
 



№ 

з.п. 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього процесу закладу освіти. 

Види та форми роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/ 

аудиторія 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Діагностика 

1.1 Визначення iндивідуальних 

особливостей здобувачів освіти 

новго набору в умовах очного та 

дистанційного навчання 

Вересень  Здобувачі 

освіти 

І курсу 

 

1.2 Вивчення особливостей здобувачів 

освіти, їх інтересів, нахилів, запитів 

з метою здійснення індивідуального 

підходу в навчанні та вихованні iз 

врахуванням умов змішаного і 

дистанційного навчання 

Жовтень  Здобувачі 

освіти 

коледжу 

 

1.3 Проведення опитування здобувачів 

освіти щодо змісту освітньо-

професійної програми 

I,II 

 семестр 

Здобувачі 

освіти 

коледжу 

 

1.4 Діагностика психологічного 

клімату у пед. колективі коледжу 

Грудень  Пед. 

колектив 

 

1.5 Діагностика здобувачів освіти, 

схильних до правопорушень в 

умовах очного та дистанційного 

навчання 

Протягом 

року 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

1.6 Виявлення рiвня батьківсько–

дитячих стосунків. Діагностика 

психологічного здоров'я ciм'ї в 

умовах очного та дистанційного 

навчання 

І семестр Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

1.7 Анкетування щодо виявлення 

бачення роботи психологічної 

служби закладу 

Жовтень  Куратори 

груп  

І курсу 

 

2 Профілактика 

2.1 Участь у проведенні тематичної 

виховної години «Обережно: 

Булінг» 

За запитом 

 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

2.2 Бесіди зi здобувачами освіти з 

метою попередження суїцидів в 

умовах очного та дистанційного 

навчання 

Протягом 

року 

 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

2.3 Профілактика емоційного 

вигорання педагогів у професійній 

діяльності 

Березень 

 

Пед. 

колектив  

 



2.4 Проведення групових та 

індивідуальних бесід з батьками, 

педагогами, здобувачами освіти  з 

метою збереження психоемоційної 

стійкості в умовах воєнного стану 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу  

 

3 Корекція 

3.1 Корекція труднощів у спілкуванні За запитом Учасники 

освітнього 

процесу  

 

3.2 Корекційна робота зi здобувачами 

освіти, які схильні до 

правопорушень 

За запитом 

 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

3.3 Корекція емоційно–вольової сфери 

у здобувачів освіти, що не 

відвідують занять без поважних 

причин 

За запитом 

 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

3.4 Корекція i розвиток 

міжособистісних взаємовідносин у 

системі «здобувач освіти–

ровесники–дорослі». 

За запитом 

 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

4 Консультування 

4.1 Надання консультативної допомоги 

адміністрації коледжу 

Протягом 

року 

Пед. 

Колектив 

 

4.2 Індивідуальне та групове 

консультування 

Протягом 

року 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

4.3 Індивідуальне та групове 

консультування 

Протягом 

року 

Батьки 

студентів  

 

5 Просвіта 

5.1 Бесіди в студентських групах: 

Biкові кризи. Що це таке ? 

Як подолати труднощі ?  

Шлях до успіху 

Як стати успішною особистістю ? 

В умовах очного та дистанційного 

навчання 

За запитом 

 

Здобувачі    

освіти 

коледжу 

 

6 Організаційно-методична робота і зв’язки з громадськістю 

6.1 Співпраця з іншими організаціями 

та установами, 

якi займаються проблемами 

практичної психології 

(психологічними центрами, 

медичними центрами, комісіями у 

справах неповнолітніх) 

Протягом 

року 

  

6.2 Обмін досвідом з практичними 

психологами шкіл та коледжів міста 

Протягом 

року 

  



 


