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п/п Вид роботи Строк 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1 2 3 4 
1 Психодіагностична робота 

 
1.1 Діагностика студентів відповідно до 

запиту педагогічного колективу, 
адміністрації 

Протягом 
навч. року 

Студенти 
коледжу 

1.2 Анкетування щодо виявлення бачення 
роботи психологічної служби закладу 

Вересень Куратори 
груп І курсу 

1.3 Діагностика адаптивності 
першокурсників (за методикою 
Т.Д.Дубовицької та А.В. Крилової). 

Листопад Студенти  
І курсу 

1.4 
 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

 
1.4.4 

Діагностика особистісних 
особливостей: 
- акцентуацій характеру (А.Є. Лічко),  
- типу темперамента (Айзенк); 
- особистісної тривожності (Спілберг-
Ханін); 

Протягом 
навч. року 

Студенти І  
курсу 

1.5 Дослідження щодо обізнаності 
студентів про засоби профілактики 
ВІЛ/СНІДу 

Листопад Студенти І 
курсу 

1.6. Вивчення статусу особистості в 
колективі (Ж. Морено) 

Листопад Студенти  

2 Консультативна робота 
 

2.1 Надання консультативної допомоги  Протягом 
навч. року 

Педагогічний 
колектив, 
адміністрація 

2.2 Індивідуальне та групове 
консультування  

Протягом 
навч. року 

Студенти 

    2.3 Індивідуальне та групове 
консультування  

Протягом 
навч. року 

Батьки 
студентів 

3 Корекційно-відновлювальна та розвивальна  робота 
 

3.1 Тренінгове заняття «Твоє життя – твій 
вибір» 

Листопад Студенти І і 
ІІ курсів 

3.2 Тренінгові заняття із соціальної 
адаптації студентів, схильних до 
девіантної поведінки 

Протягом 
навч. Року 

Студенти І-
ІV курсів 

3.3 Тренінгове заняття «Здоров’я – 
запорука життєвого успіху» 

Квітень  Студенти І 
курсу 



(профілактика вживання психоактивних 
речовин та інших форм залежностей) за 
програмою «Будь незалежним!» 

3.4 Психоемоційні тренінгові заняття з 
адаптації студентів  до навчання у ВУЗі 
на теми: 
-«Знайомство»; 
-«Спілкування»; 
-«Раціональний розподіл власного 
часу» 
 

Вересень –  
Жовтень 

Студенти І 
курсу 

3.5 Тренінгове заняття «Профілактика 
емоційного вигорання педагогів у 
професійній діяльності» 

Березень-
травень 

Студенти І-
ІV курсів 

3.6 Тренінгове заняття з профілактики 
ВІЛ/СНІДу серед студентів коледжу на 
тему: «Загальні уявлення про здоров’я 
та безпеку» 

Грудень Студенти І 
курсу 

3.7 Тренінгове заняття «Крок до 
впевненості у собі» (психологічна 
підготовка студентів до екзамену) 

Грудень, 
червень 

Студенти І-
ІV курсів 

3.8 Творча майстерня «Я і моє здоров’я», 
присвячена Міжнародному дню 
психічного здоров’я 

09 жовтня Педагоги, 
працівники і 
студенти 

4 Психологічна просвіта 
 

4.1 Профілактика негативних явищ серед 
студентів (дезадаптованості, насилля, 
підвищеної тривожності, суїцидальної 
поведінки тощо) (цикл бесід) 

 Протягом 
навч. року 

Студенти 
 

4.2 Круглий стіл „Наркотики або 
повноцінне життя – зроби свій вибір” за 
участю лікаря-нарколога Чернівецького 
обласного диспансеру І.І. Філліппової 

Листопад 

Студенти І-
ІV курсів 

4.3 Дискусія „ВІЛ та СНІД: у чому 
різниця” 

Листопад – 
грудень 

Студенти І-
ІV курсів 

4.4 Круглий стіл на тему: „Крок назустріч 
ВІЛ – позитивним людям” за участю  
громадської організації „Нова сім’я” 

Листопад  
Студенти І-
ІV курсів 

4.5 Лекторій на тему: „Мораль та право” за 
участю представників 
Першотравневого райвідділу УМВС 
України в Чернівецькій області 

Лютий Студенти І 
курсу 

4.6 Створення психолого-просвітницьких Протягом Студенти, 



буклетів (пам’яток) з тем: 
«Що таке кібербулінг? Методи 
боротьби із кібербулінгом»; 
«Як захистити дитину від 
кібернасилля» (пам’ятка для педагогів і 
батьків); «Вирішення конфліктів», «Як 
підготуватись до першого побачення», 
«Як знайти друзів», «Моделі 
педагогічного спілкування», 
«Практичні рекомендації з 
профілактики самогубств серед 
студентської молоді коледжу», 
«Рекомендації педагогам і батькам 
щодо профілактики посттравматичних 
стресових розладів у дітей», «Правила 
спілкування або як порозумітися з 
підлітком», «Рецепти переможного 
навчання (створення мотивації)», 
«Пам’ятка для педагогів, батьків по 
виявленню ранніх ознак наркоманії 
серед підлітків», «Пам’ятка батькам від 
дітей» тощо 

навч. року викладачі, 
батьки 

 5 Навчальна діяльність 
5.1 Навчальна дисципліна «Етика та 

естетика» 
Відповідно 
до навчальної 
програми 

Студенти ІІ 
курсу 

5.2 Навчальна дисципліна «Психологія» Відповідно 
до навчальної 
програми 

Студенти ІІІ 
курсу 

5.3 Проведення занять  психологічного 
гуртка «Планета Психологія» 

Відповідно 
до навчальної 
програми 

Студенти І-
ІV курсів 

6 Організаційно-методична робота 
6.1 Участь у педагогічних нарадах, 

методичних об’єднаннях  психологічної 
служби ВНЗ області, фахових 
семінарах, інструктивно – методичних 
нарадах, атестаційних комісіях 

Протягом 
навч. року 

 

6.2 Підготовка до проведення 
профілактично – розвивальної роботи, 
заходів соціально-психологічної 
просвіти, виступів на педагогічних, 
адміністративних нарадах та 
батьківських зборах 

Протягом 
навч. року 

 



6.3 Самопідготовка, робота у бібліотеці, 
підготовка стимульного матеріалу. 

Протягом 
навч. року 

 

6.4 Консультації в ІППОЧО Протягом 
навч. року 

 

6.5 Складання планів та звітів Протягом 
навч. року 

 

7 Зв’язки з громадськістю 
7.1 Відвідування студентів за місцем 

проживання 
Протягом 
навч. року 

 

7.2 Зустрічі з батьками студентів Протягом 
навч. року 

 

7.3 Вирішення питань з місцевими 
органами  влади, громадського 
самоврядування та соціальними 
службами  

Протягом 
навч. року 

 

 
 
 
Практичний психолог коледжу                       І.Є. Горожанська 


