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СиСТема пСихОлОГіЧнОї піДТримки прОфеСійнОї ДіяльнОСТі 
ВиклаДаЧіВ У заклаДі ВищОї ОСВіТи

анотація. Досліджено проблему управління системою психологічної підтримки професійної діяльності 
викладачів закладів вищої освіти. Визначено, що саме психологічна служба навчального закладу забез-
печує психологічну підтримку професійної діяльності викладачів. Основу структури психологічної служ-
би складають практичні психологи та соціальні педагоги. Визначені принципи та напрямки діяльності 
служби, розроблена модель управління системою психологічної підтримки професійної діяльності викла-
дачів. Яка побудована на основі функції управління. Вони представлені як сукупність взаємопов’язаних 
функцій: аналіз, планування, організація, контроль. Наведені функції складають повний управлінський 
цикл від постановки цілей до їх досягнення, відтворюють хід, послідовність та завершеність окремих 
управлінських дій. 
ключові слова: психологічна підтримка, аналіз, планування, організація, контроль.
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sysTem Of psychOlOgIcal suppOrT fOr prOfessIOnal acTIVITIes  
Of Teachers In hIgher eDucaTIOn InsTITuTIOn

summary.The relevance of the study is determined by the fact that the professional activity of a modern 
specialist requires a high level of special knowledge and skills and certain personal characteristics, such as: 
psychological stability, mobility, responsibility, readiness for overload and stressful situations, the ability to 
go out of them, and the like. Growing competition and a commercial component in the activities of the educa-
tion system encourages educational institutions to look for effective ways to manage. The purpose of the study 
is to present a model of management of the system of psychological support for the professional activities of 
teachers in a higher education institution. During the implementation of the study, it was determined that it is 
the psychological service of the educational institution that provides psychological support for the professional 
activities of teachers. The system of psychological support of the professional activities of teachers arises as 
a response to the need to bring the results of the educational process closer to the requirements of modern.  
The basis of the structure of the psychological service consists of practical psychologists and social educators. 
The principles and activities of the service have been determined, a model has been developed for managing 
the system of psychological support for the professional activities of teachers. Built on a management function. 
They are presented as a set of interrelated functions: analysis (study of information); planning (setting goals, 
objectives, justification of methodological approaches and management principles); organization (ensures effi-
ciency of processes); control (monitoring and diagnosing the state realization of psychological support by inter-
mediate and final results). The above functions constitute a complete management cycle from setting goals to 
achieving them, reproduce the course, sequence and completeness of individual management actions. Imple-
mented theoretical research methods. The theoretical value is to develop a model for managing the system of 
psychological support for the professional activities of teachers. Practical value: materials can be used in the 
process of work of educational institutions.
Keywords: psychological support; analysis, planning, organization, control.

Постановка проблеми. Зміни у цілях 
професійної освіти, що відбуваються 

у світі і в Україні, співвідносяться з глобальним 
завданням забезпечення входження людини 
у професійне співтовариство та її продуктивної 
адаптації до його вимог. Це викликає необхід-
ність постановки питання про більш повний, 
особистісно і соціально інтегрований результат 
освіти. Професійна діяльність сучасного фахів-
ця вимагає від нього високого рівня спеціальних 
знань й умінь та певних особистісних характе-
ристик, таких як: психологічна стійкість, мобіль-
ність, відповідальність, готовність до переванта-
жень і стресових ситуацій, уміння з них виходити 
тощо. Зростання конкуренції і комерційної скла-
дової у діяльності системи освіти спонукає на-
вчальні заклади шукати способи управління, 

які дозволять забезпечити ефективну реалізацію 
розробленої системи. 

Отже, виникають протиріччя: між потре-
бою викладачів закладів освіти у формуван-
ні та підтримці психологічної стійкості, ви-
тримки перевантажень і стресових ситуацій 
та недостатньою психологічною підтримкою 
їх професійної діяльності; між необхідністю 
удосконалення управління системою психо-
логічної підтримки професійної діяльності 
викладачів у закладах вищої освіти на основі 
сучасних підходів та недостатніми розробками 
щодо цього; між необхідністю якісної оцінки 
результатів управління системою психологіч-
ної підтримки професійної діяльності викла-
дачів у закладах вищої освіти та недостатньою 
розробкою її критеріїв. 
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Існуючий розрив між потребами сучасного рин-

ку праці, які носять компетентнісний характер, 
і можливостями системи вищої освіти, яка за інер-
цією все ще перебуває під впливом уніфікованої 
системи підготовки фахівців з притаманними їй 
рисами (дисциплінарна модель зі спрямованістю 
на трансляцію знань), актуалізує необхідність удо-
сконалення процесу підготовки фахівців у ЗВО, 
у тому числі за рахунок створення та функціону-
вання системи психологічної підтримки освітнього 
процесу; наведене вище робить актуальним впро-
вадження та використання в освітньому процесі 
нових досягнень у галузі практичної психології, зо-
крема створення системи спеціалізованої психоло-
гічної підтримки професійної діяльності виклада-
чів на основі положень теорії управління. Система 
психологічної підтримки (супроводу) професійної 
діяльності викладачів виникає як відповідь на по-
требу наблизити результати освітнього процесу до 
вимог сучасної практики.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання психолого-педагогічної підтрим-
ки освітнього процесу розкривають у своїх до-
слідженнях І. Баєва, І. Зимня, Л. Карамушка, 
Н. Кузьміна, А. Реан, В. Сітніков, В. Якунін 
та інші. На важливості та необхідності психоло-
гічного супроводу навчально-виховного процесу 
наголошують О. Асмолов, М. Бітянова, О. Бонда-
ренко, І. Дубровіна, Р. Павелків та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Реалізація психологічної 
підтримки особистості у освітньому процесі, спри-
яння її розвитку, становленню і самореалізації 
є однією з основних тенденцій сучасної педагогіч-
ної психології (О. Асмолов, І. Баєва, О. Бондарен-
ко, О. Газман, С. Максименко, В. Петровський, 
Є. Шиянов та ін.); а в роботах останніх років по-
няття психологічної підтримки стало предметом 
багатьох наукових досліджень; проте, проблема 
управління системою психологічного супроводу 
суб’єктів освітнього процесу у закладах вищої 
освіти до цього часу не стала предметом всебіч-
ного системного наукового осмислення.

метою статті є представлення моделі управ-
ління системою психологічної підтримки про-
фесійної діяльності викладачів у закладі вищої 
освіти (ЗВО). 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Побудову удосконаленої моделі управління 

системою психологічної підтримки професійної 
діяльності викладачів в закладі освіти почнемо 
зі звернення до наказу Міністерства освіти і на-
уки України щодо психологічної служби у систе-
мі освіти України [5]. У ньому зазначається, що 
саме психологічна служба закладу освіти «…за-
безпечує своєчасне і систематичне вивчення пси-
хофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів 
їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 
інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших 
індивідуальних особливостей, сприяє створенню 
умов для виконання освітніх і виховних завдань 
закладів освіти» [5, c. 2]. Отже, саме психологіч-
на служба навчального закладу забезпечує пси-
хологічну підтримку професійної діяльності ви-
кладачів та освітнього процесу взагалі. 

На наступному етапі визначимо працівників 
психологічної служби. На нашу думку, психоло-
гічну службу закладу освіти мають складати такі 
категорії працівників: практичні психологи (за-
безпечують психологічне забезпечення освітнього 
процесу); соціальні педагоги (забезпечують соці-
ально-педагогічний патронаж у закладі освіти). 

У разі наявності у закладі освіти кафедри 
«Практичної психології» у склад психологічної 
служби навчального закладу можуть входити ви-
кладачі, магістранти та студенти спеціальності 
«Практична психологія». Викладачі та студенти 
спеціальності «Управління соціальними закла-
дами» також можуть бути запрошені до складу 
психологічної служби закладу освіти. Структура 
психологічної служби наведена на рис. 1.

Визначена структура розроблена на осно-
ві вимог, в яких зазначено, що «…структура 
та штатний розпис психологічної служби за-
кладів професійної (професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти визначаються за-
кладом освіти» [5, с. 7]. Зазначимо, що психо-
логічна служба ЗВО підпорядковується керів-
нику (ректору).

Слід зазначити, що практичний психолог 
та соціальний педагог здійснюють діяльність 
як у закладі освіти (психологічна просвіта, діа-
гностична, консультативна, освітня діяльність, 
обробка результатів досліджень тощо), так і за 
його межами (підготовка до проведення заходів, 
оформлення робочої документації, планування, 
звітність, робота у навчально-методичних та на-
укових центрах, громадських організаціях тощо).

 

Керівник психологічної служби

Практичний 
психолог

Соціальний педагог
викладачі  кафедри «Практична 

психологія» 

магістри спеціальності 
«Практична психологія» 

 
магістри спеціальності 

«Управління соціальними 
закладами»  

рис. 1. Структура психологічної служби закладу освіти
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Основними принципами діяльності психо-
логічної служби є: науковість, цілісність і на-
ступність, професійна компетентність та відпо-
відальність; індивідуальний підхід; доступність 
соціально-педагогічних та психологічних по-
слуг (допомоги); міждисциплінарність, комп-
лексність і системність у здійсненні професій-
ної діяльності;добровільність; людиноцентризм 
та партнерство; конфіденційність; дотримання 
норм професійної етики [5, с. 7].

Визначені принципи діяльності психологічної 
служби реалізуються у напрямах її діяльності. 
Напрями діяльності працівників психологічної 
служби: діагностика; профілактика; корекція; 
навчальна діяльність; консультування; зв’язки 
з громадськістю, просвіта [5, с. 7]. 

На наступному етапі розробимо модель управ-
ління системою психологічної підтримки про-
фесійної діяльності викладачів у закладі осві-
ти. З теорії управління соціальними системами 
(у тому числі педагогічними) випливає, що для 
забезпечення ефективності будь-якого управлін-
ня необхідно розуміти його призначення, струк-
туру та склад. Ці компоненти вже визначені 
та наведені нами вище. З точки зору педагогіки 
модель є ідеальним або робочим зразком для іде-
ального порівняння, співставлення, визначення 
правильності обраних форм, засобів та методів 
управління. Крім того, педагогічна модель вико-
нує функції наочності змісту, організації та роз-
витку процесу. Вона носить нормативний харак-
тер, грає роль деякого стандарту, на який буде 

орієнтований процес, що вивчається. Важливим 
положенням нашого дослідження є те, що у моде-
лі відтворюються найбільш важливі компонен-
ти, якості, зв’язки досліджуваного процесу, що 
дозволяє адекватно оцінити його, прогнозувати 
тенденції розвитку, а також ефективно управля-
ти цим розвитком. 

У моделюванні ми дотримувалися наступних 
вимог – модель управління повинна: відповіда-
ти меті та предмету управління; відтворювати 
як динаміку педагогічного процесу, так і управ-
ління цим процесом; відтворювати взаємодію 
учасників управління; бути адаптивною, врахо-
вувати запропоновані педагогічні умови керу-
вання процесом та зовнішні фактори. З опорою 
на наведені положення нами розроблена модель 
управління системою психологічної підтримки 
професійної діяльності викладачів (табл. 1).

Наведемо характеристику структурних скла-
дових розробленої нами моделі. Вони пред-
ставлені нами як сукупність взаємопов’язаних 
функцій: аналіз, планування, організація (ко-
ординація), контроль. Наведені функції склада-
ють повний управлінський цикл від постановки 
цілей до їх досягнення, відтворюють хід, послі-
довність та завершеність окремих управлінських 
дій. Реалізація їх розкриває зміст самої системи.

Аналітична функція передбачає аналіз отри-
маних у ході збирання інформації. Зміст функції 
аналізу наведений у табл. 1.

Наступною в управлінському циклі є функція 
планування. Функція планування передбачає 

Таблиця 1
модель управління системою психологічної підтримки  

професійної діяльності викладачів у закладі вищої освіти
мета управління системою: психологічна підтримка професійної діяльності викладачів у закладі освіти

1. Аналіз

– аналіз системи психологічного супроводу професійної діяльності викладачів у закладі 
освіти; 
– психологічна діагностика та аналіз психологічно стану викладачів (діагностування 
симптомів професійного вигорання та інше); 
– діагностування психологічної готовності до взаємодії в інклюзивному середовищі  
зі студентами з особливими освітніми потребами; 
– аналіз стану розвитку психологічної культури викладачів; діагностування та аналіз 
соціально-психологічного клімату в колективі викладачів закладу освіти

2. Планування

– розроблення плану реалізації психологічної підтримки професійної діяльності викладачів;
– визначення та планування форм, методів та засобів здійснення психологічної 
підтримки професійної діяльності викладачів у відповідності до розробленого 
календарного плану;
– розроблення календарного плану, змісту, форм, методів та засобів здійснення 
роботи з викладачами щодо попередження та профілактики професійного вигорання; 
формування психологічної культури; розвитку психологічної компетентності;
– розроблення календарного плану реалізації психологічної консультативної допомоги 
викладачам щодо здійснення професійної діяльності

3. Організація та 
координація

– попередження та профілактика професійного вигорання педагогічних працівників;
– формування психологічної готовності до взаємодії в інклюзивному середовищі зі 
студентами з особливими освітніми потребами;
– розвиток психологічної культури (розуміння та знання себе й інших людей;
–  адекватна самооцінка та оцінка інших людей; 
– саморегулювання особистісних станів і властивостей, саморегуляція діяльності, 
регулювання стосунків з іншими людьми);
– підвищення психологічної компетентності щодо здійснення роботи з сучасною 
молоддю (тактика врахування поєднання студентами навчання та роботи, участь  
у вирішенні особистих проблем, подолання асоціативної поведінки та інше);
– сприяння педагогічному колективу в гармонізації соціально-психологічного клімату  
у закладі вищої освіти.
– консультативна допомога викладачам щодо професійного розвитку тощо

4. Контроль
– контроль результатів реалізації системи психологічної підтримки професійної 
діяльності викладачів за визначеними критеріями;
– контроль дотриманні календарних планів реалізації психологічного супроводу 
професійної діяльності викладачів
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постановку основних цілей та задач, обґрунту-
вання методологічних підходів та принципів 
управління системою психологічної підтримки 
професійної діяльності викладачів. Дана функ-
ція спрямована на розробку та реалізацію мети 
(управління психологічною підтримкою про-
фесійної діяльності викладачів) на основі реа-
лізації системного, програмно-цільового, струк-
турно-функціонального підходів. Зміст функції 
планування наведений у табл. 1.

Функція організації (координації) забезпечує 
ефективність здійснення процесу психологічної 
підтримки професійної діяльності викладачів. 
Зміст функції організації (координації) наведе-
ний у табл. 1.

Функція контролю передбачає проведення 
контролю та діагностування стану реалізації 
психологічної підтримки за проміжними та кін-
цевими результатами. Контроль дозволяє здій-
снювати постійне відслідковування за процесом 
планування, реалізації та результативності пси-
хологічної підтримки. При цьому, по-перше, ми 
передбачаємо плануємо застосовувати діагнос-
тичний інструментарій, який використовувався 
на початковому етапі діагностування. По-друге, 
на основі отриманих даних суб’єкти управлін-
ня повинні своєчасно реагувати на виникнен-
ня змін та використовувати правильні рішення 
щодо продовження роботи у обраному напрямку 
чи необхідності коректування ходу, внесенні опе-
ративних змін у функціонування. За допомогою 
такої функції управління отримує принципово 
важливу якість, без якої воно не існує – зворот-
ній зв’язок, це робить управління чутливим до 
змін. Реагування на ці зміни здійснюється через 
планування, організацію та стимулювання. Тим 
самим управління стає замкнутим. Зміст функ-
ції контролю наведений у табл. 1.

Нами вже зазначалося, що отриманий ре-
зультат впровадження моделі повинен оціню-
ватися шляхом порівняння з наміченою метою. 
Якщо результат не співпадає з метою моделі, то 
необхідно коректувати процес чи модель шляхом 
зміни її змісту, методів, що використовуються. 
Вказаний результат було визначено на осно-
ві критеріально-оцінювального інструментарію 
ефективності процесу, що розглядається. 

На основі аналізу джерел наукової інформації 
[1; 2; 3; 4; 6] встановлені критерії та показники 
ефективності психологічної підтримки профе-
сійної діяльності викладачів. Ними визначені: 
рівень психологічної компетентності, потреба 
в самоактуалізації і самореалізації, загальна 
інтернальність, комунікативна компетентність, 
здатність засвоювати і застосовувати отримані 

нові знання з психології, соціальна зрілість, осо-
бистісна рефлексія.

Однією з умов завершального етапу моделю-
вання є визначення функціонального значення 
компонентів моделі та взаємозв’язків з іншими 
елементами об’єкта, що вивчається. На цій стадії 
моделювання центральне місце займає визначен-
ня зв’язків. Це дуже важливий ланцюг моделі, 
адже при розумінні виявлених зв’язків дослідни-
ки знаходять відповідь на принципове питання, 
за допомогою яких зв’язків елементи інтегрують-
ся у системі з притаманними їй якостями цілого. 

Розроблена нами модель управління системою 
психологічної підтримки професійної діяльності 
викладачів має систему у розміщенні елементів 
підпорядковуються закономірності. Усі елементи 
моделі розміщені у порядку домінування: згори 
донизу. Зв’язок прослідковується не тільки між 
функціями, але й всередині кожної з них, забез-
печуючи просування від одного елемента до ін-
шого з вказаного напрямку. Компоненти не є аб-
солютно незалежними, вони створюють цілісну 
систему, яка дає можливість досягнути цілей. Не 
дивлячись на визначення пріоритетів у функ-
ціях, загальна структура перетворення об’єктів 
передбачає лише одну послідовність виконання 
усіх етапів у вирішенні задач моделі, спрямова-
них на досягнення зазначеної мети.

Модель є відкритою та схильна до впливу зо-
внішніх та внутрішніх вимог. На зміст окремих 
її компонентів впливає розвиток науки про пси-
хологічну підтримку освітнього процесу. Взаємо-
дія з зовнішнім середовищем здійснюється через 
інтеграцію змісту, форм, засобів, методів реалі-
зації психологічної підтримки як у навчально-
му закладі так і позаним. Головною перевагою 
розробленої моделі є її відносна незалежність 
від конкретної реалізації у закладі вищої осві-
ти. Ця незалежність забезпечується виконанням 
у моделі функцій управління. Реалізація моде-
лі передбачає послідовне здійснення функцій 
управління: аналіз, планування, організація, 
контроль після чого здійснюється повернення до 
функції аналізу. Тобто реалізація моделі перед-
бачає циклічність. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Розроблена модель психологічної 
підтримки професійної діяльності викладачів 
побудована на основі функції управління. Вони 
представлені як сукупність взаємопов’язаних 
функцій: аналіз, планування, організація, кон-
троль. Наведені функції складають повний 
управлінський цикл від постановки цілей до їх 
досягнення, відтворюють хід, послідовність та за-
вершеність окремих управлінських дій.
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