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СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ОПТИМІЗАЦІЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Анотація. У статті розкрито поняття психолого-педагогічного 

супроводу, його складові; подано систему психолого-педагогічного 

супроводу, яка спрямована на оптимізацію самоактуалізації майбутніх 

психологів у процесі професійної підготовки; розглянуто програму розвитку 

властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів; 

проаналізовано результати впровадження інформаційно-аналітичного блоку 

програми. 

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, студенти-

наставники, куратори академічних груп, викладачі-психологи.  

Аннотация. В статье раскрыто понятие психолого-педагогического 

сопровождения, его составляющие; представлено систему психолого-

педагогического сопровождения, которая направлена на оптимизацию 

самоактуализации будущих психологов в процессе профессиональной 

подготовки; рассмотрено программу развития свойств 

самоактуализирующейся личности будущих психологов; проанализировано 

результаты внедрения информационно-аналитического блока программы. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
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Annotation. The article discloses the concept of psychological and 

pedagogical supports, its components; given the system of psychological and 

pedagogical support which is aimed at optimizing the self-actualization of the 

future psychologists in the process of professional preparation; the program of 

development of properties of self-actualized personality of future psychologists is 



under review; the results of introduction of information-analytical bloc of the 

program are analyzed.  
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Процес підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти повинен 

забезпечувати не лише оволодіння спеціальними знаннями, уміннями, 

навичками, а й створювати умови для становлення творчої особистості 

майбутнього фахівця, основна задача якого зробити зростання та 

самовдосконалення метою свого подальшого особистісного та професійного 

розвитку. Особливо це важливо для майбутнього психолога, оскільки 

здійснити психологічну допомогу, сприяти перетворенню іншої людини 

може тільки фахівець, який сам постійно працює над удосконаленням своєї 

особистості та прагне розкрити свій потенціал, досягти успіху в житті. У 

зв’язку з цим об’єктивною необхідністю є пошук шляхів і засобів оптимізації 

самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки. 

Поняття психолого-педагогічний супровід розглядається вченими як 

психологічна допомога й підтримка реакцій, процесів і станів особистості, 

які природньо розвиваються (В.С. Мухіна); як недирективна форма надання 

допомоги, яка спрямована на розвиток і саморозвиток самосвідомості 

особистості, що запускає механізми саморозвитку та активізує власні ресурси 

людини (Ю.В. Слюсарев); як сприяння процесу розвитку й саморозвитку, 

самореалізації, збереження психологічного здоров'я учнів (І.В. Дубровіна, 

К.М. Гуревич); як допомога особистості в її особистісному зростанні; як 

емпатійність розуміння вихованця, як відкрите спілкування 

(В.І. Слободчиков); як створення соціально-психологічних умов для 

успішного навчання й розвитку (Н.Р. Бітянова). 

В якості складових психолого-педагогічного супроводу виділяють 

процеси психологічної та педагогічної підтримки, допомоги з боку 

«супроводжуючих» педагогів, психологів, наставників, консультантів 

(І.В. Дубровіна, О.С. Газман, В.І. Слободчиков, А.В. Мудрик та ін.). 



Педагогічну підтримку можна представити як систему спільних дій 

педагогів і студентів, спрямованих на визначення інтересів, цілей, 

можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем) студентів, що 

заважають їм самостійно досягти бажаних результатів у професійно-

навчальній діяльності, самоактуалізуватися в ній. Водночас, необхідно 

орієнтуватися на наявні у студентів реальні й потенційні можливості та 

здібності [1]. 

Психологічна підтримка є багатовимірним процесом, який 

зосереджений на позитивних якостях і перевагах особистості, сприяючи 

відновленню віри в себе і свої можливості, підвищенню резистентності 

особистості до дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх чинників [4, с. 5]. 

Характерним для психологічної підтримки є встановлення характеру 

особистісних проблем, надання допомоги в їх вирішенні, організація 

необхідної профілактичної роботи. Психологічна підтримка «допомагає 

впоратися з життям, з труднощами і проблемами, що виникають» [3, с. 105]. 

Виходячи з цього, нами визначено психолого-педагогічний супровід як 

цілісну, системно-організовану діяльність, що забезпечує створення в межах 

ВНЗ комплексу соціально-психологічних і педагогічних умов для успішної 

навчально-професійної підготовки, розвитку та самоактуалізації особистості 

студента. 

Основною метою супроводу є створення умов для прояву таких 

властивостей особистості студентів, які сприяють ефективній реалізації їх 

потенційних можливостей, особистісному зростанню. Шлях досягнення цієї 

мети полягає через організацію студентів на власне самовдосконалення за 

опосередкованої участі працівників вищого навчального закладу. Тільки 

діяльність самого студента розкриває його потенційні можливості й 

особистісні властивості. 

Основне завдання психолого-педагогічного супроводу навчально-

виховного процесу полягає у створенні оптимальних умов для особистісного 

і професійного розвитку студентів. В якості окремих завданнь психолого-



педагогічного супроводу майбутніх психологів виокремлюємо: створення 

умов для успішної соціально-психологічної адаптації студентів в умовах 

ВНЗ; створення умов для формування позитивної Я-концепції, впевненості у 

власних силах, своєму творчому потенціалі, незалежності у прийнятті 

рішень, здатності до глибоких міжособистісних стосунків; формування 

установок на постійний саморозвиток і самовдосконалення; підтримка 

особистості у визначенні й проектуванні життєво професійної стратегії на 

наступні етапи життєдіяльності; сприяння адекватному сприйняттю вимог 

професії та корегуванню їх зі своїми здібностями, можливостями, 

індивідуально типологічними характеристиками; навчання конструктивним 

способам подолання професійних та особистісних проблем; формування 

психологічної компетентності як динамічного новоутворення особистісного 

й професійного розвитку. 

Суб'єктами спільної діяльності при організації психолого-

педагогічного супроводу є студенти психологічного факультету, які 

виконують роль наставників, його викладачі, куратори академічних груп. 

Дослідники (М.І. Губанова, Є.О. Лопатін, М.С. Якушина) відзначають 

важливість взаємодії студентів різного рівня здібностей, умінь, досвіду, 

різного року навчання, віку, адже це може сприяти передачі досвіду 

самоактуалізації, знань про техніки та прийоми саморозвитку та 

самовдосконалення. «...«Сильні» студенти можуть виконувати роль дорослих 

і забезпечувати необхідну індивідуалізацію для більш «слабких» однолітків у 

зоні їх найближчого розвитку» [2]. Ефективність роботи студентів-

наставників під час психолого-педагогічного супроводу обумовлено тим, що 

вони мають такий же соціальний статус, як і їхні підопічні, добре уявляють 

собі їх труднощі та проблеми, та оскільки вони обираються кураторами зі 

складу успішних студентів, є гідним прикладом для наслідування. 

До студентів-наставників висувають певні вимоги: знання основних 

функцій студентів-наставників, завдань і змісту їх діяльності, основних 

проблем студентів молодших курсів; а також вони повинні виявляти такі 



вміння, як: здійснення рефлексивної діяльності, прийняття відповідальності, 

саморозвиток, міжособистісне спілкування, робота в команді, організаторські 

тощо. 

Куратори академічних груп здійснюють функції організатора 

(організація підготовки студентів-наставників), консультанта (консультація 

та супровід діяльності студентів-наставників), координатора (організація 

взаємодії між усіма суб'єктами психолого-педагогічного супроводу розвитку 

здатності до самоактуалізації). Також куратори повинні проводити 

моніторинг діяльності студентів-наставників; мотивувати їх на самоосвіту, 

самовдосконалення та самоактуалізацію особистості; проводити спеціальні 

семінари для студентів-наставників, на яких вони проходять підготовку з 

метою оволодіння необхідними їм знаннями й уміннями; організовувати 

знайомство й зустрічі студентів-наставників та тих, кому буде надано 

допомогу, на так званих «зустрічах-консультаціях», на яких студенти-

наставники самі проводять бесіди з питань, що цікавлять молодших. 

Викладачі-психологи забезпечують науковий, прикладний та 

практичний аспекти супроводу. Суть наукового аспекту полягає у визначенні 

теоретичних і методичних основ розвитку та самоактуалізації особистості під 

час професійної підготовки; теоретичному обґрунтуванні та розробці 

психодіагностичних і психокорекційних методів супроводу. Прикладний 

аспект спрямований на вирішення завдань методичного забезпечення 

супроводу. Практичний аспект передбачає реалізацію всіх зазначених 

напрямів через безпосередню роботу зі студентами. Основними формами 

роботи викладачів-психологів є психодіагностика, психокорекційна робота, 

психологічне консультування. 

Одним з елементів психолого-педагогічного супроводу майбутніх 

психологів в процесі професійної підготовки можна вважати розроблену 

нами експериментальну програму розвитку властивостей самоактуалізованої 

особистості майбутніх психологів в процесі професійної підготовки, 

реалізація якої здійснюється викладачами-психологами. 



Теоретичними підвалинами для побудови програми слугували такі 

механізми розвитку особистісних властивостей, як: самопізнання, 

самостимулювання, самопрограмування, самореалізація та самопрезентація. 

Самопізнання забезпечує усвідомлення, з'ясування своїх можливостей, 

своїх позитивних та негативних якостей, особистісних властивостей, що 

сприяють або перешкоджають повному вияву себе. Самостимулювання як 

внутрішнє спонукання до саморозвитку, самостійної роботи над 

удосконаленням своєї особистості передбачає використання прийомів 

самокритики, самостимуляції, самонаказу, самообов’язковості, самопримусу. 

Самопрограмування охоплює формулювання мети й завдань, визначення 

шляхів, ресурсів для повного прояву своїх потенційних можливостей. 

Основними елементами самореалізації вважають: прийоми організаційно-

управлінського характеру, інтелектуальний розвиток, саморегуляцію 

психічних станів. Самопрезентація може бути визначена як уявлення форм і 

методів роботи над собою, що відповідають актуальному розвитку 

властивостей особистості. 

Психологічний зміст програми передбачає створення умов для 

усвідомлення особистістю своїх індивідуальних особливостей, більш чіткого 

та глибокого уявлення про себе та свій актуальний стан; розвиток здатності 

адекватно вибудовувати життєві плани, цілі, коригувати їх. Реалізація 

психологічного змісту програми забезпечується під час відкриття й пошуку 

себе, формування відповідальності та свободи, привітності та відкритості, 

орієнтації на успіх і творчість. Тому особистість буде здатна стати на шлях 

самоактуалізації, жити осмислено та продуктивно. 

Під час роботи застосовуються такі прийоми: вправи для розминки 

(психогімнастика); самодіагностика й організація зворотнього зв'язку; міні-

лекції; практикуми; групова дискусія; рольові ігри, мозковий штурм та аналіз 

проблемних ситуацій; техніки психосинтезу, позитивної психотерапії та 

гештальттерапії. 



Програма розрахована на 10 занять по 2 години (загальна тривалість 20 

годин). Частотність зустрічей – 1 раз на тиждень. В апробації програми брали 

участь студенти 1-го курсу психологічного факультету в кількості 25 осіб 

(експериментальна група). Програма розрахована на проведення занять із 

студентською групою. Групи повинні комплектуватися добровільно. 

З процесуального погляду програма складається з чотирьох тематично 

взаємопов'язаних блоків. Перший блок є інформаційно-аналітичною основою 

тренінгу й передбачає осмислення процесу самоактуалізації, аналіз, 

оцінювання якостей і властивостей особистості, що сприяють повному 

прояву можливостей. Другий блок спрямований на формування в учасників 

групи здатності приймати себе та інших, міжособистісно взаємодіяти. Третій 

блок орієнтований на вироблення навичок щодо планування робочого часу й 

цілепокладання; прагнення досягати високих результатів і майстерності в 

діяльності. Четвертий блок присвячений розвитку умінь долати труднощі в 

різних складних ситуаціях; вихованню творчої установки, прагнення до 

досконалості, самоактуалізації. 

У результаті проведення основного інформаційно-аналітичного блоку 

програми учасники групи співвіднесли власні цінності, смисли, способи 

поведінки з ідеалами самоактуалізації. Також студентам було надано 

можливість усвідомити особливості своєї особистості, власні можливості, 

здібності, порівняти їх з ідеалом самоактуалізованої особистості. 

Після теоретичного ознайомлення з особливостями процесу 

самоактуалізації та з характеристиками самоактуалізованої особистості 

студентам пропонували оцінити наявність цих характеристик і рівень їх 

вираження у себе за 10-бальною шкалою. 

Отримані результати свідчать про те, що характеристики 

самоактуалізованої особистості студентів експериментальної групи виражені 

на середньому рівні (6,87 балів). Для досліджуваних студентів домінантною є 

така характеристика, як «спрямованість зовні, на противагу орієнтації лише 

на внутрішній світ» (1-е рангове місце). Це, на думку студентів, дозволяє їм 



більше розкрити свій внутрішній потенціал, різнобічно розвиватися, не 

зосереджуючись тільки на своїх інтересах; не бути відокремленими від 

суспільства. 

Студенти активно сприймають дійсність (2-е рангове місце), 

сприймають себе такими (3-є рангове місце), які вони є, однак центрованість 

на власній особистості не дозволяє студентам думати і дбати про щастя і 

добробут інших людей (17-е рангове місце). 

Треба звернути особливу увагу на те, що студенти першого курсу 

усвідомлюють важливість докладання максимуму зусиль для досягнення 

поставлених цілей, самоактуалізації (4-е рангове місце). 

Труднощі у досліджуваних студентів викликають глибоке розуміння 

(16-е рангове місце) й об'єктивне оцінювання життя (18-е рангове місце), які 

є досить значущими під час пошуку цінностей і смислів, наповненні життя 

цікавим змістом. 

У гуманістичній персонології дуже важливим є питання щодо 

мотивації, адже людина – це істота, яка постійно «бажає» (А. Маслоу), яка 

рідко досягає стану повного задоволення. Також А. Маслоу відзначав, що 

кожна людина може створювати власну ієрархію потреб завдяки 

особливостям своєї біографії та віку. Спираючись на це положення й 

ознайомивши учасників тренінгу з ієрархією потреб А. Маслоу, ми 

запропонували студентам експериментальної групи скласти власну «піраміду 

потреб» на підставі класифікації потреб Х. Мюррея, яка містить 20 різних 

потреб. Також досліджувані могли використовувати класифікацію А.Маслоу 

й доповнювати надані класифікації тими потребами, які є важливими й 

актуальними саме для них. 

Як домінантну 80% студентів першого курсу виділили «потребу в сім'ї 

та любові». Ця потреба співзвучна з «потребою в приналежності й любові», 

представленою А. Маслоу в ієрархії людських потреб. Однак там вона 

посідає 3-ю позицію, а в ієрархії студентів – 1-шу позицію.  



Пріоритетність сім'ї студенти пояснюють тим, що саме вона впливає на 

все життя людини, сприяє духовному зростанню та створенню умов для 

самореалізації, самоактуалізації. 

На 2-у позицію в ієрархії потреб 60% студентів розмістили «потребу в 

безпеці», що відповідає ієрархії потреб А. Маслоу. Студенти пояснюють 

подібний розподіл тим, що почуття стабільності та захищеності сприяє 

досягненню значних результатів і розкриття особистості. 

На 3-й позиції 64% студентів експериментальної групи вбачають 

«потребу подолання невдач», яка згідно з класифікацією Х. Мюррея, означає 

самостійність у діях. Студенти першого курсу вважають, що рішучість, 

власна ініціатива, розрахунок тільки на власні сили сприяє досягненню 

значних результатів у різних видах діяльності (навчальна, професійна 

діяльність). 

На 4-ій позиції досліджувані студенти (68%) розмістили пізнавальні 

потреби. На думку студентів, без прагнення  багато знати,  вміти, дуже важко 

домогтися в житті високих результатів. 

На 5-ій і 6-ій позиціях студенти розмістили потребу «пошук дружніх 

зв'язків» і «потребу до поваги й підтримки» (92% і 76% відповідно). 

Подібний розподіл досліджувані пояснюють тим, що наявність дружніх 

стосунків, підтримка близьких, повага надає їм упевненість у собі, 

усвідомлення того, що вони сприймаються і схвалюються іншими людьми, і 

це допомагає їм долати перешкоди, вирішувати завдання та виконувати 

вимоги, які висуває їм життя. 

Найвищу позицію в ієрархії потреб студентів (88%) посідає «потреба в 

досягненнях, самоактуалізації». Це означає, що досліджувані студенти 

прагнуть подолати якийсь бар'єр, перевершити інших, зробити дещо краще, 

досягти вищого рівня в якій-небудь справі. Також вони усвідомлюють, що 

шлях до самоактуалізації досить важкий і пов'язаний з переживаннями 

страху невідомого й відповідальності, але його слід пройти, адже це шлях до 

повноцінного, внутрішньо багатого життя. 



Результати проведеного дослідження ієрархії потреб студентів-

першокурсників зумовили перелік потреб, задоволення яких дозволить їм 

перейти до задоволення потреби в досягненнях і самоактуалізації, тобто 

актуалізувати свій потенціал. 

Наступним завданням основного блоку програми було визначення 

учасниками групи своїх позитивних якостей, які допоможуть їм реалізувати 

себе, і негативних якостей, які, навпаки, перешкоджають цьому. Для 

виконання цього завдання ми запропонували студентам короткий тезаурус 

якостей особистості. Студенти вибрали по 10 якостей, які сприяють і 

перешкоджають особистісному зростанню й ранжирували обрані за ступенем 

значущості для актуалізації потенційних можливостей. 

Серед позитивних якостей своєї особистості 64% студентів виділили 

цілеспрямованість (1-е рангове місце) і вважають, що саме ця якість є 

найбільш значущою для досягнення людиною вищого рівня розвитку й 

актуалізації свого потенціалу. Як свої позитивні якості 48% студентів 

визначили «вдумливість» (2-е рангове місце) і «працездатність» (3-е рангове 

місце). Студенти вважають, що вміння міркувати, продуктивно трудитися й 

покладатися на свою думку допоможе їм більш повно розкрити та 

представити свої потенційні можливості й здібності. 

Серед негативних якостей своєї особистості учасники тренінгу (68%) 

виділили «лінь», і вважають, що саме схильність до неробства, відсутність 

бажання діяти, працювати є головною перешкодою на шляху до 

самоактуалізації (1-е рангове місце). На 2-му ранговому місці 56% 

досліджуваних студентів розмістили «безвольність». Студенти відзначають, 

що їм дуже важко протистояти безпосереднім потребам і бажанням. Для них 

є характерними дії за принципом «Я хочу», а не «Треба», «Я повинен». Це 

часто призводить до невиконання у відведений термін певних завдань, 

пропусків занять і значного утруднення процесу досягнення успіху й 

реалізації себе під час навчально-професійної підготовки. До негативних 

якостей своєї особистості 56% студентів експериментальної групи також 



віднесли «нерішучість» (3-е рангове місце), яка, на їхню думку, має 

негативний вплив на процес прояву і вираження потенційних можливостей 

особистості. Студенти відзначають, що нерішучість перешкоджає 

самостійному прийняттю відповідальних рішень, зміні сформованого 

способу життя, руху вперед, оскільки це пов'язане з певним ризиком і 

невідомістю.  

Отже, студенти шляхом усвідомлення своїх індивідуальних 

особливостей змогли більш чітко й повно визначити для себе: що їм 

необхідно для повної реалізації, що перешкоджає цьому, які властивості 

самоактуалізованої особистості притаманні їм, а які властивості слід 

розвивати. Це дозволить студентам поглибити уявлення про себе і свій 

актуальний стан, окреслити шляхи самореалізації як самостійного діяча в 

різних життєвих сферах: навчання, професія, сім'я тощо. 
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