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                                    Психодіагностична робота 

№                           Вид роботи  Строк 

проведеня 

Де і з ким 

проводити 

1.1 Діагностика студентів відповідно до запиту 

педагогічного колективу, адміністрації. 

Протягом 

навчального 

року 

Студенти 

коледжу 

1.2 Психодіагностика студентів на виявлення труднощів 

адаптаційного періоду. (збір та аналіз інформації, 

анкетування) 

З 02.09.2021 

до 

21.10.2021 

Студенти І- го 

курсу 

1.3 Діагностика дітей – сиріт і дітей позбавлених 

батьківського піклування 

- міжособистісні відносини 

- вивчення комунікативних здібностей 

- анкетування з цілью визначення алкоголізації підлітків 

- студентів 

Вересень- 

Жовтень 

Протягом року 

Студенти І-ІV 

курсів 

1.4 Діагностика особистісних особливостей 

- акцентуацій характеру (А.Є Лічко) 

- тип темпераменту (Айзенк) 

- особистісної тривожності (Спілберг - Ханін) 

Протягом року Студенти І – го 

курсу 

1.5 Визначення особистісної професійної зрілості Грудень - 

Квітень 

Випускні групи 

1.6 Дослідження щодо обізнаності студентів про засоби 

профілактики ВІЛ-СНІДу 

Листопад Студенти І-ІІ 

курсів 

1.7 Вивчення статусу особистості в колективі (Ж.Морено) Листопад Студенти І-ІІІ 

курсів 

1.8 Проведення групової та індивідуальної діагностики 

адміністрації, викладачів, співробітників коледжу (за 

запитами): 

- вимірювання морального – психологічного клімату в 

педагогічному колективі, 

- діагностика мотивації до учбово – професійної 

діяльності, 

Діагностика психологічних станів колективу 

(професійна адаптація, професійний стрес, професійне 

вигорання) 

 

 

Протягом року 

 

 

Співробітники 

 

1.9 Дослідження умов проживання студентів, особливо 

початкових курсів у гуртожитку з метою виявлення не 

сприятливих факторів що перешкоджають 

повноцінному фізичному й психологічному відпочинку, 

підготовці до навчальних занять 

02.09.2021 

по 01.11.2021 

Протягом року 

Студенти І-го 

курсу 

Студенти І-ІV 

курсів 

1.10 Здійснювати індивідуальну діагностику студентів, 

схильних до правопорушень з метою надання допомоги 

по корекції поведінки 

Протягом року Студенти 

1.11 Здійснювати соціологічні дослідження адміністрації, 

класних керівників (за запитами) 

Протягом року Співробітники 

1.12 Діагностика психоемоційного стану студентів, 

суїцидальних нахилів та не адекватної поведінки, що 

належать до «групи ризику» 

Протягом року Студенти 

1.13 Діагностика мотивації до здорового способу життя Протягом року Студенти 

 

 

 

 



Коррекційно – відновлювальна 

розвивальна робота 

№ Вид роботи Строк 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

1.1 Психоемоційні тренінгові заняття з адаптації 

студентів до навчання у ВУЗі на теми: 

- «Знайомство» 

- «Спілкування» 

- «Раціональний розподіл власного часу» 

Вересень - 

Жовтень 

Студенти І-ІІ 

курсів 

1.2 Індивідуальна та групова робота зі 

студентами , які мають тимчасові 

ускладнення відносно адаптації до умов 

навчання в коледжі 

Протягом року Студенти І-го 

курсу 

1.3 Тренінгові заняття «Твоє життя – твій вибір» Листопад Студенти І-ІІ 

курсів 

1.4 Тренінгові заняття із соціальної адаптації 

студентів схильних до девіантної поведінки 

Протягом року Студенти І-ІV 

курсів 

1.5 Тренінгові заняття з профілактики ВІЛ-

СНІДу серед студентів коледжу на тему 

«Загальні уявлення про здоров*я та безпеку» 

Листопад -

Грудень 

Студенти І – ІІ 

курсів 

1.6 Психокорекцій на та розвивальна робота зі 

студентами 

- навчання студентів ефективним моделям 

спілкування й урегулювання конфліктів, 

- формування комунікативних навичок, 

- розвиток емоційної сфери та вольової 

саморегуляції, 

Удосконалення та розвиток пізнавальних 

процесів, 

- зняття емоційної напруги, 

- зниження рівня агресивності та 

тривожності, 

- корекція не адекватної самооцінки. 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Студенти 

1.7 Здійснювати корекційну , відновлювальну 

роботу зі студентами  відповідно запитів 

адміністрації коледжу. 

Протягом року Студенти 

1.8 Тренінгові заняття «Крок до впевненості у 

собі» (психологічна підготовка студентів до 

здачі екзаменів) 

Грудень, Червень Студенти І-ІV 

курсів 

1.9 Тренінгові заняття на тему «Я і ЗНО», з 

елементами релаксу. 

Протягом року Студенти І-ІІ 

курсів 

1.10 Тренінгові заняття «Профілактика 

емоційного вигорання педагогів у 

професійній діяльності» 

Грудень, Березень Викладачі 

1.11 Тренінгові заняття «Здоров’я запорука 

життєвого успіху» (профілактика вживання 

психоактивних речовин та інших форм 

залежностей) за програмою «Будь не 

залежним» 

Квітень Студенти І-ІV 

курсів 

1.12 Проводити психолог-педагогічні консиліуми 

- з адміністрацією, 

- з викладачами, 

- з питань навчання, виховання студентів 

(робота з викладацьким колективом) 

Протягом року Викладачі 

Співробітники 

1.13 Оптимізації навчального процесу шляхом 

виконання комплексу заходів – 

 

 

 

 



- допомога в підготовці розвивальних завдань 

для занять, 

- виявлення методів підвищення пізнавальної 

активності студентів, 

Корекції поведінки педагогів, що мають 

ускладнені взаємовідносини зі студентами, 

Тренування навичок адекватного реагування 

на невдачу, 

Надання допомоги викладачам щодо 

проведення навчальних занять, 

психологічного аналізу занять, 

Вдосконалення навичок ефективного 

педагогічного спілкування. 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Викладачі, 

студенти, 

співробітники 

 

Консультаційна робота 

 
№ Вид роботи Строк 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

1. Індивідуальна робота з наданням психологічної 

допомоги студентам з ускладненим процесом 

адаптації, з метою повноцінного розвитку 

особистості. Та студентам – сиротам. 

Листопад Студенти І –го 

курсу 

2. Надання рекомендацій за результатами 

психологічних досліджень адаптації студентів 

нового набору. 

Листопад Викладачі, 

батьки 

3. Консультування викладачів з приводу – 

- моделі поведінки та спілкування з дітьми , які 

потребують особливої уваги (діти – сироти, діти з 

девіантною поведінкою, діти з «групи ризику», 

постраждалі в ході АТО, переселенці, біженці). 

- консультування з питань професійного вигорання, 

- з питань оптимізації педагогічного процесу, 

- з питань складання психолого – педагогічних 

характеристик студентів, 

- за індивідуальними запитами. 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Викладачі 

4. Індивідуальне консультування з питань навчання, 

взаємин у системах викладач – студент, студент – 

студент, викладач – батьки, діти – батьки, колега – 

колега. 

Протягом 

року 

Студенти , 

батьки, 

викладачі, 

співробітники 

5. Надання рекомендацій студентам, які потребують 

психологічної допомоги й підтримки при підготовці 

до здачі заліків, іспитів, проходженні практики. 

Протягом 

року 

Студенти 

6. Робота в гуртожитку по створенню сприятливого 

психологічного мікроклімату (консультації, бесіди) 

Протягом 

року 

Мешканці 

гуртожитків 

7. Відвідування навчальних занять та виховних 

заходів. Психологічний аналіз занять. 

Протягом 

року 

Студенти , 

викладачі 

8. Прийняття участі в роботі комісії коледжу по 

профілактиці злочинів і правопорушень. 

Протягом 

року 

Студенти, 

викладачі 

 

 

Зв’язки з громадськістю 

 
№ Вид роботи Строк 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

1. Відвідування студентів – сиріт та Протягом року Студенти 



студентів що потребують особливої уваги 

за місцем проживання. 

2. Підтримувати зв’язки з батьками 

студентів. 

За 

необхідністю 

Батьки 

3. Брати участь у вирішенні проблемних 

питань із органами виконавчої влади, 

правоохоронними органами, медичними 

закладами, громадськими організаціями. 

Протягом року  

4. Організувати зустрічі з  працівниками 

кримінальної міліції, юстиції, РАГСу, 

соціальних служб для дітей , сім*ї та 

молоді, фахівця з медичних установ. 

Протягом року  

 

 

Психологічна просвіта та профілактика 

 
№ Вид роботи Строк 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

1. Підготувати виступ та повідомлення до засідань 

педради – 

«Психологічні особливості процесу адаптації 

першокурсників до умов навчання у коледжі», 

-  «Психолого – соціальний стан студентів – дітей 

– сиріт, дітей які залишились без батьківського 

піклування, дітей, які постраждали внаслідок 

ЧАЕС, дітей  інвалідів, студентів «групи ризику», 

постраждалих в ході АТО, переселенців, біженців. 

Шляхи індивідуального підходу до студентів, що 

потребують додаткової уваги». 

- «Моніторинг стану профілактичної та право 

виховної роботи». 

Моніторинг проявів корупції та хабарництва у 

навчально-виховному процесі коледжу. 

  

 

 

 

 

 

Педагогічна    

рада 

2. Підготувати доповіді до засідань педлекторію. 

- «Шляхи індивідуального підходу до студентів 

«групи ризику» та інших студентів, що 

потребують додаткової уваги». 

- «Підвищення рівня комунікативної 

компетентності як складової професіоналізму 

педагога». 

- «Проблеми психологічного здоров’я викладача, 

методи його покращення». 

- «психологічний аспект впровадження 

інноваційних технологій». 

- «Методи психолого – педагогічної діагностики 

студента керівником групи ». 

- «Феномен професійного та емоційного 

вигорання». 

  

 

 

 

 

 

Викладачі 

3. Підготувати доповіді на засідання методичної ради 

– 

«Психологічні аспекти запровадження 

інноваційних методів навчання». 

 Методична рада 

4. Підготувати доповіді на засідання циклової комісії 

класних керівників (за потребою та замовленням), 

ЦМК 

- «Особливості психологічного впливу сучасних 

форм навчання на особистість» 

Протягом року ЦМК 

5. Підготувати виступи на батьківські збори за Протягом року Батьки, 



темами 

- «Роль сім’ї у процесі виховання особистості», 

- «Особливості спілкування у підлітковому віці , 

профілактика девіантної поведінки», 

- «Попередження суїцидальних намірів молоді, 

причини суїцидальної поведінки». 

 

студенти 

6. Провести зустрічі зі студентами нового набору що 

мешкають в гуртожитку 

- «Зміни умов життя та спілкування як процес 

соціалізації особистості», 

- «Проблеми виникнення та способи подолання 

негативних емоційних станів», 

- «гігієна побуту, розумової та фізичної праці 

студентів». 

Жовтень, 

Листопад, 

Грудень 

Мешканці 

гуртожитку 

7. Підготувати бесіди, години спілкування для 

проведення просвітницької роботи серед студентів 

- «Бути дорослим чи уявляти себе ним», 

- «Психологічні аспекти зміни умов проживання та 

нових видів навчальної та трудової діяльності», 

«Правила поведінки в стресових ситуаціях», 

- «Взаємовідносини між дівчатами та юнаками – 

психологічні аспекти», 

- «Попередження конфліктних та стресових 

ситуацій», 

- «Профілактика нещасних випадків, суїциду, 

насилля та організація безпеки студентів», 

- «Правові аспекти в медицині, медична етика». 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

Студенти 

8. Профілактика негативних явищ серед студентів 

(дезадаптованість, насилля, підвищена 

тривожність). 

Протягом року Студенти 

9. «Наркотики або повноцінне життя – зроби свій 

вибір». 

Листопад Студенти 

10. Конвенція ООН про права дитини. Лютий Студенти 

11. Створити психолого просвітницькі буклети 

-«Що таке кібербулінг?», «Методи боротьби», 

«Підготовка до ЗНО». 

Протягом року Студенти 

12. Проводити психологічні тренінги з метою 

подолання життєвих криз, негараздів, підвищення 

рівня самооцінки студентів. 

Протягом року Студенти 

13. Участь в проведенні заходів 

, пов’язаних з превентивним вихованням студентів 

(паління, вживання алкоголю, наркотичних 

засобів). 

Грудень. 

Травень. 

Студенти 

 

                                 Організаційно – методична робота 
 

№ Вид роботи Строк проведення 

1. Скласти план роботи практичного психолога на 2019/2010 

навчальний рік (з узгодженням всіх розділів плану з 

методичною та навчально-виховною службою коледжу.) 

До 14.09.2021 р 

2. Скласти плани роботи на місяць. Першого числа кожного 

місяця 

3. Вивчення справ дітей пільгових категорій та дітей 

потребуючих психологічного супроводу. Ведення бази 

даних. 

Вересень 

4. Оформлення та ведення психологічної обліково – 

реєстраційної, довідково – інформаційної та іншої 

Протягом року 



службової документації (складання звітів, індивідуальних 

карток). 

5. Ознайомлення з новими дослідженнями в галузі психології, 

оволодіння новими методами та методиками психологічної 

роботи. Поповнення бібліотеки психолога. 

Протягом року 

6. Організація порядку проведення консультацій для 

студентів, викладачів, батьків. 

Протягом року 

7. Підготовка до виступів на батьківських зборах, 

педагогічних нарадах, семінарах для педагогів. 

Протягом року 

8. Підготовка до проведення семінарів, тренінгів, ділових ігор 

тощо зі студентами, батьками, медпрацівниками. 

Протягом року 

9. Підготовка до педагогічних консиліумів. Протягом року 

10. Підготовка до проведення виховних годин зі студентами. Протягом року. 

11. Підготовка матеріалів для групових та індивідуальних 

бесід за запитом класних керівників, адміністрації 

Протягом року 

12. Розробка рекомендацій для педагогів для взаємодії зі 

студентами по результатам діагностики. 

Протягом року 

13. Надання різноманітної наукової та методичної допомоги 

адміністрації, викладачам, працівникам коледжу. 

Протягом року 

14. Розробка анкет для соціально-психологічних досліджень. Протягом року 

 

ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ У 

МОЛОДІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 
№                          Зміст та вид роботи Термін 

проведення 

1. Проводити профілактичні бесіди з метою попередження 

суїцидальних проявів у поведінці: 

- «Рішення проблем – вихід завжди є»; 

- «Основні причини та шляхи усунення суїцидальних нахилів»; 

- «До кого звернутися коли тобі скрутно?» 

Протягом року 

2. Брати участь в проведенні батьківських зборів за вищеназваною 

тематикою зазначеної проблеми. 

За графіком 

3. Взяти на облік для проведення колекційної роботи студентів, які 

мали неадекватну поведінку. 

Постійно 

4. Надавати допомогу класним керівникам, вихователеві гуртожитку 

щодо проведення профілактичної роботи. 

Постійно 

5. Проводити діагностичні дослідження суїцидальних нахилів серед 

студентської молоді. 

Постійно 

6. Поповнювати кабінет науково-публіцистичними матеріалами для 

проведення бесід з молоддю. 

Постійно 

7. Брати участь у відвідуванні вдома студентів, які мали спроби 

суїцидальних проявів з метою вивчення соціально-побутових умов 

та мікроклімату, написання актів обстеження. 

Протягом року за 

потребою 

8. Направляти на обстеження до спеціалістів (психіатр, нарколог) 

студентів, які мають негативні прояви поведінки , схильність до 

суїциду. 

Протягом року 

 
          План роботи практичного психолога з профілактики наркоманії,  

           алкоголізму, венеричних захворювань та СНІДу серед студентів 

 
№                                Зміст та вид роботи     Термін 

проведення 

1. Організувати проведення психолого-педагогічних досліджень з 

проблем профілактики шкідливих звичок, наркоманії та СНІДу 

серед студентів: 

     Листопад  

      Березень  

      Квітень  



- тестування «Що ти знаєш про СНІД?» 

- «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства» 

2. Формування, пропаганда здорового життя серед студентів: 

- провести цикл рольових ігор по профілактиці тютюнопаління; 

- мозкові штурми, тренінги по боротьбі з паління 

   Протягом року 

3. Поповники банк даних науково-методичної інформації з даної 

проблеми 

  Протягом року 

4. Разом з класними керівниками здійснювати контроль за 

студентами, схильними до наркоманії, алкоголізму, токсикоманії. 

Протягом року 

5. Взяти участь в проведені Дня боротьби зі СНІДом. Провести 

тренінг «Я можу вистояти» 

02.12.2020 

6. Поповнити збірку тестових методик для діагностики схильності 

до вживання наркотичних засобів 

Протягом року 

7. Провести інформаційну бесіду на задану тематику з елементами 

соціального відео. 

Протягом року 

 

 

 

 

Практичний психолог:         (підпис існує)                                                Лук’янчук І.В 


