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Організація психологічної служби у ВНЗ припускає розробку і наповнення адекватним 

змістом основних стратегічних напрямів державної молодіжної політики і реформ освітньої 

системи на регіональному рівні. У зв'язку з цим необхідно визначити зміст і структуру 

системи психологічного супроводу учасників освітнього простору засобами психологічної 

служби. Психологічна служба може надати допомогу в розробці професіограм, діагностичного 

інструментарію для виявлення загальних і професійних здібностей абітурієнтів, супровід 

професійного розвитку студентів [1]. Особливо актуально це, коли йдеться про фахову 

підготовку майбутніх психологів.  

Психологічна служба займається психологічним забезпеченням освітнього процесу у 

ВНЗ. Під психологічною службою в сучасних умовах розвитку нашого суспільства ми 

розуміємо таку спеціально організовану систему психологічного забезпечення освіти, яка є 

організатором процесу розвитку особистості майбутнього психолога. Безперервний супровід 

професійний профільних програм може служити для забезпечення обгрунтованого визначення 

на виробничу практику майбутніх психологів.. Даний напрям повною мірою реалізує 

потенційні напрями професійного розвитку студентів-психологів [2].  

Організація і структура служби психологічного супроводу студентів – майбутніх 

психологів у ВНЗ - це складне питання, не вирішене поки однозначно. Досвід професійних 

установ вищої освіти різноманітний: разом з лабораторіями, що організованими при кафедрах 

психології і реалізовують психологічну підтримку студентів свого факультету або кафедри, 

існують спеціальні центри в структурі підрозділів навчально-методичних або виховних 

відділів. Очевидно, що в умовах відсутності спеціальних документів, що регламентують цю 

діяльність, розроблених на державному рівні, кожен навчальний заклад визначає структуру і 

організовує діяльність психологічної служби залежно від змістовних завдань цієї служби. 

Службу психологічного супроводу майбутніх психологів важливо організувати так, щоб 

вона могла вирішувати широкий набір завдань. Служба повинна бути структурним 

підрозділом ВНЗ, що діє на підставі статуту ВНЗ, наказів і розпоряджень ректора. Для того, 

щоб вибудовувати систему супроводу майбутніх психологів в освітній установі, необхідно 

розуміти, які процеси ми маємо намір супроводжувати. Система психологічного супроводу 

студентів у Вузі повинна будватися не тільки на основі процесу навчання, враховувати не 

просто процеси адаптації до ВНЗ і підготовки до майбутньої професійної діяльності, але і 

виходити з особливостей розвитку особистості в перехідний період від юності до дорослості. 

Тому необхідно, з одного боку, визначити специфічні для віку завдання розвитку, з іншої - 

вирішити проблему спадкоємності супроводу розвитку особистості, організованого на 

попередніх етапах супроводу студентів в освітньому просторі, де магістральним напрямом 

діяльності психолога, за словами І.В. Дубровіної, є забезпечення психічного і особистісного 

розвитку студентів [2].  

Оже, міссія психологічної служби ВНЗ – допомогти студентові – майбутнєму 

психолгові найповніше реалізувати свої можливості у всіх сферах життя, зокрема, і в 

професійній діяльності, усвідомити себе як суб'єкта власного життя, її творця. У зв'язку з 

поставленою метою, психологічна служба покликана вирішувати наступні завдання: 

допомогти студентові усвідомити власну відповідальність за своє життя і зміни, що 

відбуваються в ній; розвинути мотивацію до професійної діяльності у якості психолога, 

самоудосконалення і самоактуалізації; розвинути навики саморегуляції; розвинути 

комунікативну компетентність; сприяти формуванню сприятливого соціально-психологічного 

клімату в науково-педагогічному колективі Вузу і студентському співтоваристві, сприяти в 



набутті студентами психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для отримання професії, 

розвитку кар'єри, досягнення успіху в житті, пропагувати психологічні знання і впровадження 

досягнень психології серед майбутніх фахівців з психології, сприяти викладачам у вихованні 

студентів, у формуванні у них принципів взаємодопомоги, толерантності, відповідальності і 

упевненості в собі, здібності до активної соціальної взаємодії, проводити аналіз соціально-

психологічної ситуації в університеті, виявлення основних проблем і визначення причин їх 

виникнення, шляхів і засобів їх дозволу, надавати допомогу студентам-психологам 

початкових курсів в соціально-психологічній адаптації до навчальної діяльності. 
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