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• В Івано-Франківському
національному
університеті функціонує кабінет
психологічної допомоги.

• Створений кабінет 
з ініціативи студентів та за підтримки
ректорату університету в січні 2013 р.

• Розташований він на базі

університетської клініки

• Роботу кабінету забезпечують:

практичний психолог, доц., к.псих.н.

Козова Ірина Любомирівна

та психолог, доц., к.псих.н.

Панчак Оксана Володимирівна



Актуальність 
створення 
кабінету 
психологічної 
допомоги

• Розпочинаючи навчання у вищій школі, студенти 
часто недостатньо психологічно готові до нових 
умов. У них зазвичай відбувається руйнування 
роками вироблених установок, навичок, звичок, 
ціннісних орієнтацій колишніх вихованців 
середньої школи; втрати роками закріплених 
взаємин з колективом та формуванням нових 
навичок, а також невміння здійснювати 
психологічну саморегуляцію власної діяльності та 
поведінки. Це все призводить до стану 
психологічного напруження та сильних 
емоційних переживань. Такий психо-емоційний 
стан впливає на зниження навчальної мотивації 
у студентів та негативно відображається на 
навчальній успішності .



Метою 
роботи

Метою роботи кабінету психологічної 
допомоги є:

• підвищення мотивації студентів до 
навчання,

• покращення соціальної адаптації,

• зниження рівня невротизації,

• усунення тривожності,

• індивідуальна допомога при розладах 
харчової поведінки, посттравматичних 
стресових розладах, панічних атаках, 
проблемах у стосунках, тощо,

• допомога при психосоматичних розладах .



Системна робота кабінету психологічної 
допомоги
Використавуючи спостереження, групові бесіди, анкетне
опитування із застосуванням різноманітних апробованих методик
для визначення навчальної мотивації , соціальної адаптації, стану
невротизації студентів - проводиться діагностика студентів для
виявлення тих осіб, які потребують подальшої психологічної
допомоги. Таким студентам, в подальшому, пропонується
відвідування кабінету психологічної допомоги з метою покращення
їхнього психо-емоційного стану.



• За роки роботи 
кабінету продіагностовано 5648 осіб, з 
них 3514 
студентів медичного факультету з них 
3122 спеціальності 222 «МЕДИЦИНА»;

• Враховуючи отримані результати 
діагностики, в подальшому 1233 
студентам (з них 1181 спеціальності 
222 «МЕДИЦИНА») було 
рекомендовано або проведено психо-
корекційну роботу;



Визначення рівня невротизації за методикою Вассермана здобувачами ОПП 
другого (магістерського) рівня спеціальності 222 « МЕДИЦИНА»

у 2021 році

Розподіл респондентів на групи 

Досліджуванні групи

К-сть студентів за гендерною 

приналежністю:

Загальна к-сть 

студентів

хлопці дівчата

І курс 53 137 190

ІІ курс 102 214 316

ІІІ курс 54 139 193

IV курс 5 8 13

V курс 8 28 36

VІ курс 18 49 67

Разом 240 575 815



Аналіз отриманих результатів.



Аналіз отриманих результатів.



Щоденна робота кабінету 
психологічної допомоги

• Кабінет тісно співпрацює з 
ректоратом, деканатами, кураторами та 
лікарями університетської клініки, які 
направляють студентів з психологічними 
проблемами різного генезу (труднощі з 
навчанням, конфлікти в студентському 
середовищі, підвищеним рівнем 
тривожності, психосоматичними 
розладами тощо).



• Враховуючи проблематику кожного зокрема 
студента -
психологами застосовуються різноманітні 

методики та види психо-корекційної роботи: 
груповий психоаналіз, когнітивно-
поведінкова терапія, арт-терапія, музико-
терапія, тематичні тренінги та інші.

• Здійснюється психологічний супровід 
та підтримку студентів;



• Окрім роботи із студентами, психологи 
кабінету психологічної допомоги 
проводять тренінги з кураторами 
студентських груп.



• Психологи підвищують 
свій професійний 
рівень за кордоном та в 
межах України



Психологи презентують 
результати проведеної роботи 
на конференції з 
міжнародною участю.

Приймають участь в теле- та 
радіопередачах



Дякую за увагу!


