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Соціально-психологічна служба Херсонського державного 

університету – окремий підрозділ, метою якого є покращення 
соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчально-
виховного процесу закладу.  

Робота соціально-психологічної служби ведеться за 
наступними напрямами:  

 Психодіагностичний, що охоплює 2 великих зрізи: 
1. Дослідження мотивації до навчання студенті 1-го курсу. 
2. Вибірковий моніторинг з питань соціально-професійної 

зрілості студентів, їх соціально-психологічної адаптованості 
до умов сучасного ринку праці (Відповідно до реалізації 
обласної програми «Розвиток людського капіталу 
Херсонської області» на 2017-2021 роки та доручення 
Голови обласної Херсонської державної адміністрації від 
02.06.2017 № 117-д «За результатами спільної наради 
керівників вищих та професійно-технічних закладів області 
з питань співпраці щодо підготовки кадрового потенціалу 
для пріоритетних галузей Херсонщині від 19 травня 
2017 року»). 

 Волонтерський, що дозволяє вдосконалювати професійні 
навички студентів, проводити додаткову роботу по 
формуванню професійної ідентичності студентів.  

 Науково-дослідний. Служба стає потужною базою для 
проведення наукових досліджень. На базі служби регулярно 
проводяться дослідження, що стають основою дипломних 
робіт студентів та наукових робіт викладачів.  

 Просвітницький, що передбачає активну співпрацю 
фахівців служби з державними та громадськими 
організаціями міста та області. Співпраця має на меті 
здійснення наступних форм роботи: профілактика здорового 
способу життя для студентів та школярів, супервізорська 
підтримку спеціалістів-психологів міста та області, курси 
підвищення кваліфікації для психологів, ознайомлення 
жителів міста з метою та можливостями соціально-
психологічної служби ХДУ.  
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 Консультаційний, що передбачає проведення 
індивідуальних консультацій для студентів, професорсько-
викладацького складу університету, жителів міста.  

 Практично-прикладний включає проведення тренінгів 
різної тематики за планом та за запитом кураторів або 
адміністрації факультетів та індивідуальні консультації.  

У зв’язку з тим, що практика функціонування психологічних та 
соціально-психологічних служб системи вищої освіти є достатньо 
молодою, існує дефіцит науково-методичної літератури, що 
відповідала б вимогам сучасної системи освіти. З метою 
заповнення прогалин науково-методичного забезпечення в 
діяльності соціально-психологічних служб системи освіти, було 
підготовлено практикум «Особливості організації та прове- 
дення тренінгів в рамках діяльності соціально-психологічної 
служби». 

Аналіз тематики звернень та досвід роботи фахівців соціально-
психологічної служби, дав можливість виокремити 5 тематичних 
блоків (кожен з яких об’єднує тренінгові заняття), а саме: 

1. Майстерність спілкування. 
2. Таймменеджмент. 
3. Професійна просвіта. 
4. Лідерство. 
5. Здоровий спосіб життя. 
З метою систематизації та узагальнення інформації, стосовно 

теоретичних засад організації та проведення групових форм 
роботи у студентських групах, практикум представлений  
3-ма розділами. Так, у Розділі 1 представлені сучасні наукові 
підходи до пояснення соціально-психологічних особливостей осіб 
студентського віку. У Розділі 2 розкриваються особливості 
застосування тренінгових технологій для студентської групи. 
Колективна авторська тренінгова програма об’єднує в своїй 
структурі 24 тренінгових заняття (Розділ 3).  
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Знання, вміння та навички, які опановує сучасний студент 

протягом навчання у ВНЗ – є важливим фундаментом, основою 
його особистісного та професійного становлення. Сьогодні на 
систему вищої освіти покладається велика відповідальність: 
створення належних умов для засвоєння навчального матеріалу; 
сприяння науковим та творчим пошукам студента – майбутнього 
професіонала; розкриття та розвиток його особистісно значущих 
рис, психологічний супровід та підтримка тощо. Це лише декілька 
напрямів навчально-виховної діяльності, що впроваджуються у 
навчальному процесі. Особливого значення сьогодні набуває 
діяльність психологів соціально-психологічних служб системи 
освіти. Саме на них покладається відповідальність щодо сприяння 
розкриттю та розвитку особистісно значущих рис та якостей 
особистості, створення комфортного внутрішньогрупового клі 
мату, виявлення та усунення тих факторів, які можуть перешкод- 
жати ефективній взаємодії в системі «студент-викладач», 
«студент-студент».  

Кожний віковий етап має свої специфічні новоутворення, які 
обумовлені потребами особистості. Студентський вік є не 
виключенням, тому що саме на цей етап припадає ряд значущих 
подій: вибір та вступ до вишу, зміна звичного соціального 
середовища (нові викладачі, знайомства тощо), підвищення рівня 
відповідальності тощо. Саме тому, розкриття та аналіз соціально-
психологічних особливостей осіб студентського віку, дасть змогу 
окреслити ряд важливих, для даного вікового періоду, характер- 
ристик. Врахування яких є обов’язковим при побудові програми 
соціально-психологічних тренінгів для студентів ВНЗ. 

Як відзначають Л. Г. Подоляк та В. І. Юрченко, «Основною 
метою реформування вищої освіти в Україні є забезпечення 
психолого-педагогічних умов для саморозвитку і самореалізації 
студента як суб’єкта освітнього процесу та майбутньої 
професійної діяльності. Щоб допомогти студентові досягти 
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вершин у духовно-моральному і професійному розвитку, потрібно 
знати його вікові та індивідуальні психологічні особливості та 
умови психічного розвитку» [35]. Тому, враховуючи характер 
даного практикуму, вважаємо доцільним зупинитись на основних 
аспектах соціально-психологічного розвитку осіб студентського 
віку, а саме: 

 психологічних особливостях осіб студентського віку; 
 мотивації до навчання та проблемі адаптації студентів; 
 тематиці звернень студентів до практичних психологів та 

соціальних педагогів системи освіти. 
Звернемося до визначення студентства за І. О. Зимньою: 

«Студентство – це особлива соціальна категорія, специфічна 
спільність людей, організаційно об'єднаних інститутом вищої 
освіти. Історично ця соціально-професійна категорія склалася з 
часу виникнення перших університетів у XI-XII сторіччі. 
Студентство включає людей, які цілеспрямовано, систематично 
оволодівають знаннями і професійними вміннями, зайнятих, як 
передбачається, старанною навчальною працею. Як соціальна 
група воно характеризується професійною спрямованістю, 
сформованістю стійкого відношення до майбутньої професії, які є 
слідством правильності професійного вибору, адекватності та 
повноти уявлень студента про обрану професію. Останнє включає 
знання тих вимог, які пред'являє професія, і умов професійної 
діяльності…» [15, с. 108]. 

Переходячи до аналізу психологічних особливостей 
студентського віку відзначимо, що на сьогодні відсутній єдиний 
підхід до вікової періодизації людини. Ми можемо відзначити, що 
сучасні студенти – це особи 18-25-річного віку. За міжнародною 
загальноприйнятою класифікацією, період дорослості для жінок 
починається з 20-го віку, для чоловіків – з 21-го. З цього слідує, що 
більшість студентів (а саме з такого положення слід виходити, 
виокремлюючи вікові межі осіб, що навчаються у ВНЗ) завершує 
навчання в перехідний період – від юності до дорослості.  

Саме на цей віковий період припадає становлення особистісних 
рис, відбувається соціалізація людини як майбутнього профе- 
сіонала, складне структурування інтелекту тощо. Це період 
самовизначення – особистісного, професійного, духовного.  

Вважаємо доцільним звернутися до основних груп вікової 
періодизації в психологічній науці, в яких розкрито психологічні 
особливості осіб студентського віку. 
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Традиційно виокремлюють 3 групи вікової періодизації 
розвитку: 

1. На основі зовнішнього, проте пов’язаного з самим процесом 
розвитку критерієм. До числа таких концепцій відносяться 
періодизації, створені за біогенетичним принципом 
(класичний приклад – концепція Р. Заззо). 

2. На основі одного, довільно обраного автором, внутрішнього 
критерію (E. Eріксон, Л. Кольберг, Ж. Піаже, З. Фрейд та ін.). 

3. На основі істотних критеріїв, ознак (Л. С. Виготський та 
Д. Б. Ельконін, В. І. Слободчиков тощо). 

Розглянемо кожну із зазначених вікових періодизацій. 
У періодизації Р. Заззо, етапи дитинства збігаються зі 

ступенями системи виховання і навчання дітей. Після стадії 
раннього дитинства (до 3 років) починається стадія дошкільного 
віку (3-6 років), основний зміст якої становить виховання в сім'ї 
або дошкільному закладі. Далі йдуть стадія початкової шкільної 
освіти (6-12 років), на якій дитина набуває основні інтелектуальні 
навички; стадія навчання в середній школі (12-16 років), коли 
вона отримує загальну освіту; і пізніше – стадія вищої або 
університетської освіти. Так як розвиток і виховання 
взаємопов'язані, і структура освіти створена на базі великого 
практичного досвіду, кордони періодів, установлених за 
педагогічним принципом, майже збігаються з переломними 
моментами в дитячому розвитку [24]. 

На думку E. Eріксона, розвиток особистості за своїм змістом 
визначається тим, що суспільство очікує від людини, які цінності 
та ідеали їй пропонує, які завдання ставить перед нею на різних 
вікових етапах. Разом з тим, послідовність стадій розвитку дитини 
залежить від «біологічного начала». Дитина у процесі дозрівання 
проходить низку стадій. На кожній з них вона набуває певної 
якості (особистісне новоутворення), яка фіксується в структурі 
особистості та зберігається у наступні періоди життя [31]. 

Вікова періодизація E. Eріксона – це теорія психосоціального 
розвитку особистості, в якій описані 8 стадій розвитку особи і 
зроблений акцент на розвитку «Я-індивіда». За E. Еріксоном, 
особливості становлення та розвитку індивіда залежать від 
економічного та культурного розвитку суспільства, очікувань 
оточення, цінностей та ідеалів, які пропонуються особистості. При 
цьому, на кожній з 8-ми стадій розвитку, індивід набуває певного 
новоутворення, яке фіксується в структурі особистості та 
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зберігається в наступних періодах життєіснування. Аналіз 
розвитку дитини в широкій системі соціальних відносин – головна 
особливість розробленої вікової періодизації E. Eріксона. 

Вікова періодизація E. Eріксона представлена у Таблиці 1 [31]. 
 

Таблиця 1.1 
Стадії розвитку особистості E. Eріксона 

Стадії 
розвитку 

Область 
соціальних 

відносин 

Полярні якості 
особистості 

Результат 
прогресивного 

розвитку 
1. Період 
немовляти 
(0-1) 

Мати чи 
особа, яка її 
заміщує 

Довіра до світу – 
недовіра до світу 

Енергія та 
життєва 
радість 

2. Раннє 
дитинство 
(1-3) 

Батьки 
Самостійність – 
сором, сумніви 

Незалежність 

3. Дитинство 
(3-6) 

Батьки, 
брати, 
сестри 

Ініціатива – 
пасивність, 
провина 

Цілеспрямованість 

4. Шкільний 
вік (6-12) 

Школа, 
сусіди 

Компетентність – 
некомпетентність 

Оволодіння 
знаннями і 
вміннями 

5. Підлітковий 
вік та юність 
(12-20) 

Групи 
ровесників 

Ідентичність 
особистості – 
невизнання 

Самовизначення, 
відданість, 
вірність 

6. Рання 
зрілість 
(20-25) 

Друзі, кохані 
Близькість – 
ізоляція 

Співробітництво, 
кохання 

7. Середній вік 
(25-65) 

Професія, 
рідний дім 

Продуктивність – 
застій 

Творчість і 
турботи 

8. Пізня 
зрілість 
(після 65) 

Людство, 
близькі 

Цілісність 
особистості – 
відчай 

Мудрість 

 
За розумінням Л. Кольберг, стадії морального розвитку – це 

послідовні стадії розвитку моральних суджень індивіда в 
онтогенезі. Перші три з них мають багато спільного зі стадіями 
моральної свідомості за Ж. Піаже, а інші продовжують їх до 
періоду зрілості. Дослідження Л. Кольберг були проведені за 
допомогою методики оцінки респондентами проблемних, з 
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моральної точки зору, історій, найвідомішою з яких є дилема 
Хайнца [23]. 

Виділені Л. Кольберг шість стадій морального розвитку, 
об’єднуються автором у три рівні, при цьому, вони не пов’язані і 
рамками певного віку: 

Рівень І. Преконвенційна (гедоністична) мораль, що 
орієнтована на покарання та заохочення: 

1) слухняність та орієнтація на покарання; 
2) індивідуалізм та обмін. 
Рівень 2. Конвенційна (прагматична) мораль, основана на 

соціальній конформності: 
3) Гарні міжособистісні стосунки. 
4) Збереження соціального ладу. 
Рівень 3. Постконвенційна (самодостатня) мораль, основана на 

автономних моральних принципах: 
5) Соціальний контракт та індивідуальні права. 
6) Універсальні принципи [22, с. 65-66]. 
Ж. Піаже висунув версію про те, що егоцентризм, властивий 

дитині, долається в процесі його соціалізації. На основі цього 
можна говорити про інтеріоризацію зовнішніх дій, тобто 
продумування своїх вчинків. Він виокремив 4 стадії розвитку 
інтелекту. 

1. Сенсомоторна стадія (від народження до 1,5-2 років) – 
інформація надходить через органи чуття («на дотик»). 

2. Доопераційна стадія (від 2 до 7 років) – відрізняється тим, 
що в міру дорослішання дитина починає говорити, основний 
символ тепер – слово, кожен предмет має свою ознаку 
(колір, форма), з'являється дитячий егоцентризм. 

3. Стадія конкретних операцій (з 7 до 11-12 років) – з'яв- 
ляється логічне мислення, з'являється здатність класи- 
фікації та узагальнення. 

4. Стадія формальних операцій (з 12 років і до кінця життя) 
з'являється логічне мислення, з'являється здатність 
класифікації та узагальнення; характеризується деяким 
минулим досвідом, на який людина спирається, прийнят- 
тя рішення стає логічним, формування абстрактного - 
мислення [43]. 

З. Фрейду належить гіпотеза про чотири послідовні стадії 
розвитку особистості. У загальну схему розвитку З. Фрейд 
включив і латентний період, який припадає в нормі на 
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проміжок між 6-7-м роком життя дитини і початком статевої 
зрілості. Але, строго кажучи, латентний період – це не стадія. 
Перші три стадії розвитку охоплюють вік від народження до 
п'яти років і називаються прегенітальними стадіями, 
оскільки зона статевих органів ще не набула чільної ролі в 
становленні особистості. Четверта стадія збігається з 
початком пубертату. Найменування стадій засновані на 
назвах областей тіла, стимуляція яких призводить до 
розрядки енергії лібідо [13].  

В Таблиці 2 представлені виокремленні З. Фрейдом стадії 
психосексуального розвитку [13]. 

 
Таблиця 1.2 

Стадії психосексуального розвитку за З. Фрейдом 

Стадія 
Віковий 
період 

Зона 
зосередження 

лібідо 

Завдання і досвід, 
відповідні даному 

рівню розвитку 

Оральна 0-18 місяців 
Рот (смоктання, 
кусання, жування) 

Відвикання (від 
грудей або ріжка). 
Відділення себе від 
материнського тіла. 

Анальна 1,5-3 роки 

Анус (утримання 
або 
виштовхування 
фекалій) 

Привчання до туалету 
(самоконтроль). 

Фалічна 3-6 років 
Статеві органи 
(мастурбація) 

Ототожнення з 
дорослими тієї ж 
статі, що виступають 
в ролі зразка для 
наслідування. 

Латентна 6-12 років 
Відсутня (статева 
бездіяльність) 

Розширення 
соціальних контактів 
з однолітками. 

Генітальна 
Пубертат 
(статеве 
дозрівання) 

Статеві органи 
(здатність до 
гетеросексуальних 
відносин) 

Встановлення 
близьких відносин 
або закоханість; 
внесення свого 
трудового вкладу в 
суспільство. 

 


