
Наугольник Л.Б. 

доцент кафедри практичної психології 

факультету психології Навчально-

наукового інституту права, психології 

та економіки Львівського державного 

університету внутрішніх справ,   

кандидат психологічних наук, доцент  

(м. Львів) 

 

Прикладні аспекти психологічного супроводу  

студентів-психологів ЛьвДУВС 

 

Актуальність психологічного супроводу студентів-психологів під час 

навчання у ЛьВдУВС чи в інших Вищих навчальних закладах України 

зумовлена новими соціальними вимогами, стратегічними змінами розвитку 

освіти України та загальносвітовими тенденціями щодо вагомості психології, 

як науки і необхідності отримання психологічних послуг кожною людиною для 

повноцінного існування та якісного життя.  

Під психологічним супроводом студентів-психологів розумітимемо 

комплекс заходів і засобів впливу на психіку особистості студента, що здобуває 

вищу освіту за спеціальністю «психологія» чи «практична психологія» та 

створення сприятливих соціально-психологічних умов з метою формування, 

підтримки та відновлення оптимальної працездатності фахівця у повсякденних 

й екстремальних умовах, або комплекс заходів щодо соціально-психологічного 

вивчення, психологічного і психофізіологічного обстеження студентів-

психологів, а також надання їм психологічної допомоги у процесі навчання у 

ВНЗ, спрямованих на підвищення ефективності їхньої діяльності (навчальної, 

службової, громадської, спортивної, трудової), індивідуального навчання і 

виховання з урахуванням особистісних і психофізіологічних особливостей [3; 6; 

8]. 



Поняття «супровід» Ю.В. Слюсарєв вживав для позначення не 

директивної форми надання психологічної допомоги, спрямованої «не просто 

на підсилення або удосконалення, а на розвиток і саморозвиток самосвідомості 

особистості», допомоги, яка запускає механізми саморозвитку і активізує власні 

ресурси людини [7]. 

Багато дослідників відзначають, що супровід «передбачає підтримку 

природно розвинутих реакцій, процесів і станів особистості», що, безумовно, є 

дуже важливим аспектом для майбутніх психологів. Більш того, успішно 

організований психологічний супровід відкриває перспективи особистісного 

зростання студента-психолога, допомагає йому увійти в ту «зону найближчого 

розвитку», яка їй поки що недоступна [1; 2; 3;4].  

Аналіз інших трактувань психологічного супроводу в дослідженнях 

різних авторів показав таке їх бачення щодо студента-психолога [1; 3; 4]:  

- психологічний супровід як система професійної діяльності психологів-

викладачів, спрямована на усвідомлення соціально-психологічних умов для 

успішного навчання і психологічного розвитку студента психолога в ситуаціях 

взаємодії студентів як між собою так і з викладачами, та іншими працівниками 

ВНЗ;  

- психологічний супровід як інтегральний метод, який забезпечує єдність 

зусиль викладачів, викладачів-психологів ВНЗ, соціальних і медичних 

працівників, і заключається у формуванні ними орієнтаційного поля розвитку, 

де відповідальність за діяльність несе сам суб’єкт розвитку, тобто студент-

психолог; 

- психологічний супровід як позиція викладачів-психологів у ставленні до 

суб’єктів взаємодії.  

Щодо курсанта-психолога, то, крім психологічного супроводу їх як 

студентів, зокрема, у ЛьвДУВС, здійснюється ще й соціальний і психологічний 

супровід їх навчально-виховного процесу в університеті, що забезпечує 

Відділення психологічного забезпечення, що є структурним підрозділом, 

основною метою діяльності якого є підвищення ефективності педагогічного 



процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості 

курсанта, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників 

навчально-виховного процессу [5; 9]. 

Психологічний супровід – це технологія, заснована на єдності чотирьох 

функцій: діагностики стану сформованості професіоналізму, консультації та 

психолого-педагогічної підтримки на етапі навчання, вироблення плану 

подальшого професійного розвитку, первинної допомоги на етапі реалізації та 

подальший розвиток професійного Я [1; 4; 7; 8; 9]. 

Отже, зростання попиту на психологічні послуги у різних сферах 

суспільного життя стимулює розгортання системи фахової підготовки 

майбутніх психологів, якість якої залежить від психологічного супроводу як 

студентів-психологів, так і курсантів-психологів.  
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