
Інформаційна карта проекту 

 

Назва номінації Проект - ідея 

 

Назва проекту 

  

Центр психологічної допомоги у 

ВНЗ 

 

 

Назва ВНЗ, факультету, 

спеціальності 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет ім.            

В. Гнатюка 

Інститут педагогіки та психології 

Спеціальність - психологія 

 

Прізвище ім’я по батькові автора 

 

 Василик Тетяна Степанівна 

 

Контактні дані (поштова адреса,  

мобільний телефон)* 

t_vasilik@mail.ru 

 

Тел. 0989472570 

 

Прізвище ім’я по батькові наукового  

керівника (якщо проект написаний 

за участю наукового керівника), 

ступінь, посада, контактні дані 

(адреса, телефон, е-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географія проекту 

 

 

 Місто Тернопіль 

Територія ТНПУ ім.В.Гнатюка 

  

Цілі і задачі проекту 
  Основні завдання центру : 

 полегшення процесу адаптації 

до умов навчання студентів першого 

курсу; 

 здійснення психологічного 

супроводу студентів на основі 

реалізації особистісно-орієнтованого 

підходу; 

 адаптаційна допомога 

особистості у випадках тривалої 

перерви у навчальній діяльності 

(жінки після народження дитини, 

внаслідок академічної відпустки за 

сімейними обставинами чи 

хвороби); 

mailto:t_vasilik@mail.ru


 профілактика розвитку 

особистісних деформацій, девіантної 

поведінки, надання допомоги у 

подоланні життєвих криз; 

консультативна допомога у 

розв’язанні гострих життєвих 

проблем, криз, внутрішніх 

конфліктів. 

 корекція соціально-

психологічного профілю особистості 

(за запитом); 

 психологічна допомога 

викладачам у їхньому професійному 

зростанні, профілактика емоційного 

вигорання; допомога студентам у 

навчальних ситуаціях, що 

викликають значну емоційну 

напругу (під час екзаменаційних 

сесій, вступних кампаніях тощо); 

 моніторинг соціально-

професійних чинників, що 

впливають на навчання та 

професійне становлення 

особистості. 

 

 

Короткий зміст проекту 

  

 

Нові соціальні вимоги, стратегічні 

зміни розвитку освіти в Україні, та 

загальносвітові тенденції, зростання 

кількості міжособистісних проблем 

та низька психологічна культура 

студентів спричиняє появу 

особистісних дисгармоній, 

фрустрації, тривоги, труднощів у 

процесі діяльності та набутті нового 

досвіду.Саме тому виникає 

необхідність у створенні центру 

психологічної допомоги на рівні 

вищої школи.  

Мета центру (ЦПДВНЗ) – 

створення сприятливих соціально-

психологічних умов для навчання, 

особистісного розвитку та 

професійного становлення 



студентів; надання психологічної 

допомоги у розв’язанні соціально-

психологічних, індивідуально-

психологічних та навчально-

виховних проблем. 

Суть проекту: студенти чи 

викладачі зможуть звертатися із 

своїми психологічними проблемами 

у Центр, отримувати кваліфіковану 

допомогу, відвідувати різноманітні 

тренінги для саморозвитку та 

самовдосконалення, крім того Центр 

проводить психологічну просвіту з 

актуальних питань та займається 

науково-дослідною роботою, тісно 

співпрацює з місцевими медичними 

закладами, органами охорони 

здоров’я для здійснення 

психологічної реабілітації. 

Працівники Центру - 

висококваліфіковані спеціалісти у 

галузі психології, викладачі кафедри 

практичної психології, а також  

студенти-волонтери зі спеціальності 

«психологія» для виконання 

необхідних завдань. 

 Основними видами роботи 

центру є:психодіагностика, 

психопрофілактика,психологічне 

консультування, психологічна 

корекція, психологічна реабілітація, 

психологічна просвіта, психологічна 

прогностика. 

  

 

Терміни виконання проекту 

 

6 міс 

 

Бюджет проекту 

  

20 тис. грн.. 

 
 


