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Змiст роботи зi студентами,
медпрацiвниками,

адмiпiстрацiсIо

TepMiH
проведення

Щеiзким
проводиться

I. Психодiагностичнаробота
1 !ослiдження особливостей

адаптацii студентiв коледжу до
навчaLпьного процесу

Вересень-грудень Студенти I курсу

2. Здiйснення психологiчного
супроводу оозвитку студентiв

Протягом року Стуленти I-II
KyDciB

з. Розширена дiагностика
студентiв зi складу дiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування

Вересень-грудень Стуленти I-IV
KypciB

4. Виявлення та дiагностика
студентiв схильних до девiантноi
поведiнки

- методика ((групи ризику))

Вересень-
березень

Студенти I курсу

5. вивчення механiзмiв
педагогiчноТ взасмодiТ мiж
педагогами ,га студентами
коледжY

жовтень-лютий Викладачi,
студенти I-IV

KypciB

6. Щiагностика та дослiдження
нахилiв та iHTepeciB у студентiв

за запитом Студенти

7. Провести соцiально-
психологiчне опитування за
запитом адмiнiстрацii серед
студентiв I, II, III курсу.

Протягом року Студенти

8. Iндивiдуальна корекцiйно-
вiдновлюваJIьна робота для
студентiв в перiод ceciT, для
профiлактики cTpeciB та неврозiв.

Грулень- червень
за запитом

KypaTopiB груп

Стуленти I-IV
KypciB

9. ,Щiагностування студентiв з

метою визначення ступеню
схильцостi до скосння суiциду

Жовтень -
травень (за
потребою)

Студенти

10. Iндивiдуальна
психодiагностика студентiв
- акцентуачiй характеру (А.С.
Лiчко, Леонгарда- Шмiшека)
- типу темперамента (Айзенк)
- особистiсноТ тривожностi
(Спiлберг- XaHiH)

за запитом Стуленти I-IV
KypciB

II. Консультацiйна робота
l Надання консультативноi

допомоги
Протягом навч.

року
Педагогiчний

колектив,
адмiнiстрацiя



2. Iндивiдуальне та групове
консультування

Протягом навч.

року
Студенти I-IV

KypciB

1J. Консультування щодо
труднощiв адаптацiТ студентiв
перших KypciB

Вересень-лютий Студенти I курсу

4. Психологiчне консультування
педагогiчних працiвникiв з
проблем:

. <про причини трулнощiв
адаптацii i шляхи взасмодiТ у ix
подоланнi>;

. кСуiцид: причини, мотиви
та фактори ризику);

о кСтрес. Фази i компоненти
стресу)

Вересень-травень
(на запит)

Куратори груп

5. Iндивiдуальне консультування
з батьками студентiв

за запитом Батьки студентiв

6. Iндивiдуальне консультування
для сryдентiв за результатами
дiагностичноi роботи

Вересень-травень Стуленти I-IV
KypciB

III. Корекцiйно-вiдновлювzulьна робота
l Iндивiдуальна корекцiйно-

вiдновлювiLтьна робота зi
студентами, якi мають проблеми у
навчаннi та порушеннями
поведiнки, дезадаптованими
студентами

жовтень-квiтень Стуленти I-IV
KypciB

2. Тренiнговi заняття за
програмою <Ефективне
спiлкування та конструктивна
поведiнка>>, <ЕмоцiТ та емоцiйна
саморегуляцiя>>, opieHToBaHi на
профiлактику та корекцiю проявiв
ЕекерованоТ, агресивноТ поведiнки
та насилля>

Листопад-травень Стуленти I-IV
KypciB

aJ. Тренiнговi заняття за
програмою курсу <,.Щорослiшай на
здоров'я >>

Протягом року Студенти

4. Органiзацiя та проведення
тематичних дiлових iгор,
тренiнгiв для викладачiв та
сryдентiв.

Протягом року,
за зверненнJIми
адмiнiстрацii

коледжу,
кчпатопiв ючп

Студенти,
куратори груп

[V. Психологi rHa просвiта
1 Проведення бесiд зi студентами

з метою розширення знань пDо
Грулень Стуленти I-IV

KypciB



причини захворювання на
вIл/снIд

2. проведення бесiд та
просвiтницьких акцiй,
орiентованих на здоровий спосiб
життя

Листопад-травень Стуленти I-IV
KypciB

aJ. Виступи на виховних годинах
(узгодяtуючи з кураторами)

Вересень-травень Стуленти I-IV
KypciB

4. Виступи на батькiвських
зборах

За планом
коледжу

Батьки студентiв.

5. Виступ на педагогiчнiй
конференцiТ в коледжi

Сiчень Педагогiчний
колектив

V,Навчальна дiяльнiсть
1 Навчальна дисциплiна

<Психологiя>
Вересень-
грудень

Стуленти IV курсу

2. навчальна дисциплiна кЕтика
та естетика))

Вересень-травень Студенти II курсу

з. Проведення занять
психологiчного гуртка <<Планета

психологiя>

лютии-травень Стуленти

VI. Органiзацiйно- детодична робота
1 Планування роботи на

2018120|9 н.р.
Вересень

2. Пiдготовка до проведення зi
студентаN{и виховних бесiд,
орiентованих на здоровий спосiб
життя

Листопад

3. пiдготовка iнструментарiю до
проведення психологiчних
дослiджень, опрацювання
результатiв, написання
рекоN,Iендацiй та висновкiв

Вересень-травень

4. пiдготовка до проведення
корекчiйно-вiдновлювальноТ
роботи

Вересень-травень

5. пiдготовка до виступiв на
педрадах, сеплiнарах, батькiвоьких
зборах

Вересень-травень

6. КонсультачiТ в навчально-
методичних та наукових центрах

Щосереди оIппо

1, Участь }, МО, конференцiях,
сеп,tiнарах практичних психологiв
та iнтервiзiлiних групах

За планом
нмцппср

оIппо

8. оформлення документацii Щоденно
9. Робота в бiблiотецi. caMoocBiTa Постiйно
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