. Цей напрям також пов'язаний із збереженням і підтримкою 

психологічного здоров'я студентів. 

 

5.2. Умови ефективності психологічного супроводу студентів 

До умов ефективності психологічного супроводу особистісно-

професійного розвитку студентів ми віднесли наступні характеристики. 

1. Гармонійна включеність діяльності з психологічного супроводу у 

цілісний процес підготовки фахівця у ВНЗ. У діяльності психологічного 

супроводу мають враховуватися сучасні вимоги до майбутнього фахівця. 

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студента у ВНЗ має 

формуватися з урахуванням обов'язкових складових освіти, на основі яких 

розробляється навчальний план. Інваріантна частина змісту освіти містить 

чотири блоки: загальні гуманітарні і соціально-економічні дисципліни; загальні 

математичні і природничі дисципліни; загально-професійні; спеціальні 

дисципліни і дисципліни спеціалізації. Із збільшенням від першого курсу до 



п'ятого частки дисциплін останнього блоку в навчанні майбутнього фахівця у 

формуванні програми психологічного супроводу також зростає акцент на 

усвідомлення, формування і розвиток образу професіонала. У зміст підготовки 

фахівця входить також і варіативна частина. Вона визначається самим 

навчальним закладом, зважаючи на запити студентів і потреби їх майбутньої 

професійної діяльності. У цій частині підготовки фахівця мета психологічного 

супроводу найбільше наближається до розв’язання завдань, які відображені у 

варіативній частині змісту освіти. У державному освітньому стандарті також 

закладена практична підготовка майбутнього фахівця. Знайомство студента з 

професійною практичною діяльністю, з одного боку, актуалізує вже сформовані 

його професійно важливі якості, з іншого боку, виявляє ті властивості і 

характеристики, які ще вимагають розвитку і корекції. Залучення студента до 

процесу психологічного супроводу допомагає йому усвідомити і сформувати ті 

особистісні якості, які сприятимуть успішній професійній діяльності. 

2. Врахування вікових і індивідуальних особливостей студента у процесі 

психологічного супроводу. В процесі психологічного супроводу мають бути 

враховані такі аспекти: 

- провідна діяльність у студентському віці - процес навчання, накопичення 

нових знань, умінь і навичок, необхідних для опанування майбутньою 

професією; 

- новоутворення зрілого юнацького віку, якими є професійна 

спрямованість, формування мотивів і цілей, становлення нового рівня розвитку 

самосвідомості; 

- вікові психологічні особливості - в цей період життя у людини досягає 

оптимуму велика частина психофізіологічних функцій (сенсорно-перцептивні, 

мнемічні, психомоторні і особливо мовленнєві і розумові), розвиток загальних і 

спеціальних здібностей; подолання вікової кризи, протягом якої в особі 

відбуваються процеси отримання дорослої ідентичності і нового ставлення до 

світу; 

- індивідуально-типологічні психологічні особливості кожного студента; 



- принцип гетерохронності розвитку (різної швидкості дозрівання 

психологічних процесів) людини. 

3. Послідовність всіх етапів і напрямів діяльності психологічного 

супроводу. Етапи психологічного супроводу мають враховувати об'єктивні 

особливості розвитку особистості у студентському віці, а також актуальні 

психологічні проблеми і труднощі, що виникають у молодої людини на кожному 

курсі навчання. Так, на першому курсі найбільш гострою стає проблема 

адаптації студента у ВНЗ. На другому курсі актуальні питання навчальної 

успішності і усвідомлення пізнавальних здібностей (міра сформованості 

інтелектуальних функцій, особливості мнемічної діяльності, мислення, уваги й 

ін.), що визначають успішність навчання у ВНЗ. На третьому курсі, з початком 

навчально-професійної практики, на перший план висувається формування 

професійних навичок, уміння працювати в команді, навичок розв’язання 

міжособистісних конфліктів. На четвертому курсі багато студентів починає 

поєднувати навчання у ВНЗ з професійною трудовою діяльністю, дехто 

одружується. На цьому етапі перед ними постає проблема саморегуляції 

психічних станів, відновлення фізичних і психічних сил, навичок швидкого 

переключення з одного виду діяльності на інший, планування і цілепокладання. 

У студентів-випускників питання «правильної» організації часового і 

психологічного ресурсів залишаються також актуальними. Але на перше місце 

висуваються проблеми ефективного співвідношення отриманих знань, умінь і 

навичок в процесі навчання з можливостями їх реалізації в професійній 

діяльності. Це конкретизується у пошуку місця роботи, реалізації здобутої освіти 

в суміжних галузях; актуальним стає усвідомлення і формування часової 

професійної перспективи. 

Отже, зміст і напрями психологічного супроводу формуються згідно з 

логікою вивчення навчальних дисциплін, відповідно до процесу формування 

особистості майбутнього фахівця і актуальних проблем особистісно-

професійного розвитку студента на кожному етапі навчання. 

 



5.3.Програма психологічного супроводу особистісно-професійного 

розвитку студента  

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів  

першого курсу.  Для студентів першого курсу найбільш характерними є 

проблеми, пов'язані з труднощами адаптації до умов навчання у ВНЗ: 

- труднощі в навчальній діяльності (жорсткі зовнішні оцінки навчальної 

діяльності і здібностей, підвищений рівень складності вивчення предметів); 

- невпевненість у собі в процесі спілкування (розширення кола спілкування 

- академічна група, працівники деканату, професорсько-викладацький склад); 

- неготовність до зміщення акцентів пізнавальної діяльності у бік 

самостійної роботи; 

- несформованість образу професіонала. 

Психологічна служба на першому тижні навчання в єдиному академічному 

блоці з дисципліною "Введення в спеціальність" провадить первинну 

діагностику міри сформованості особистісних якостей, необхідних для 

успішного опанування майбутньою професією; адаптаційний тренінг; 

індивідуальне психологічне консультування. 

Метою тренінгу є адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ. Завдання 

тренінгу: знайомство членів навчальної групи один з одним; об'єднання групи і 

зняття комунікативних бар'єрів; вивчення (формування) образу професіонала. 

На першому році навчання, окрім дисциплін загального гуманітарного і 

соціально-економічного блоків, викладаються перші дисципліни циклу загальних 

професійних дисциплін. Така побудова освітнього процесу дає можливість 

студентам не лише детальніше ознайомитися з професійними особливостями 

обраної спеціальності вже на першому курсі, але і ще раз переконатися у 

правильності свого професійного вибору. На цьому етапі служба практичної 

психології пропонує студентам індивідуальне психологічне консультування з 

метою визначення особистісних властивостей і якостей. Аналіз результатів 

психологічної діагностики, спостереження за поведінкою студентів в тренінговій 

роботі, особистісні консультативні бесіди з психологами академії дають 



можливість студентам ще раз переконатися в правильності обраного ними 

напряму навчання або, навпаки, перейти на інший факультет. 

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів 

другого курсу. Другий курс - період самої напруженої навчальної діяльності 

студентів. Студенти вивчають дисципліни загального гуманітарного і соціально-

економічного циклів, а також загального математичного і природничого циклів, 

поширюється блок загальних професійних дисциплін, формуються первинні 

професійні уміння. Процес адаптації до студентського середовища в основному 

завершений, актуальними стають наступні проблеми: 

- недостатнє знання власних індивідуально-психологічних, у тому числі 

інтелектуальних, можливостей; 

- стан академічної успішності. 

На цьому етапі навчання на перший план висуваються завдання розвитку 

психічних пізнавальних процесів: від того, наскільки студент уважний, якою 

мірою він ефективно використовує свої особливості пам'яті і мислення, багато в 

чому залежатиме його успішність у навчальній діяльності. Тому важливо 

діагностувати і розвивати пізнавальну сферу студентів, дати студентам практичні 

рекомендації з цілеспрямованого розвитку тих процесів, які відстають, і 

удосконалювати ті, які домінують, навчити прийомів мнемічної діяльності, 

правил запам'ятовування навчального матеріалу, навичок раціонального 

використання власних ресурсів і часу для підготовки до іспитів і заліків і таке 

інше. 

У зв'язку з викладеним вище, служба практичної психології провадить 

наступну групову роботу: діагностику міри розвитку психічних пізнавальних 

процесів; тренінг психічних пізнавальних процесів; індивідуальне психологічне 

консультування (за запитом студента). 

Діагностичний інструментарій: Тест X. Айзенка, Д. Еванса. Мета: 

визначення коефіцієнта інтелектуальності; методика «Коректурна проба». Мета: 

дослідження міри концентрації і стійкості уваги; методика «Таблиці Шульте». 

Мета: визначення стійкості уваги і динаміки працездатності; дослідження 



індивідуальних особливостей уявлення. Мета: визначити рівень складності 

уявлення, міру фіксованості уявлень, гнучкість (ригідність) уяви і міру її 

стереотипності (оригінальності); методика "Піктограма". Мета: дослідження 

особливостей опосередкованого запам'ятовування і його продуктивності, а також 

характеру розумової діяльності, рівня формування понятійного мислення; 

методика "оперативна пам'ять". Мета методики: вивчення рівня розвитку 

короткочасної пам'яті; методика "Запам'ятай пару". Мета методики: дослідження 

механічної і логічної пам'яті методом запам'ятовування двох рядів слів; 

дослідження переважаючого типу запам'ятовування; методика «Прості аналогії». 

Мета: виявлення характеру логічних зв'язків і стосунків між поняттями; 

методика «Виділення істотних ознак». Мета: дослідження особливостей 

мислення, здібності диференціації істотних ознак предметів від неістотних, 

другорядних; тест Торренса. Мета: дослідження творчого мислення; методика 

«Словник». Мета: дослідження словарного запасу. 

Процедура тестування: діагностика за вищезазначеними методиками 

здійснюється у процесі тренінгових занять. Вона провадиться після розповіді 

психолога про психічні пізнавальні процеси і чергується з діловими іграми і 

вправами. Метою тренінгу є діагностика і розвиток психічних пізнавальних 

процесів. Завдання тренінгу: діагностика і розвиток відчуття і сприйняття; уваги; 

уяви; пам'яті; мислення і мовлення. 

Студентам, що мають будь-які труднощі в розвитку психічних 

пізнавальних процесів, отже, і в особистісно-професійному розвитку, 

рекомендується індивідуальне психологічне консультування і подальша 

психокорегувальна робота з фахівцями служби практичної психології академії. 

Тренінг психічних пізнавальних процесів доцільно провадити у 

комплексному плані з навчальною дисципліною «Психологія і педагогіка», 

доповнюючи і закріплюючи отриманий на навчальних заняттях теоретичний 

матеріал. 

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів 

третього курсу. На третьому курсі починається вивчення спеціальних 



професійних дисциплін і тривають дисципліни загального професійного блоку. 

Студенти розпочинають навчальну практику, метою якої є отримання і 

вдосконалення практичних навичок у процесі професійної діяльності. 

Актуальною проблемою на цьому етапі стає життєве і професійне 

самовизначення. Таким чином, для студентів характерними є сумніви у 

готовності до майбутньої професійної діяльності, переживання, пов'язані з 

усвідомленням відповідальності за свій професійний вибір і за свій подальший 

професійний шлях, прагнення намітити реальні шляхи самовираження в 

професії, що в особистісному і соціально-психологічному планах означає 

необхідність визначення себе не лише як студента, але і як професіонала. Цьому 

сприяють початковий досвід навчальної професійної діяльності, оцінка його 

успішності, здобуття професійних знань, умінь і навичок. Основний зміст цього 

етапу для студента - усвідомлення співвідношення між вимогами професії і 

особливостями його особистості. Перш за все це стосується уміння вирішувати 

найпростіші професійні завдання, успішної організації міжособистісної взаємодії 

у професійній сфері, уміння спілкуватися, встановлювати і підтримувати 

контакти у ділових стосунках. 

Психологічна служба працює за такими напрямами: діагностика міри 

сформованості комунікативних умінь; тренінг ділового (професійного) 

спілкування або тренінг комунікативної компетенції; індивідуальне психологічне 

консультування (за запитом студента). 

Діагностичний інструментарій: тест оцінки комунікативних умінь. Мета: 

визначення уміння встановити ділову атмосферу, уміння зрозуміти проблеми 

співрозмовника; тест описання поведінки К.Томаса. Мета: визначення стратегії 

поведінки у взаємодії, у конфліктній ситуації.  

Мета тренінгу: підвищення комунікативної компетенції в професійній 

діяльності. Завдання тренінгу: навчання аналізу і планування ділового 

спілкування; навичок виявлення бар'єрів і «помічників» у діловому спілкуванні. 

Формування навичок встановлення ділового контакту; навичок активного 

слухання. Розвиток навичок аргументації; навичок корекції емоційного стану 



партнера; навичок прийняття рішення і завершення спілкування.  

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів на 

даному етапі також передбачає індивідуальне психологічне консультування 

студентів з метою аналізу і корекції їх поведінки в діловому спілкуванні, 

допомоги у вирішенні труднощів в міжособистісних стосунках. 

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів 

четвертого  курсу. Основний зміст ситуації, що вимагає свого розв’язання на 

даному етапі навчання, є розвиток професійно важливих якостей, професійної 

мотивації, співвідношення особистісних і соціально-професійних потреб. На 

цьому етапі також у студентів відбувається визначення можливого 

працевлаштування з обраної спеціальності. 

Процес навчання студента у ВНЗ нерідко супроводжується 

незадоволенням, що періодично виявляється, обраною спеціальністю, і 

розчаруванням в ній. Студенти починають усвідомлювати себе не 

підготовленими до обраної спеціальності, хоча загальну орієнтацію в ній вони 

вже мають, цей період супроводжується зростанням особистісної тривожності. 

Крім того, в цей час для студентів є характерним пошук можливостей заробітку, 

входження у новий професійний колектив, укладання шлюбу і необхідність 

забезпечення сім'ї. Все це призводить до зростання емоційної напруги, 

дратівливості, підвищення стомлюваності, синдрому «вигорання» студентів. 

Вони відчувають дефіцит часу, що призводить до психофізіологічних зривів, 

швидкого виснажування нервової системи, стресів, підвищується ціна 

психологічної адаптації. Тому найгостріше постає проблема саморегуляції 

поведінки, подолання психоемоційних навантажень, уміння активізувати свій 

життєвий потенціал. У зв'язку з цим психологічна служба запроваджує блок 

занять, спрямований на засвоєння навичок саморегуляції психічних станів. Він 

складається з діагностики психічного стану, стилю саморегуляції психічної 

поведінки, тренінгу навичок саморегуляції психічних станів, індивідуального 

психологічного консультування (за запитом). 

Діагностичний інструментарій: методика ІФЗ (індекс функціональних 



змін). Мета: оцінка індексу функціональних змін і визначення 

психофізіологічного рівня адаптації; опитувальник САН (самопочуття, 

активність, настрій). Мета: оперативна оцінка самопочуття, активності і 

настрою; опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки». Мета: діагностувати 

міру розвитку усвідомленої саморегуляції і її індивідуальні профілі, 

компонентами яких є: окремі регуляторні процеси; шкали реактивної 

(ситуативної) і особистісної тривожності Ч.Д.Спілбергера. 

Мета тренінгу: навчання навичок саморегуляції психічних станів. 

Завдання тренінгу ознайомити і навчити студентів методів самонавіювання і 

саморегуляції, навичок активізації життєво важливих систем (точковому 

самомасажу, самогіпнозу і тому подібне), техніки регуляції емоційної напруги, 

навичок цілепокладання і розвитку часової перспективи. 

За запитом студентам пропонується індивідуальне психологічне 

консультування. 

Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів  

п’ятого  курсу. На останньому році навчання у студентів переважають спеціальні 

професійні дисципліни і дисципліни спеціалізації, в цей період вони мають 

написати і захистити дипломну роботу, підготуватися і скласти державні 

атестаційні іспити, вирішити питання з працевлаштуванням. Актуальними для 

студентів на цьому етапі є перспективи реалізації свого творчого потенціалу, 

самостійне розв’язання професійних завдань і досягнення успіху. Основна 

проблема - ефективне співвідношення своїх смисложиттєвих орієнтацій з 

можливостями їх реалізації в певній професійній діяльності конкретизується у 

вигляді: 

- ускладнень у пошуку місця роботи; 

- проблем реалізації здобутої освіти в суміжних галузях; 

- гострого психологічного дискомфорту в разі неефективного вирішення 

перших двох проблем. 

Психологічна служба пропонує студентам такий вигляд психологічного 

супроводу: контрольну діагностику міри сформованості особистісних і 



професійно важливих якостей, необхідних для успішної професійної діяльності; 

тренінг формування професійного образу фахівця; індивідуальне психологічне 

консультування (за запитом). 

Мета тренінгу: розвиток особистості майбутнього фахівця. Завдання 

тренінгу: діагностика особистісних і професійно важливих якостей майбутніх 

фахівців (інтелектуальних і пізнавальних здібностей, комунікативних, 

емпатійних здібностей і інше); розвиток уявлень про майбутнє, формування 

позитивного образу Я і професійного майбутнього; розвиток механізму 

імовірнісного професійного прогнозування; навчання навичок самопрезентації, 

написання професійного резюме, проходження ділової співбесіди з потенційним 

працедавцем. 

На індивідуальному психологічному консультуванні студенти отримують 

інформацію про розвиток своїх якостей і властивостей за результатами 

діагностики, вирішують свої проблеми. Найчастіше вони пов’язані з 

внутрішньо-особистісними конфліктами з приводу майбутніх державних 

іспитів, із захистом дипломної роботи, з майбутнім працевлаштуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Психологічний супровід на етапах професіоналізації 

 

Передумовою виникнення і функціонування психологічного супроводу 

професійно-особистісного розвитку людини, на думку Е.Ф. Зеєра, є наступні 

явища сучасного суспільства, його потреби і реальні можливості: наявність 

соціально-економічних умов для того, щоб особистість могла реалізувати себе у 

професійному житті; необхідність повноцінного професійного становлення, 

соціально - психологічного забезпечення, допомоги і підтримки з боку 

суспільства; визнання права особистості на самостійний вибір способів реалізації 



соціально - професійних функцій; прийняття особою на себе всієї 

відповідальності за якість професійного вдосконалення і реалізації свого 

професійно-психологічного потенціалу; гармонізація внутрішнього психічного 

розвитку і зовнішніх умов соціально-професійного життя (149).  

Незважаючи на наявні можливості, питання створення подібних служб є 

досить складним, таким, що вимагає глибокого аналізу реальної ситуації у 

конкретній установі, системі; тих тенденцій, які в них існують тощо. Якщо 

говорити про вищу школу, то проектування психологічної служби може бути 

пов'язаним із загальною освітньою політикою в Україні (особистісно-

орієнтований підхід; гуманізація, демократизація освітніх систем; варіативність 

освіти тощо), а саму освіту необхідно розглядати як соціальний інститут 

розвитку особистості (за О.Г. Асмоловим). Окрім цього, необхідно звернути 

увагу на той факт, що сьогодні величезне значення надається проблемі цілісності 

освіти, що виявляється в єдності трьох життєвих шарів вибіркових відносин 

культурної людини, - внутрішня культура (сконцентрована на духовному світі 

людини); інформаційна культура (забезпечує зберігання, створення і передавання 

знань); функціональна культура (культура поведінки людей у суспільстві, 

міжособистісного спілкування) (25). Всі ці три шари культури формуються і 

проявляються у процесі життєдіяльності людини, але особливого значення 

набувають у період професійного вибору і на етапах професійного становлення.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що питання виявлення утруднень, 

обмежень, протиріч, проблем у діяльності професіонала досить широко 

обговорювалися у дослідженнях І.Л. Бєляєвої, А.О. Деркача, Л.О. Степнової, і 

ін. Зокрема, А.О. Деркач і Л.О. Степнова, вивчаючи проблему розвитку 

аутопсихологічної компетентності державних службовців, виділяють низку 

обмежень, які блокують оптимальний саморозвиток: 

- зовнішні обмеження - деструктивне оточення і його негативний тиск на 

людину, відсутність необхідних соціальних умов, авторитарний соціальний 

контекст, необхідність реалізації соціальних і професійних ролей, які не 

відповідають індивідуальним особливостям і здатностям особистості й т.ін.; 



- внутрішні обмеження - неусвідомлені комплекси неповноцінності, 

невротичні утворення, психологічні захисні механізми, негативний вплив 

минулого досвіду та ін. 

В інших дослідженнях, пов'язаних з вирішенням позначеного завдання, 

виділяються наступні проблеми: професійна непідготовленість, поганий стан 

здоров'я, несприятливі кліматичні умови, конфліктні відносини у колективі 

тощо; утруднення економічного характеру, соціальна нестабільність, 

відсутність необхідних матеріальних благ, нерозробленість технік і 

технологій досягнення цілей та ін.   

Як показують наукові дослідження й практика, труднощі й проблеми, що 

виникають, не завжди пов'язані безпосередньо із професійними знаннями, 

уміннями, навичками. Дуже часто джерело цих бар'єрів перебуває у сфері 

особистісних утворень: емоційні стани; брак вольової регуляції; вікові кризи й 

наслідки, пов'язані із цим; відсутність чіткої життєвої перспективи; погане 

здоров'я; низький рівень соціально-психологічної компетентності; 

неадекватна самооцінка; невміння керувати своїми психічними станами й 

переборювати психологічні бар'єри та ін. 

Утруднення на кожному етапі професійного становлення можуть бути 

викликані як специфікою професійної діяльності, так і низьким рівнем 

сформованості професійно значущих особистісних якостей, які не дозволяють 

конструктивно вирішувати проблеми, що виникають на етапах: 

- входження у професію - проблеми адаптації в новому колективі й 

проблеми, пов'язані з освоєнням професії, вимогами суспільства до діяльності 

й особистості викладача ВНЗ, адекватною самооцінкою, що забезпечує 

формування образа професіонала відповідно до реальних можливостей і 

системою вимог тощо; 

- етап професіоналізації: недостатня розвиненість умінь визначати 

бар'єри, що перешкоджають професійному розвитку; відсутність наукових 

знань, пов'язаних із проектуванням життєвої стратегії, визначенням шляхів і 

засобів підвищення кваліфікації, руху в напрямку досягнення вершин 



професіоналізму діяльності й особистості; недостатня інформованість у сфері 

питань, пов'язаних з ефективним подоланням професійних і вікових криз та 

ін.; 

- етап професійної майстерності: проблеми, пов'язані з емоційним 

вигорянням і професійною деформацією; недостатня розвиненість уміння 

бути наставником, передавати накопичений досвід молодим фахівцям; 

відсутність сформованого індивідуального стилю діяльності; значний розрив 

між реальним образом професіонала й існуючим ідеальним образом 

викладача вищої школи, а також усвідомлення цієї невідповідності та ін.  

Необхідно відзначити, що проблема, пов'язана з адекватним уявленням 

про власний реальний образ професіонала й співвіднесенням його з еталоном, 

ідеальною моделлю, може виникати й на попередніх стадіях професійного 

становлення. Але на стадії педагогічної майстерності за наявності досить 

високих результатів наукової й практичної діяльності цей розрив може бути 

значним, гострота проблеми не усвідомлюється, що сприяє виникненню 

професійних деформацій, емоційному переживанню й вигорянню. 

Надати допомогу й підтримку у подоланні зазначених вище й інших 

проблем, негативних чинників, особистісних утруднень, вирішити 

професійно-особистісні проблеми, покликані фахівці психологічних служб 

ВНЗ.  

Інтеграція зусиль фахівців названих служб і власна психологічна 

готовність, ініціативність, активність дозволяють викладачеві продуктивно 

засвоювати всі етапи професійного становлення й здобувати ті утворення, які 

характеризують викладача високого рівня професіоналізму.  

На перших етапах професійної самореалізації, інтереси, потреби, 

орієнтації викладача пов'язані з усвідомленням сутності педагогічної професії, 

нової соціальної ролі, входженням у новий колектив, опануванням 

запропонованих функцій, співвіднесенням своїх характеристик з вимогами 

професії, а це обумовлює акцентування уваги на власній особистості, тобто на 

даному етапі часто переважає вузько особистісна спрямованість у професійній 



діяльності. 

На наступних етапах акценти зміщуються на процес і результат 

діяльності, що обумовлено вимогами самої професії. Але й у цьому випадку 

все залежить від цінностей, установок викладача, середовища, у якому 

здійснюється професійне становлення. Так у дослідженнях Н.В.Кузьміної 

виділено і проаналізовано три види спрямованості, які визначають головні 

стратегії й формування індивідуального стилю педагогічної діяльності: 

істинно педагогічна, формально педагогічна й псевдопедагогічна (211-213). 

Теоретичне осмислення проблеми професійного становлення особистості 

дозволяє розглядати його як складний, динамічний, поетапний процес 

виникнення, закріплення й перетворення змістовних характеристик 

мотиваційної, когнітивної, особистісної й емоційно-вольової підструктур, що 

забезпечують суб'єкту діяльності можливість виявляти соціальну й 

професійну активність, спрямовану на вирішення конкретних завдань, 

подолання специфічних проблем професійного розвитку.  

Цілісне уявлення про професійне становлення особистості на етапах 

розвитку професійної діяльності вимагає виділення й аналізу специфічного 

змісту провідного виду діяльності дорослої людини. 

Одним з популярних підходів в аналізі діяльності й особистості 

професіонала є акмеологічний підхід, де питання, пов'язані з досягненням 

вершин професіоналізму, удосконаленням професійної майстерності, 

вирішуються в першу чергу за допомогою вдосконалення професіоналізму 

особистості. З позиції акмеологічного підходу вже з початку підготовки до 

майбутньої професійної діяльності має формуватися установка на постійне 

вдосконалення власного професіоналізму. І за період навчання у виші 

майбутній викладач вищої школи має досягти такого його рівня, щоб це 

забезпечило йому трамплін до «вершин» особистісного й професійного 

розвитку відповідно до його потреб і можливостей. 

У першу чергу мова йде про особистісну й професійну ідентичність. Це 

обумовлено тим, що саме на початковому етапі освоєння професії (етап 



адаптації) суб'єкт здійснює пошук особистісної й професійної ідентичності. 

Аналізуючи цей етап професійного становлення, К.О. Абульханова 

виділяє чотири типи ідентифікації особистості у професії: професія як цікаве 

життєве заняття (вибір здійснюється на підставі відповідності особистісним 

характеристикам суб'єкта діяльності); як можливість «руху» у професії 

(орієнтація на постійну зміну професійних позицій, кар'єрне зростання); як 

спосіб актуалізації, розвитку й удосконалення здібностей, можливостей і 

якостей особистості (професія визначається змістом особистісного 

потенціалу, а життєва перспектива представляється як розгортання й 

підвищення всіх потенціалів); як спосіб самовираження й творчості (3). 

Два останніх типи ідентифікації особистості у професії можливі у тому 

випадку, якщо попередні етапи професійного становлення (професійне 

самовизначення, професійна підготовка) здійснювалися успішно, а в основі 

вибору професії перебувало не лише співвіднесення індивідуально-

психологічних характеристик до вимог професії, але й готовність особистості 

до самореалізації й самоактуалізації у професійній діяльності. 

Виходячи із цього, правомірно зробити висновок про те, що залежно від 

типу професійної самоідентифікації на наступних етапах професійного 

становлення формуються педагогічна спрямованість, педагогічна позиція, 

індивідуальний стиль діяльності. 

Проблема спрямованості особистості спочатку розроблялася у 

дослідженнях С.Л. Рубінштейна, потім одержала свій подальший розвиток у 

роботах. Л.І.Божович, С.Д. Максименка, В.С. Чудновського й ін.  

Спрямованість особистості розглядається як одна з найважливіших 

властивостей особистості, що виявляється у цілях й мотивах поведінки, 

потребах, інтересах, ідеалах, переконаннях, установках. У спрямованості 

виділяються ціннісні орієнтації - вибіркове, відносно-стійке, зацікавлене 

ставлення до тих або інших матеріальних і духовних цінностей. 

Спрямованість пронизує весь життєвий шлях особистості (125, с. 147). 

Величезне значення у формуванні й прояві професіоналізму в процесі 



професійного становлення має наявність компетентності при вирішенні 

педагогічних завдань, виконанні запропонованих функцій і т.ін. Педагог-

професіонал має бути компетентним, насамперед, в сфері людських відносин, 

уміти керувати їхнім розвитком. «Компетентність» як феномен, незважаючи 

на достатню кількість досліджень, сьогодні ще не має точного визначення й 

не одержала свого вичерпного аналізу. Найчастіше в науковій літературі це 

поняття щодо педагогічної діяльності вживається у контексті приведення до 

дії внутрішніх рушійних сил педагогічного процесу, причому частіше у якості 

образної метафори, а не наукової категорії. 

Для багатьох дослідників компетентність фахівця виявляється, 

насамперед, в ефективному виконанні функціональних обов'язків. Але 

компетентність розуміють і в такий спосіб: міра розуміння навколишнього 

світу й адекватність взаємодії з ним; сукупність знань, умінь і навичок, що 

дозволяють успішно виконувати діяльність; певний рівень сформованості 

суспільно - практичного досвіду суб'єкта; рівень навченості соціальним і 

індивідуальним формам активності, що дає можливість індивіду в межах своїх 

здібностей і статусу успішно функціонувати в суспільстві; сукупність 

професійних властивостей, тобто здібностей реалізувати посадові вимоги на 

певному рівні і ін. 

Дослідження свідчать, що поняття компетентності тісно пов'язане з 

дефініцією «компетенція». При цьому потрібно відзначити, що в різних 

тлумачних словниках поняття «компетенція», незважаючи на деякі 

розходження в інтерпретації, містить два основних загальних пояснення: 1) 

коло питань; 2) знання й досвід у певній сфері. 

Найбільш повне визначення цього поняття представлено в словнику 

іноземних слів. У ньому дається таке визначення поняттю «компетенція»: 1) 

коло повноважень будь-якого органа або посадової особи; 2) коло питань, у 

яких дана особа має пізнання, досвід . 

Виходячи із цього визначення, можна зазначити, що під компетентністю 

необхідно розуміти, з одного боку, те коло повноважень, що здійснює 



фахівець (наприклад, «ці питання перебувають у його компетенції»). З іншого 

боку - знання, досвід, уміння, якими володіє професіонал (компетентний). 

Е.Ф. Зеєр уважає, що функціональний розвиток професійної 

компетентності на початкових стадіях професійного становлення фахівця має 

відносну автономність, а на стадії самостійного виконання професійної 

діяльності компетентність усе більше поєднується із професійно важливими 

якостями. Основними рівнями професійної компетентності суб'єкта діяльності 

стають навченість, професійна підготовленість, професійний досвід і 

професіоналізм (149, с.37). У процесі професійного становлення фахівець, 

виявляючи компетентність у тому чи іншому питанні, поступово набуває 

здатності бути компетентним у здійсненні своєї діяльності в цілому й у 

виконанні своїх функціональних обов'язків зокрема. 

Високий рівень загальної професійної компетентності викладача 

забезпечує йому можливість значних досягнень у професійній сфері, в сфері 

особистісного вдосконалення й дозволяє в процесі професійного становлення 

досягти рівня суперпрофесіоналізму й педагогічної майстерності. 

Майстерність - це, насамперед, вищий рівень розвитку особистості, 

сукупності здібностей і узагальненого позитивного досвіду, вищий рівень 

професійних умінь у певній діяльності, досягнений на основі рефлексії й 

творчого підходу (294, с.59). 

Перераховані утворення є результатом досить тривалої й складної роботи 

особистості із засвоєння діяльності й самовдосконалення, і, отже, не можуть 

досягатися на початковому етапі професійного становлення. 

Таким чином, ми з’ясували сутнісний зміст кожного етапу професійного 

становлення викладачів вищої школи.  

Зміст етапу адаптації пов'язаний з осмисленням педагогічної діяльності 

як феномена, засвоєнням нової соціальної ролі, усвідомленням вимог 

професії, формуванням професійно значущих особистісних якостей, початком 

формування індивідуального стилю діяльності й т.ін. Змістовні 

характеристики цього етапу одночасно є джерелом проблем і обумовлюють 



необхідність постановки специфічних завдань,  розв`язання яких забезпечує 

виникнення, накопичення і якісне перетворення необхідних для здійснення 

професійної діяльності психічних і особистісних властивостей, подальшого 

продуктивного професійного становлення. 

Для етапу професіоналізації характерними є: усвідомлене прийняття 

вимог професії до особистості й діяльності; повна ідентифікація із професією; 

високий рівень компетентності у сфері педагогічної діяльності й 

міжособистісних відносин; здатність до об'єднання компетентності із 

професійно важливими якостями; прагнення до виконання діяльності на рівні 

зразків і еталонів на основі сформованих професійно-значущих особистісних 

характеристик; спрямованість на досягнення соціально-значущих цілей, на 

процес і результат діяльності; гнучкий стиль діяльності; сформованість 

педагогічної позиції, адекватної цілям і завданням вищої освіти й т.ін. 

Основними проблемами виділеного етапу є: недостатній розвиток здатності 

визначати бар'єри, що перешкоджають професійному розвитку, проектувати 

життєві стратегії й вектори досягнення вершин професіоналізму, визначати 

шляхи й засоби підвищення кваліфікації, використовувати психологічні 

знання у практичній діяльності й ін. 

Етап професійної майстерності характеризується наступними 

особливостями: прийняття педагогічної професії як місії; високий рівень 

професіоналізму діяльності й особистості, що забезпечує можливість 

отримувати гарантований педагогічний результат; переважання власне 

педагогічної спрямованості й переважання в її структурі когнітивного, 

поведінкового й прогностичного компонентів; перехід від евристичного рівня 

професійної діяльності до креативного; сформований індивідуальний стиль 

діяльності, що забезпечує формування індивідуального іміджу, авторитету 

серед колег і студентів; сформовані педагогічні позиції, які відповідають 

еталону особистості й діяльності викладача вищої школи й не суперечать 

сучасним вимогам суспільства й професійного співтовариства; здатність і 

готовність виконувати роль наставника, передавати свій досвід іншим, вести 



науково-дослідницьку діяльність тощо.  

На цьому етапі можливе виникнення таких проблем, як: недостатня 

розвиненість готовності й здатності виступати в ролі наставника; емоційне 

вигоряння й професійні деформації; відсутність сформованого 

індивідуального стилю діяльності; розрив між реальним образом 

професіонала й існуючим у суспільстві еталоном, а також усвідомлення цієї 

невідповідності, прояв псевдо-професіоналізму, низький рівень наукової 

кваліфікації. Як свідчать психологічні та педагогічні дослідження, на 

продуктивність професійного становлення впливають: ефективність 

проходження попередніх стадій становлення (професійне самовизначення, 

професійне навчання); наявність певних, найбільш затребуваних у 

професійній діяльності властивостей, якостей, умінь; високі професійні 

кваліфікація й компетентність; наявність умов, що забезпечують формування 

професіоналізму особистості й діяльності. Однією з таких умов сьогодні 

виступає включення у простір життєдіяльності особистості психологічного 

забезпечення її розвитку.  

Основний зміст психологічного супроводу викладачів на етапі адаптації 

полягає у наступному: надання допомоги у засвоєнні професійної діяльності; 

норм професійної поведінки й підтримці під час входження у трудовий 

колектив. Задачами психологічного супроводу на етапі адаптації є: вивчення 

й розвиток професійних і особистісних якостей молодих фахівців; 

актуалізація наявного професійного й соціального досвіду, стилю 

професійної діяльності і його пристосування до вимог професії; підтримка 

молодого професіонала в адаптаційний період при входженні у трудовий 

колектив; допомога в реальній оцінюванні професійної компетентності; 

формування професійної самосвідомості, адекватної професійної й 

особистісної самооцінки або її корекція; надання підтримки за наявності 

почуття професійної неповноцінності; формування установки на 

необхідність підвищення професійних знань, умінь, навичок на етапі 

післядипломного навчання;  допомога й підтримка у визначенні молодим 



фахівцем нових цілей професійного життя; формування елементарної 

психологічної грамотності та ін.  

 Психологічний супровід на етапі адаптації може полягати у тому, що 

молодий фахівець одержує узагальнену інформацію про істотні для 

ефективності своєї професійної діяльності, види життєвої активності, 

особливості особистості й т.ін. Це дозволяє йому вносити корективи у 

проектування свого професійного розвитку. 

Другий етап професійного становлення характеризується проявом 

високого рівня активності особистості, її продуктивністю, найбільш повною 

реалізацією наявних потенціалів, професійним оптимізмом і т.ін. Але й тут 

виникають певні труднощі, бар'єри, подолання яких вимагає психологічної 

допомоги й підтримки. Отже, у завданнях психологічного супроводу акцент 

повинен бути зроблений на таких, що пов'язані з виявленням бар'єрів, що 

перешкоджають професійно-особистісному розвитку; корекцією 

професійних деформацій; наданням допомоги у виборі шляхів і засобів 

підвищення кваліфікації, подоланням професійних і вікових криз на основі 

проектування позитивної життєвої стратегії та ін.  

 Метою психологічного супроводу на етапі професіоналізації є 

забезпечення гармонійної взаємодії фахівця й підприємства у професійно-

особистісному розвитку. Головні завдання: узгодження цілей розвитку 

організації й фахівця; попередження й надання допомоги в подоланні 

бар'єрів, що перешкоджають розвитку фахівців; формування й уточнення 

критеріїв професійно-особистісного зростання; діагностика й оцінка 

потенціалів професійно-особистісного зростання; надання допомоги у 

визначенні видів і форм підвищення кваліфікації на етапі післядипломного 

навчання; допомога у проектуванні життєвої стратегії відповідно до нових 

досягнень у професійній сфері; формування психологічної і 

аутопсихологічної компетентності. 

У ході проектування і впровадження програм професійного 

самовдосконалення фахівцям психологічного супроводу необхідно 



формувати установки викладачів на самореалізацію в сфері професійної 

діяльності (за допомогою психологічної освіти, індивідуального 

консультування). В основу побудови індивідуальних кар'єрних стратегій 

мають бути покладені принципи, фактори, закономірності розвитку 

професійного Я и переважного типу мотивації (В.С. Агапов, А.О. Деркач, 

О.С. Карпенко, В.Л. Кричевський і ін.). 

Організація супроводу на третьому етапі також має важливе значення. 

Часто на цьому етапі виникають проблеми, пов'язані з емоційним вигорянням 

і професійною деформацією. Фахівці служби супроводу покликані 

прогнозувати можливі варіанти таких негативних проявів і проводити 

профілактичну роботу з їхнього попередження. Тому важливим компонентом 

психологічного супроводу є надання допомоги у навчанні навичок 

саморегуляції й самоконтролю як складових психологічної культури 

працівника на стадії професійної майстерності. 

Мета психологічного супроводу на етапі професійної майстерності - 

вдосконалення професійної компетентності. Завдання служби практичної 

психології: надання допомоги в самореалізації й самоактуалізації; допомога в 

подоланні професійних і особистісних проблем; внесення коректив у 

траєкторію й темп професійного становлення; підтримка в знаходженні 

особистісного змісту професійної діяльності; актуалізація потенціалу, 

пов'язаного з наставництвом (актуалізація здатності бути тюітором, 

наставником); формування психологічної культури.  

Психологічний супровід етапу професійної майстерності спрямовано на 

вироблення вміння бути наставником. Інакше кажучи, професіонал на стадії 

майстерності повинен уміти передати накопичений досвід молодому 

фахівцеві. Наставництво можна розглядати як процес, що сприяє реалізації 

навчання й розвитку й, отже, удосконалення компетентності й професійних 

навичок студента. Наставник при цьому має володіти певними вміннями й 

навичками. Головним завданням коуча є звільнення самопізнання й 

потенціалів, схованих у кожному працівнику. Уміння бути коучем, 



наставником вимагає від професіонала стадії майстерності певних психолого-

педагогічних знань і вмінь, комунікативних здатностей і готовності 

передавати наявний професійний і соціальний досвід іншим. Саме на це 

повинні бути спрямовані зусилля фахівців служби супроводу у спільній 

діяльності із працівниками стадії професійної майстерності. 

Психологічний супровід працівника на стадії професійної майстерності, 

за твердженням Е.Ф. Зеєра, спрямований на те, щоб допомогти особистості 

реалізувати себе, у результаті вироблення індивідуального стилю діяльності 

забезпечити задоволеність працею, допомогти самоактуалізуватися, внести 

корективи у траєкторію й темп професійного становлення (149). І цьому, 

деякою мірою, можуть допомогти саме глибокі психологічні знання про 

природу людської психіки, діяльності людини й її поведінки. Особливо 

важливо враховувати це в організації психологічного супроводу 

індивідуально-професійного розвитку викладача вищої школи. 

У процесі визначення цілей і завдань, напрямків діяльності кожного 

етапу професійного становлення фахівцям служби супроводу необхідно 

акцентувати увагу на формуванні в суб'єктів професійної діяльності 

психологічних знань, які в цілісній системі сприяють становленню 

психологічної культури особистості й обранню напрямку професійного 

розвитку. 

На всіх зазначених етапах професійного становлення супровід 

професійно-особистісного розвитку здійснюється фахівцями служби за 

такими напрямками: 

- аналіз цілей і завдань продуктивного виконання конкретної 

професійної  діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і 

перспектив професійного  становлення викладача; 

- розробка прогностичної професіограми для кожного фахівця й 

складання прогнозних моделей діяльності й особистості; 

- підбір діагностичних методик і процедур експертного моніторингу 

професіоналізації й майстерності фахівців; 



- відбір і конструювання психотехнологій розвитку професійно- 

психологічного потенціалу викладача, необхідного для ефективного 

виконання праці; 

- надання допомоги особистості в самопізнанні, самореалізації шляхом 

вироблення індивідуального стилю діяльності для забезпечення 

задоволеності працею, у самоактуалізації, внесення коректив у траєкторію й 

темп професійного становлення; 

- забезпечення професійного самозбереження й психологічної безпеки 

фахівців; 

- психологічне сприяння у подоланні труднощів об'єктивного й 

суб'єктивного характеру, вирішенні складних конфліктних ситуацій, 

установленні емоційно благополучних відносин, подоланні «блокаторів» 

професійної діяльності й ін.; 

- підготовка обґрунтованих пропозицій із професійного й особистісного 

розвитку фахівця. 

Діяльність фахівців супроводу не обмежується цими напрямками. 

Виходячи з позначених вище цілей і завдань, представляється необхідним 

включити й такий напрямок, як діяльність з формування аутопсихологічної 

компетентності й психологічної культури. Все це, безумовно, є важливою 

складовою загально-професійної культури працівника, професійної 

майстерності й сприяє оптимізації його професійно-особистісного зростання. 

Певне, психологічний супровід як компонент освітнього середовища 

виконує роль рушійної сили вдосконалення професіоналізму особистості й 

діяльності. Крім цього, він виконує таку ж роль стосовно самого середовища. 

Виходячи із цього, можна ще більш широко визначити призначення 

спроектованої діяльності: психологічний супровід є не лише умовою, 

формою, але й виступає механізмом, що детермінує. Інакше кажучи, 

удосконалення професіоналізму діяльності через професіоналізм особистості 

опосередковується системою психологічного супроводу у сукупності з її 

функціональними компонентами, що забезпечують продуктивне професійне 



становлення викладачів вишу. 

Питання організації діяльності фахівців психологічних служб в сфері 

управлінського менеджменту не є новим. Сьогодні практично у всіх 

професійних галузях управлінські кадри відчувають потребу у формуванні 

соціально-психологічної компетентності, вдосконаленні методів, прийомів 

ефективного управління. Виконання певної частини завдань, пов'язаних з 

підвищенням професіоналізму управлінців, зможуть узяти на себе фахівці 

психологічної служби. 

У дослідженнях, пов'язаних з психологією управління (О.М Бандурка, 

С.П. Бочарова, О.А. Єршов, О.Л. Журавльов, О.В. Землянська, О.В. Карпов, 

Л.Д. Кудряшова, О.А. Розанова й ін.), наголошується, що проблема 

управлінської діяльності належить до категорії міждисциплінарних наукових 

проблем. Але ключову роль в комплексному, міждисциплінарному вивченні 

діяльності грає психологія. І розв`язання практичних завдань в сфері 

психології управління, вдосконалення управлінських функцій можуть узяти 

на себе практичні психологи. 

Питання, пов'язані з організацією служб практичної психології у сфері 

управління, формуванням психологічної компетентності і психологічної 

культури управлінців, наданням психологічної допомоги, підтримки 

керівникам різних систем почали активно обговорюватися лише наприкінці 

20-го століття (10; 29; 102; 121; 133; 145; 377 та ін.). 

У сфері організаційного управління об'єктом діяльності фахівців 

психологічного супроводу є кадри управлінських підструктур різного рівня. У 

цьому напрямі, на думку дослідників, діяльність служб практичної психології 

(супроводу, соціально-психологічної служби, психологічної і ін.) орієнтується 

на розв`язання наступних завдань: 

- вивчення і аналіз психологічних аспектів впровадження організаційних і 

управлінських нововведень; 

- психологічна інтерпретація суперечностей, розробка рекомендацій для 

їх усунення, робота з групами ризику; 



- участь у підборі і навчанні резерву керівників (29, с. 419). 

У нашому дослідженні виділення цілей і завдань супроводу визначається 

специфікою управлінської структури вищої школи. 

Предметом діяльності фахівців психологічного супроводу має стати: 

соціально-психологічна і психолого-педагогічна компетентність працівників 

управлінських підструктур. Знання в сфері психології і педагогіки керівникам 

потрібні не лише для організації управління навчанням і розвитком студентів. 

Для того, щоб вирішити головну задачу - формування особистості студентів, 

їх підготовки до професійної діяльності, керівництву вишу необхідно уміти 

грамотно підбирати відповідних фахівців і здійснювати підвищення їхньої 

кваліфікації. Інакше кажучи, необхідна ефективна робота з формування 

колективу висококласних професіоналів, здатних здійснювати освітній процес 

у ВНЗ. 

Виходячи з цього, можна визначити основну мету взаємодії фахівців 

служби і управлінців - підвищення рівня знань в сфері психології управління і 

формування усвідомлення необхідності безперервного вдосконалення 

професійної майстерності і особистісних характеристик педагогічних кадрів 

як безпосередніх учасників підготовки майбутніх фахівців. 

Означена мета передбачає розв`язання наступних завдань: 

- виявлення психолого-педагогічних проблем у сфері управлінської 

діяльності; 

- групове й індивідуальне консультування по заявлених проблемах; 

- формування компетентності в сфері психології управління; 

- активізація функцій стимулювання і мотивування педагогічних кадрів; 

- формування установок на постійне вдосконалення педагогічних кадрів; 

- формування умінь вирішувати управлінські завдання і конструктивно 

розв`язувати конфлікт у колективах; 

- підтримка і допомога працівникам управлінських підструктур у 

вирішенні професійних завдань і особистісних проблем; 

- розробка рекомендацій з питань ефективного управління, оптимізації 



психологічного клімату в колективах, навчальної мотивації співробітників 

тощо. 

При вирішенні позначених завдань фахівці служби супроводу можуть 

використовувати різні методи взаємодії з управлінськими кадрами: 

консультації, науково - методичні семінари, ділові ігри, сумісне проведення 

конференцій, створення проблемних груп. Більшість дослідників в сфері 

управління перевагу віддають психологічному консультуванню. Така позиція, 

на думку Є.О. Клімова, сприяє формуванню здатності управлінців самостійно 

розв`язувати проблеми і визначати перспективи розвитку (181). 

Для фахівців служби практичної психології складність підбору і 

здійснення ефективних методів просвіти дорослої аудиторії обумовлена тим, 

що будь-який дорослий, тим паче той, хто сам навчає інших, вже має певний 

досвід, стиль діяльності, стереотипи і ін. Тому дуже часто в процесі навчання 

дорослих можна зіткнутися зі скептичним ставленням до всього того, що 

пропонується, якщо їм (дорослим) не надати права виявляти активність і 

самостійність у процесі навчання. Отже, виникає необхідність у 

«специфічних» методах впливу на «специфічну» аудиторію слухачів. 

Водночас фахівці служби супроводу не повинні «нав'язувати» ті або інші 

методи навчання. Їх завдання полягає в тому, щоб показати весь спектр таких 

методів, а викладачі мають самостійно, зважаючи на власний досвід, рівень 

професіоналізму обирати і використовувати їх у практичній діяльності. 

Взаємодія фахівців супроводу із педагогами може здійснюватися 

відповідно до цілей, завдань програми психологічного супроводу, що містить 

низку блоків у теоретичному і практичному розділах: професійної, 

психологічної компетентності, особистісний, емоційний, комунікативний, 

соціальної активності, оцінки ефективності взаємодії. 

Організація діяльності служби психологічного супроводу в цьому 

напрямку сприятиме формуванню установки на актуалізацію внутрішніх 

потенціалів і самовдосконалення; усвідомленню значущості роботи із 

засвоєння прийомів самоуправління, зняття напруги у міжособистісних 



контактах, стабілізації нервової системи викладачів і ін. 

Організація діяльності служби психологічного супроводу в цьому 

напрямку сприятиме формуванню установки на актуалізацію внутрішніх 

потенціалів і самовдосконалення; усвідомленню значущості роботи із 

засвоєння прийомів самоуправління, зняття напруги у міжособистісних 

контактах, стабілізації нервової системи викладачів і ін. 

Наступна умова знаходиться в контексті проблеми підготовки кадрів для 

організації системи післядипломної освіти. Йдеться про підвищення 

компетентності управлінських кадрів, що є частиною загальної проблеми 

формування професіоналізму суб'єктів управління, на яку, на думку 

В.Р. Зазикіна, ще не був здійснений безпосередній вихід (145, с.6). Але, в 

контексті означеної проблеми, розв`язання заявленого питання можливе за 

допомогою організації управлінського консультування. Здійснення 

професійного консультування керівників освітньої установи, системи 

підвищення кваліфікації дозволить: підвищити потенціал професійного 

компонента психологічного середовища за допомогою підвищення рівня 

управлінської культури керівників; оптимізувати розвиток творчої готовності 

управлінців до спільної діяльності з організаторами психологічного 

супроводу; сформувати позитивні установки на організацію та впровадження 

ідей психологічного супроводу в освітній процес вишу; використовувати все 

різноманіття форм, методів, способів, видів діяльності у процесі супроводу, 

реалізації навчальних програм тощо.  

До цієї групи умов правомірно зарахувати ще одну умову - розробку 

навчальних і розвивальних програм, що забезпечують оптимізацію 

професійного становлення викладачів вишу. Але це питання потребує більш 

детального і глибокого аналізу.  

Акцентування уваги на виділених умовах дозволить зробити процес 

психологічного супроводу, як і процес професіоналізації, більш 

продуктивним. 

До соціально-психологічних проблем правомірно віднести відсутність 



стимулів і зворотного зв'язку у процесі освітньої діяльності. Інакше кажучи, 

спільнота, група, колектив, керівництво колективу повинні виробляти певні 

стимули, спрямовані на підтримку, заохочення тих, хто прагне не лише до 

підвищення професійної компетентності, а й постійно самовдосконалюється. 

Особистісне зростання буде сприяти формуванню потреби в самореалізації і 

самоактуалізації всіх потенціалів людини у процесі професійної діяльності. 

Оптимізацію професійного становлення викладачів вищої школи можна 

забезпечити за допомогою виявлення та врахування  різних психологічних 

умов і чинників.  

У результаті проведеного дослідження було виділено три групи умов:  

-  нормативні (орієнтація на накази, інструкції, інструктивні документи, 

закони, що визначають зміст діяльності практичних психологів щодо 

організації служби практичної психології у вищій школі, врахування вимог, 

що висуваються до діяльності й особистості викладачів вишу) 

- організаційно-діяльнісні (науково-обґрунтована психодіагностика, 

спрямована на задоволення потреби викладачів у самопізнанні, самореалізації, 

самоактуалізації; спеціальна підготовка кадрів, які здійснюють процес 

навчання в різних системах підвищення кваліфікації, підвищення професійної 

компетентності викладачів вищої школи;  використання досвіду організації 

освітньої діяльності «дорослих» студентів та розробка навчальних програм для 

суб'єктів психологічного середовища; професійне консультування керівників 

вишу, системи підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів з професійних і 

особистісних проблем і т. ін.). 

- психологічні (наукове уявлення про психологію навчання дорослих та 

використання накопиченого досвіду в організації освітньої діяльності 

викладачів вишу; виявлення та врахування чинників, супутніх професійному 

становленню викладачів вищої школи; побудова позитивних міжособистісних 

відносин між усіма суб'єктами спільної діяльності: управлінськими кадрами, 

фахівцями супроводу, учнями і викладачами;  підготовка викладачів до 

надання психологічної допомоги, підтримки, супроводу особистості студентів 



на етапі професійного навчання та ін.).  

Більшість з перерахованих умов може бути створена у процесі реалізації 

системи психологічного супроводу. Але це не виключає використання інших 

наявних умов, потенціалів освітньої установи, накопиченого досвіду в сфері 

організації професійної діяльності викладачів вишу, психологічного супроводу 

їх професійного становлення та системи підвищення кваліфікації.  

Основними чинниками, що забезпечують оптимізацію процесу 

професійного становлення викладачів вищої школи виступають суб’єктивні і 

об’єктивні чинники.  

До суб'єктивних чинників належать: активність суб'єктів психологічної 

середовища (фахівці управління освітньою установою, служби супроводу, 

фахівці та викладачі системи підвищення кваліфікації, її слухачі); професійний 

і життєвий досвід викладачів вищої школи у процесі професійного 

становлення та післядипломної освіти; здатність викладачів вишу до 

здійснення особистісної рефлексії.  

Об’єктивними чинниками є: усвідомлення і прийняття вимог і специфіки 

педагогічної професії, що потребує постійного професійного та особистісного 

вдосконалення; створення оптимального режиму спільної діяльності фахівців 

психологічного супроводу та викладачів (професійна діяльність повинна 

гармонійно поєднуватися з освітньою та самоосвітньою діяльністю і 

супроводжуватися психологічною підтримкою, допомогою і т.ін.); розвиток у 

викладачів психологічної готовності використовувати в процесі професійного 

становлення всього різноманіття його цінностей: матеріальних; організаційно - 

діяльнісних і т.ін.); формування у викладачів настановлень, пов'язаних з 

підвищенням професійної майстерності, формуванням психологічної 

компетентності як невід'ємної складової загальної культури і професіоналізму; 

формування навчальної мотивації викладачів як суб'єктів освітнього процесу, 

заснованої на виявленні потреб в освітній та самоосвітньої діяльності, потреби 

в самопізнанні; готовності до саморозвитку, побудова «суб'єкт-суб'єктних» 

відносин в системі освітнього середовища й ін.  



Створення та врахування перерахованих умов та чинників, активізація 

потенціалів освітнього середовища і особистості на всіх етапах професійного 

становлення забезпечать продуктивність подальшого вдосконалення 

професіоналізму викладачів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Післямова 

Сучасні тенденції розвитку цивілізації обумовлюють значне зростання 

попиту на психологічні знання, потреби у психологічній допомозі. Небувалої 

актуальності набувають аспекти надання психологічної підтримки. На основі 

аналізу теоретичних і емпіричних досліджень у вітчизняній і зарубіжній 

літературі в нашому посібнику ми розглянули проблему психологічної підтримки 

не тільки в теоретичному, але і у практичному ракурсі – на конкретному прикладі 



діяльності психологічної служби вищого навчального закладу. 

Ми також проаналізували досвід діяльності відомих психологічних 

центрів: зарубіжних і вітчизняних. В Україні найбільш розвиненою формою 

психологічного супроводу є шкільна психологічна служба. Останнім часом 

набула розвитку практика психологічного супроводу у вищих навчальних 

закладах.  

Психологічна служба, яка має забезпечувати практичну реалізацію 

системи психологічного супроводу, представлена в роботі як багаторівнева 

організаційна система у різноманітності напрямків, аспектів і задач діяльності, 

яка забезпечує надання ефективної психологічної допомоги. 

Головними принципами у діяльності фахівців психологічної служби є: 

слідування за природним розвитком особистості на даному віковому і 

соціокультурному етапі онтогенезу; принципи прийняття безумовної цінності 

внутрішнього світу кожного клієнта, визнання пріоритетності його потреб, цілей 

і цінностей його розвитку; створення умов самостійного творчого засвоєння 

людиною системи відносин зі світом і з самою собою; принцип вторинності форм 

і змісту супроводу відносно соціального простору життєдіяльності особистості. 

Завдання психологічної служби конкретизовані у зв'язку з аналізом 

основних напрямів її діяльності: інформаційно-аналітичного (збір і аналіз 

інформації про діяльність організації, її кадровий потенціал; здійснення різного 

роду експертних оцінок; проведення моніторингу; здійснення розробки прогнозу і 

прогнозування сценаріїв тощо); організаційно - проектувального (забезпечує 

вирішення специфічних завдань організації, пов'язаних з супроводом кадрової 

роботи; формуванням корпоративних відносин; оптимізацією психологічного 

клімату та ін.); психолого-технологічного (пов'язаний з подоланням 

психологічних утруднень працівників і керівників організації, супроводом їх 

професійного й особистісного зростання, вирішенням конфліктів); науково-

дослідницького (узагальнення передового досвіду подібних систем супроводу; 

розробка нових методів вирішення завдань).  

Проаналізований досвід діяльності психологічних служб у системі вищої 



освіти за кордоном показав, що спрямованість діяльності зарубіжних служб і 

центрів консультування є вельми різноманітною: в одній частині навчальних 

закладів найбільшу вагу мають психологічна і психотерапевтична допомога 

студентам і персоналу, в інших - профорієнтація, професійне консультування, у 

третіх – так зване академічне консультування, здійснюване академічними 

відділами. 

Незважаючи на відмінність в організації психологічних служб, основним 

методом психологічного супроводу у навчальних закладах є психологічне 

консультування. В ході консультування використовуються такі методи: інтерв'ю, 

психологічне тестування, групові дискусії і тренінги, інтерпретація ситуації або 

проблеми, роз'яснення думки, положення, факту або емоційного стану тощо. 

Існує єдність трьох основних аспектів діяльності психологічної служби: 

наукового, прикладного і практичного. В своїй діяльності психологічна служба 

традиційно використовує такі напрями психологічного супроводу як 

психологічна освіта, психологічна профілактика, психологічна діагностика, 

психологічна корекція, консультативна діяльність. 

Сподіваюся, що детальний теоретичний і практичний аналіз діяльності 

психологічної служби дозволить читачам повною мірою познайомитися с усіма 

аспектами процесу організації й надання психологічної підтримки й сприятиме 

їх орієнтації у пошуку власної ролі у цьому процесі. 
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