
ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 2 (16) 

114

УДК 378.1:159.9 
DOI 10.32342/2522-4115-2018-16-19

І.В. ОЛІЙНИК,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології  

Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)

О.С. ЯНЧЕНКО,
магістрант кафедри педагогіки та психології  

Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
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СТУДЕНТІВ З ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

У статті визначено основні психологічні особливості категорії студентів з числа внутрішньо пе-
реміщених осіб, основні механізми, фактори та рівні їх адаптації до нових умов і університетсько-
го середовища зокрема. Розглянуто теоретичні аспекти психолого-педагогічного супроводу студен-
тів з числа внутрішньо переміщених осіб. Уточнено основні дефініції дослідження «внутрішньо пе-
реміщена особа», «адаптація», «університетське середовище». Проаналізовано організаційно-педа-
гогічні умови адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища. Запропоно-
вано основні напрями діяльності щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги сту-
дентам з числа внутрішньо переміщених осіб. Акцентовано на необхідності створення психологічної 
служби в умовах університету.

Ключові слова: адаптація, внутрішньо переміщена особа, психолого-педагогічний супровід, 
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Постановка проблеми. В умовах загострення соціально-економічної та суспіль-
но-політичної кризи в Україні, військової та інформаційної агресії на сході кра-
їни збільшилася міграція, з’явилося чимало внутрішньо переміщених осіб. Де-

сятки тисяч людей змушені покинути свої домівки й тимчасово переміститися в інші регіони 
нашої держави. Вагома частина з них є студентами вищих навчальних закладів.

Внутрішньо переміщеній особі необхідно пристосовуватися до нових вимог, які ста-
вить перед ним вищий навчальний заклад і, разом із тим, до нових соціальних обставин 
спілкування з однолітками та викладачами, форм і методів навчання та побуту (відсутність 
звичного родинного кола, матеріальні труднощі тощо).

Раніше невідоме оточення, маловідомі викладачі, нова програма та спосіб її викла-
дання, інший спосіб життя ускладнюють і без того нелегку ситуацію внутрішньо переміще-
ної особи. У процесі переміщення студенти стикаються з низкою проблем соціального, еко-
номічного та психолого-педагогічного характеру.

Тому в психолого-педагогічній науці та практиці актуальним є питання вирішення про-
блем адаптації внутрішньо переміщеної особи, психолого-педагогічного супроводу таких 
студентів та особливостей діяльності психологічної служби університету з ними.

Адаптація молодої людини в університетському середовищі постає головною умовою 
її подальшої комфортної та успішної діяльності як в освітньому просторі вищої школи, так 
і поза ним – у суспільній та професійній діяльності. Саме тому питання вирішення пробле-
ми адаптації внутрішньо переміщеної особи до університетського середовища та його пси-
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холого-педагогічного супроводу, створення психологічних служб є наразі актуальними в су-
часному житті й вимагають пошуку шляхів успішного розв’язання цих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що проблеми внутрішньо пере-
міщених осіб містять широке коло теоретичних та практичних питань. З огляду на це всі ці 
аспекти висвітлюються у різноманітних галузях наукових досліджень, зокрема, психологи 
Г. Солдатова та Л. Шайгерова, провівши дослідження щодо соціально-психологічної адап-
тації внутрішньо переміщених осіб, намагалися звернути увагу суспільства на психологічні 
проблеми вимушених мігрантів та розуміння необхідності створення і підтримки програм 
психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам і біженцям. Дослідженням про-
блеми соціальної адаптації мігрантів займається В. Гриценко, особливості соціально-психо-
логічної адаптації студентів-мігрантів у нових соціокультурних умовах аналізує Т. Донських. 
Дослідженням проблеми психологічного супроводу молоді, яка змушена була мігрувати 
внаслідок воєнних дій займаються такі зарубіжні психологи, як Г. Мамедова, О. Шадура, 
Б. Тітов, Н. Осухова.

Екстремальні події в Криму та на сході України стали викликом для українських психо-
логів і педагогів. На запит сучасності активно досліджуються теоретичні та практичні аспек-
ти психологічної допомоги  постраждалим унаслідок кризових травматичних подій. Ство-
рюються психологічні служби при навчальних закладах, робота яких спрямована на під-
тримку та супровід внутрішньо переміщених осіб. Разом із тим цих наукових доробків не-
достатньо.

Формулювання мети. Метою статті є розкриття сутності, особливостей адаптації вну-
трішньо переміщених осіб до університетського середовища, поняття психолого-педагогіч-
ного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб та особливостей роботи 
психологічної служби університету з цією категорією студентів.

Виклад основного матеріалу. Однією з найбільш важливих проблем навчання в су-
часному ВНЗ є адаптація внутрішньо переміщеної особи до умов навчання та нового уні-
верситетського середовища.

Дамо визначення основних дефініцій дослідження.
Внутрішньо переміщена особа − це громадянин України, який постійно проживає в 

Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результа-
ті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру [8].

Адаптація – пристосування, процес пристосування до мінливих умов зовнішнього се-
редовища; пристосування будови і функцій організму до умов навколишнього середовища 
(у фізіології – короткочасна адаптація, у біології – довгострокова, протягом життя); соціаль-
но-психологічна адаптація є пристосуванням індивіда під групові норми й навпаки — інтер-
еси соціальної групи до окремого індивіда цієї групи [15, с. 24].

Університетське середовище − це органічне поєднання системи підготовки кваліфі-
кованих кадрів і всіх видів наукової діяльності: в галузі фундаментальних, прикладних дис-
циплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних, міжнародних і міжкультурних до-
сліджень та потужного виховного потенціалу [1, с. 41].

Значну частину внутрішньо переміщених осіб складає студентська молодь. З метою 
отримання вищої освіти внутрішньо переміщеним особам було необхідно переїхати до ін-
ших міст України.

Студенти з числа внутрішньо переміщених осіб є особливою  віковою та соціальною 
категорією населення, яку можна охарактеризувати цілим спектром різноманітних специ-
фічних проблем. До них належать такі: психологічні, соціальні, побутові, економічні, орга-
нізаційні, а в деяких випадках мають місце й правові колізії. Емоційний стан таких студен-
тів визначається соціальною фрустрацією, емоційною тривожністю, нейротизмом, диском-
фортом [16, с. 10].

Юнаки перебувають у стані розгубленості, що зумовлюється недостатнім баченням 
своїх професійних та особистих перспектив, загальною невизначеністю ситуації, соціокуль-
турними відмінностями нового середовища та постійним занепокоєнням щодо долі близь-
ких людей.
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М. Малишев (учасник громадської ініціативи «Будуємо мости, а не стіни») з цього при-
воду зазначає, що переїзд і переведення в новий вищий навчальний заклад − це нові ре-
алії для студентів. На те, щоб звикнути, витрачається багато зусиль. Але ж деяких при цьо-
му не залишає тривога з приводу родичів, які залишилися там, де все ще йдуть бойові дії. У 
віці 17−22 років молоді люди зазвичай швидко адаптуються і «оговтуються». Однак ми ро-
зуміємо, що те, з чим деякі з них зіткнулися, часом виходить за рамки − хтось втратив друга, 
хтось члена сім’ї. Це дуже велике навантаження на психіку. Дуже важливо допомогти мо-
лодим людям адаптуватися в новому колективі» [10].

Таким чином, сьогодні особливо гостро постає проблема адаптації серед студентів з 
числа внутрішньо переміщених осіб як найбільш вразливої соціальної спільноти. Вимуше-
ну міграцію слід розглядати як один із видів екстремального впливу на особистість. Такий 
вплив визначається високим рівнем стресогенності подій, які стали причинами міграції та 
тривалості процесу адаптації до нових умов. Входження в нове університетське середо-
вище викликає почуття меншовартості, ідентифікаційну плутанину, неприйняття. Це може 
призвести до руйнування базових структур особистості, зміни ціннісних орієнтирів, змен-
шення адаптивних можливостей [2].

Процес адаптації є неймовірно динамічним, і його успіх залежить від ряду об’єктивних 
і суб’єктивних умов, функціонального стану. Іншими словами, кожна людина ставиться до 
одних і тих самих подій по-різному, а аналогічний стимул у різних людей може викликати 
зовсім  несхожі реакції у відповідь. Отже, на даний час вивчення механізмів і закономір-
ностей адаптації внутрішньо переміщеної особи в різноманітних навчальних умовах набу-
ває важливого значення [11, с. 37].

Сучасне суспільство потребує людей, які будуть здатні не тільки співіснувати з навко-
лишньою реальністю, а й реалізовувати свій внутрішній потенціал, тому надзвичайно важ-
ливо пришвидшити процеси адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового для них спо-
собу життя і діяльності, дослідити психологічні особливості осіб цієї категорії, а також вия-
вити психолого-педагогічні умови оптимізації цього процесу. Поточні й майбутні успіхи сту-
дентів, процес їхнього професійного становлення залежать від того, який обсяг витрат та 
бюджет часу знадобиться для того, щоб відбувся процес адаптації.

У соціальному розумінні адаптація − це процес (або стан, що досягався як результат 
цього процесу) фізичних, соціально-економічних чи організаційних змін у специфічно-гру-
повій поведінці, соціальних відносинах і в культурі; це підсумок процесу змін соціальних, 
соціально-психологічних, морально-психологічних, економічних і демографічних відносин 
між людьми, пристосування до соціального середовища. Іншими словами, адаптація – це 
засвоєння особистістю соціального досвіду того середовища, до якого вона належить, тоб-
то до нових умов життя і діяльності у ВНЗ [5, с. 95].

Науковці виокремлюють два аспекти соціальної адаптації студентів: соціально-психо-
логічна адаптація – пристосування індивіда до групи, взаємин у ній, вироблення власного 
стилю поведінки і професійна адаптація, що полягає в пристосуванні до характеру, зміс-
ту, умов і організації навчального процесу, формуванні навичок самостійності в навчальній 
і науковій роботі [13, с. 284].

Соціально-психологічна адаптація – це інструмент для вирішення такої проблеми, як 
формування у студента потрібного рівня навчальної діяльності, що залежить від того, як 
швидко та легко відбувається адаптація, наскільки велика віддача сил, енергії та інтелек-
ту від студента.

У сучасній педагогічній науці адаптація студентів визначається як комплексний про-
цес, що обумовлюється взаємодією психологічних, соціальних і біологічних факторів, до 
яких відносять:

– по-перше, рівень підготовки до навчальної діяльності (професійна спрямованість, 
соціальна активність);

– по-друге, розвиток індивідуальних здібностей до адаптації (індивідуально-особис-
тісні особливості розвитку психічних процесів, рівень мотиваційно-рефлексивного пізнан-
ня особистості);

– по-третє, педагогічний вплив на процес адаптації (підготовка викладачів навчаль-
ного закладу, особистісно зорієнтований підхід до навчання й виховання студентів, забез-
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печення педагогічної підтримки з боку професорсько-викладацького складу університету, 
тьюторів академічних груп);

– по-четверте, умови навчання і проживання (організація навчально-виховного проце-
су, задоволеність міжособистісними відносинами в академічній групі, рівноправність сту-
дентів) [4].

Вважаємо, що організаційно-педагогічні умови адаптації внутрішньо переміщених 
осіб до університетського середовища, мають забезпечувати сприятливий соціально-пси-
хологічний мікроклімат, особистісно-зорієнтоване навчання; сприяти встановленню друж-
ніх, доброзичливих, продуктивних стосунків зі студентами та викладачами; підтримувати 
патріотичну громадянську позицію внутрішньо переміщених осіб.

Такий комплекс є універсальним та загальним, адже включає в себе основні пункти 
здорового соціально-психологічного життя кожної особистості. На процес адаптації вну-
трішньо переміщених осіб до умов навчання у вищому навчальному закладі також впли-
вають: тьюторство, система самоврядування, професорсько-викладацький склад та психо-
логічна служба.

Ефективність адаптації залежить ще й від курсу навчання: студент першого курсу, який 
вперше переступив поріг навчального закладу, чи студент третього-четвертого курсу, який 
перевівся з іншого університету. У студентів першого курсу відбувається адаптація до освіт-
нього і виховного середовища, а на старших курсах (третьому та четвертому) – адаптація 
до обраної професії і спеціальності шляхом професійного самовизначення та працевлашту-
вання. Адаптація студентів старших курсів, які переведені з інших вишів України, усклад-
нюється тим, що вони змушені починати адаптацію спочатку і водночас поєднувати процес 
входження в нове середовище університету та процес входження у професію [2].

Так, для того щоб розуміти потреби і мати змогу визначити напрями роботи з внутріш-
ньо переміщеними особами, які навчаються в університеті, соціально-психологічній служ-
бі університету необхідно провести серед них опитування і з’ясувати чи потребують вони 
якоїсь допомоги (фінансової, юридичної, психологічної) та з якими труднощами вони сти-
каються. Наприклад, труднощі можуть бути пов’язані з проблемами соціальної адаптації 
на новому місці, підвищеним рівнем тривожності, порушенням сну, апетиту та іншими со-
матичними проявами, апатією, замкненістю на власних переживаннях, зосередженістю на 
собі, посттравматичними стресовими розладами [14].

Навчання у ВНЗ внутрішньо переміщених осіб висуває нові вимоги до організації не 
тільки навчальної, а й виховної роботи, оскільки такі студенти можуть бути віднесені до 
«групи ризику». У силу вікових, соціальних і психологічних особливостей студенти з числа 
внутрішньо переміщених осіб найбільш схильні до емоційного переживання ситуації соці-
альної нестабільності й відчувають психологічну кризу. Одним із проявів цієї кризи є деза-
даптація, втрата ціннісних орієнтирів, що лежать в основі побудови сценаріїв життя, вибору 
стратегій професіональної і особистісної самореалізації.

Дослідниця Т.П. Донських здійснила ряд психолого-діагностичних заходів з метою ви-
вчення особливостей інтелектуальної, психоемоційної і особистісної сфери студентів-мі-
грантів. Завданнями цих досліджень було виявлення інтелектуальних, психоемоційних і 
особистісних особливостей, рівня розвитку пізнавальних процесів і визначення сфери про-
фесійних уподобань студентів. Як досліджувані параметри науковець розглядала інтелек-
туальні властивості, комунікативні здібності, потребу в досягненні успіху, локус контролю, 
тривожність, самооцінку і самосприйняття особистості, спрямованість особистості і профе-
сійні переваги.

На основі проведеного аналізу результатів дослідження було сформовано чотири гру-
пи з різним рівнем адаптації.

До першої групи – «норма» – увійшли студенти-мігранти, у яких немає ознак дезадап-
тації, які мають сприятливий прогноз у навчанні.

До другої групи – «групи ризику» – віднесено студентів, у яких рівень розвитку дослі-
джуваних параметрів перебуває в межах середньовікової норми, але є деякі проблеми у 
сфері спілкування, самооцінки, мотивації.

Третя група – «нестійка адаптація» − потребує особливої уваги, оскільки до неї уві-
йшли студенти, у яких розвиток досліджуваних показників відповідає рівню середньовіко-
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вої норми і нижче середньої вікової норми, а також є деякі проблеми у сфері міжособистіс-
них відносин.

Четверту групу – «стійка дезадаптація» − склали студенти, у яких розвиток досліджу-
ваних показників відповідає рівню нижче за середньовікову норму, їм притаманні відчуття 
соціального вакууму, відсутність повноцінного спілкування, криза ідентичності [6].

Таким чином, тільки правильно організована психологічна допомога внутрішньо пе-
реміщеним особам спроможна пом’якшити труднощі адаптації і здійснити плавну інтегра-
цію до суспільства, яке їх приймає. Для цього психологічна допомога має бути спрямована 
на активізацію внутрішніх ресурсів студентів, оволодіння ефективними способами самодо-
помоги, подолання кризової життєвої ситуації, симптомів посттравматичного стресу та такі, 
що виникли в силу життєвих обставин та тенденцій соціального утриманства й соціально-
го інфантилізму. Пошук адекватних шляхів і способів психологічної допомоги молодим лю-
дям потребує вивчення індивідуально-особистісних особливостей внутрішньо переміще-
них осіб і виявлення основних психологічних чинників, що заважають успішній адаптації.

Психологічний супровід полягає в наданні внутрішньо переміщеним особам допомоги 
в адаптації до нових умов життєдіяльності. Супровід визначається комплексним методом, в 
основі якого лежить єдність таких чотирьох функцій: діагностика сутності проблеми; інфор-
мація про сутність проблеми та шляхи її вирішення; консультації на етапі прийняття рішен-
ня та вироблення плану вирішення проблеми; надання первинної допомоги на етапі реалі-
зації плану вирішення проблем [9, с. 72].

Супровід як модель психологічної допомоги з людьми, які постраждали внаслідок сти-
хійних міграційних процесів та стали учасниками екстремальних ситуацій, внаслідок яких 
відбулося порушення всіх структурних компонентів образу світу – це спеціально організо-
ваний процес, спрямований на створення «перехідного простору», тобто створення без-
печних умов, де стає можливим вихід зі стану негативного відчуження (від себе, інших лю-
дей, світу в цілому), реконструкція суб’єктивного образу світу і відновлення зв’язку людини 
з самою собою, світом і суспільством [12, с. 60].

Дослідниця В. Дуб виокремлює ряд проблем, які обумовлюють потребу в психоло-
го-педагогічному супроводі внутрішньо переміщених осіб у вищому навчальному закладі: 
труднощі налагодження соціальних контактів; подолання мовного бар’єру; проблеми са-
мореалізації в новому соціокультурному середовищі й інтеграції в нього; пристосування до 
цінностей нової спільноти; залежність від життєвих обставин, близького оточення, і, наре-
шті, від самого себе (власних бажань, емоцій, переживань, страхів).

Метою  психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміще-
них осіб є створення зовнішніх та внутрішніх умов успішного професійного навчання та осо-
бистісного зростання, продуктивної взаємодії з оточуючими, активної участі у соціальному 
житті, ефективної самореалізації та загального повноцінного психічного та фізичного функ-
ціонування [7].

Особливістю психолого-педагогічного супроводу внутрішньо переміщених осіб є не-
обхідність вирішення завдань особистісного та професійного розвитку і виховання особис-
тості в складних життєвих умовах.

Науковець А. Бондаренко виокремлює різноманітні сфери його застосування, 
які спрямовані на: надання психолого-педагогічної допомоги студентам; задоволен-
ня емоційних запитів, пов’язаних із набуттям особистісної ідентичності в процесі куль-
турного, етнічного й етичного самовизначення;  сприяння виробленню стійких цінніс-
них і моральних норм; забезпечення  емоційної, смислової та екзистенційної підтрим-
ки людини в ситуаціях ускладнення, що виникають у ході їх особистісного та соціально-
го буття; вирішення проблем психологічного та психічного здоров’я (превентивна і по-
точна допомога при душевних стражданнях, пов’язаних із розладами настрою, життє-
вими стресами, конфліктами, межовими станами); надання професійного консульту-
вання, яке включає загальне орієнтування у виборі певної професії, навички складання 
«резюме», надання інформації, де отримати іншу професію, знайти роботу відповідно 
до своїх можливостей.

Виділяють декілька провідних функцій психолого-педагогічного супроводу внутріш-
ньо переміщених осіб:
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– відновлювальна функція передбачає повернення тих позитивних якостей, які пере-
важали до появи змін, що викликані переїздом до іншого міста та початком навчання в ін-
шому вузі;

– компенсаційна функція виявляється у формуванні в студентів прагнення нівелювати 
той чи інший недолік за рахунок активізації діяльності в тій галузі, яка йому найбільш подо-
бається, де він швидше досягає успіхів, прагне до самореалізації;

– стимулююча функція виражається в підтримці тих позитивних особистісних новоут-
ворень, які є в студентів;

– корекційна функція передбачає виправлення тих негативних характерологічних, 
особистісних змін, що відбулися після початку навчання в іншому ВНЗ;

– соціалізуюча функція спрямована на надання студенту можливостей для соціально-
го розвитку, соціального пізнання, соціальної інтеграції.

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу поєднує зусилля сту-
дентів, психологів і педагогів колективу навчального закладу на різних рівнях: студент–сту-
дент, студент–тьютор, студент – психолог, студент – кафедра. Також можливе активне за-
лучення до психолого-педагогічного супроводу здобувачів магістратури спеціальностей 
«Психологія» та «Соціальна робота».

Психолого-педагогічний супровід внутрішньо переміщених осіб характеризується ве-
ликою відповідальністю індивідів, які його здійснюють. Відповідальність психолого-педа-
гогічного супроводу включає в себе  завдання створення в навчальному закладі успішно-
го процесу навчання, виховання, соціалізації студента, його самореалізацію, успішну інте-
грацію, оскільки повноцінний розвиток особистості є гарантом суспільного благополуччя.

Технологічний аспект психологічного супроводу передбачає вирішення таких важли-
вих завдань, як ефективне використання наявних ресурсів для оптимальної і швидкої адап-
тації особистості; надання допомоги студентові, щоб у майбутньому він міг вирішувати про-
блеми за рахунок мобілізації власних ресурсів; забезпечення партнерських відносин між 
студентом, психологічною службою, іншими державними та громадськими установами з 
метою забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб [3].

Важливою умовою психологічного супроводу внутрішньо переміщених осіб в умовах 
навчально-виховного процесу є довірливе спілкування, що свідчить про розуміння і при-
йняття суб’єктами навчальної діяльності один одного.

До технологій психологічного супроводу належать:
– діагностування готовності до навчально-пізнавальної діяльності, мотивів навчан-

ня, ціннісних орієнтацій, соціально-психологічних установок, психічного стану і проблем  
адаптації;

– надання допомоги в розвитку навчальних умінь і регуляції своєї життєдіяльності;
– забезпечення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб щодо подолан-

ня соціокультурних труднощів і встановлення комфортних взаємин з однокурсниками і пе-
дагогами;

– консультування внутрішньо переміщених осіб, які відчувають проблеми в адаптації 
або розчарувалися в обраній спеціальності;

– корекція самооцінки, відчуття соціального вакууму, професійного самовизначення 
при компромісному виборі стратегії внутрішньо переміщених осіб.

Основна мета діяльності психологічної служби університету полягає в психологічному 
супроводі педагогічного процесу, захисті психічного здоров’я і соціального благополуччя 
всіх його учасників (студентів, науково-педагогічних працівників), пошуку найбільш ефек-
тивних форм і методів роботи зі студентською молоддю, які б відповідали як потребам сус-
пільства, так і потребам особистості сучасного студента; створенні умов для повноцінного 
особистісного розвитку, соціалізації, професійного становлення і життєвого самовизначен-
ня студентів.

Таким чином, з метою здійснення психологічного супроводу, підвищення ефективнос-
ті педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зростанню, соціально-
му благополуччю та збереженню психологічного здоров’я усіх його учасників вважаємо за 
доцільне створити психологічну службу в умовах університету, яка покликана допомогти 
студентам подолати негативні психологічні наслідки складних соціально-політичних подій і 
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наслідків АТО в Україні; формувати здоровий психологічний клімат у студентському, викла-
дацькому колективі й закладі в цілому; сприяти соціально-психологічному захисту та на-
данню психологічної допомоги постраждалим, внутрішньо переміщеним особам та роди-
чам загиблих.

Психологічна підтримка внутрішньо переміщених осіб має полягати в тому, щоб до-
помогти гармонізувати їх емоційні стани, усвідомити ситуацію, працювати над особистіс-
ними цілями.

Тому звертаємо увагу на необхідність створення психологічної служби на базі кафе-
дри педагогіки та психології Університету імені Альфреда Нобеля, діяльність якої буде спря-
мована на надання комплексної соціально-психологічної допомоги студентам з числа вну-
трішньо переміщених осіб за такими напрямами:

– створення умов для підвищення соціальної активності внутрішньо переміщених осіб 
у вирішенні власних проблем;

– психотехнічна підготовка студентів-психологів і практикуючих психологів, які могли 
б надавати психологічну допомогу;

– організація роботи груп самодопомоги під керівництвом практичних психологів пси-
хологічної служби для внутрішньо переміщених осіб;

– проведення групових тренінгових занять та надання індивідуальних консультацій 
усім бажаючим внутрішньо переміщеним особам;

– організація і проведення серії тематичних тренінгів з підвищення соціально-психо-
логічної компетентності бажаючих долучитися до проекту.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що явище внутрішньо переміщених осіб ще до-
сить нове для українського суспільства, тому єдиного механізму вирішення цієї проблеми 
поки не розроблено. У нашій роботі було розглянуто питання проблеми адаптації студен-
тів з числа внутрішньо переміщених осіб, психологічного супроводу та особливості роботи 
психологічної служби із зазначеною категорією осіб. Ці питання все ще набувають актуаль-
ності у зв’язку з подіями, які відбуваються у нашій країні. Наявний досвід проведених до-
сліджень і практичної роботи зі студентами з числа внутрішньо переміщених осіб потребує 
подальшого розвитку, доповнення та вдосконалення форм і методів надання психологічної 
допомоги в процесі їх адаптації до нових життєвих ситуацій та їх психологічного супроводу.
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В статье определены основные психологические особенности категории студентов из числа 
внутренне перемещённых лиц, основные механизмы, факторы и уровни их адаптации к новым усло-
виям и университетской среде в частности. Рассмотрены теоретические аспекты психолого-педагоги-
ческого сопровождения внутренне перемещённых лиц. Уточнены основные дефиниции исследова-
ния «внутренне перемещенное лицо», «адаптация», «университетская среда». Проанализированы 
организационно-педагогические условия адаптации внутренне перемещенных лиц в университет-
ской среде. Предложены основные направления деятельности по предоставлению комплексной со-
циально-психологической помощи студентам из числа внутренне перемещенных лиц. Сделан ак-
цент на необходимости создания психологической службы в условиях университета.

Ключевые слова: адаптация, внутренне перемещенное лицо, психолого-педагогическое со-
провождение, психологическая служба.

In article the main psychological features of category «students-displaced persons», the main 
mechanisms, factors and levels of their adaptation to new conditions and the university environment in 
particular are defined. Theoretical aspects of psychology and pedagogical escort of students-displaced 
persons are considered. The main definitions of the research «displaced person», «internally displaced 
person», «adaptation», «university environment», «student-displaced person» are specified. Organizational 
and pedagogical conditions of adaptation of displaced persons to the university environment are analysed. 
The main activities on providing complex social psychological assistance to students-displaced persons are 
offered. The need of creation of psychological service in the conditions of university is emphasized.

Key words: adaptation, student-displaced person, psychology and pedagogical maintenance, psycho-
logical service.
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