
 «ЗРАЗОК» 

ПЛАН 
роботи практичного психолога  

на 2017-2018 навчальний рік 
 

№ 
п/п 

Зміст роботи зі студентами, медпрацівниками, батьками, 
адміністрацією коледжу 

Термін виконання Відповідальний Примітка 

Психодіагностична робота 
1. I етап. Діагностика процесу адаптації для студентів нового набору  

Використання діагностичного мінімуму №1, рекомендованого  
ДО НМЦППСР.  

Вересень Практичний психолог  

2. II етап. Діагностика процесу адаптації студентів нового набору.                                                                        
Використання діагностичного мінімуму №2, рекомендованого  
ДО НМЦППСР. 

Жовтень – грудень Практичний психолог 
 
 

 
 

 
3. Розширена діагностика студентів зі складу дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  
Вересень – листопад Практичний психолог  

4. Провести соціально-психологічне опитування за запитом 
адміністрації серед студентів І, ІІ, ІІІ курсу. 

Протягом року 
 

Практичний психолог 
 

 

5. В рамках подолання дезадаптації за запитом кураторів груп 
провести додаткову індивідуальну психологічну діагностику з 
студентами «групи ризику». 

Протягом року, 
за запитом 

 

Практичний психолог  

6. Діагностування студентів з метою визначення ступеню схильності 
до скоєння суїциду 

Вересень – грудень 
(за місячним планом) 

Практичний психолог  

7. Опитування з питань проявів насилля в студентському та 
родинному оточенні 

Грудень – березень 
(за місячним планом) 

Практичний психолог 
 

 

8. Індивідуальна психодіагностика для студентів в період сесії, для 
профілактики стресів та неврозів. 

Грудень-травень 
За запитом кураторів груп 

Практичний психолог 
 

 

9. Індивідуальна психодіагностика за методом  Т.С. Яценко  з 
використанням: 

- тематичних малюнків, 
- не авторських малюнків, 
- карток «Креатив 1,2» 
- ліпки, іграшок, колажу, каміння. 

Протягом року, 
за запитом 

Практичний психолог  

Консультативна робота 



11. Проведення індивідуальних консультацій для студентів, 
викладачів, батьків.  

Протягом року 
Згідно 

 графіку роботи 

Практичний психолог  
 

12. Проведення групових консультацій для студентів, викладачів, 
батьків. 

Протягом року,  
за запитом 

Практичний психолог  

Корекційно-відновлювана робота 
13. Корекційно-відновлювальна робота з студентами «групи ризику». За запитом,  

протягом року 
Практичний психолог  

14. За запитом студентів: корекційно-відновлювальна робота  в 
рамках соціально-психологічного театру з використанням 
творчості. 

Протягом року, 
щомісячно  

(за окремим планом) 

Практичний психолог 
 

 

15. Рекламно-інформаційна та інформаційно-профілактична робота 
(висвітлення актуальних тем на соціально-психологічному стенді) 
серед студентів з метою попередження жорстокої поведінки та 
запобігання фізичного, сексуального, психологічного та 
соціального насильства. 

Протягом року Практичний психолог 
 

 

17. Організація та проведення тематичних ділових ігор, тренінгів  для 
викладачів та студентів. 
 

   Протягом року 
за зверненнями 
адміністрації 

коледжу, 
 кураторів груп 

 
Практичний психолог 

 
 
 

 

Психологічна просвіта 
18. Інформаційно-психологічні виступи на засіданнях кураторів груп. За планом ВР 

Вересень – листопад 
Практичний психолог  

 
19. «Психологічна адаптація» - виступ перед батьками студентів 

нового набору на батьківських зборах 
Батьківські збори, 

За планом ВР 
Практичний психолог  

20. Інформаційно –психологічний виступ перед студентами II – III 
курсівна тему: «НЛП. Резервні можливості людини». 

Березень – травень Практичний психолог  

21. Профконсультативні міні тренінги на теми: «Психологічні 
аспекти ділової розмови по телефону», «Перша співбесіда», 
«Резюме». Для студентів III курсу. 

Березень – травень Практичний психолог  

22. Випуск психологічної газети «Психологічна просвіта». Щомісячно Практичний психолог  
23. Організація та проведення тематичних годин психолога. Щовівторка 

 за окремим планом 
Практичний психолог 

 
 

  24. Сумісна тренінгові робота з тренерами коледжу «Я налаштований 
на перемогу», « Я прагну успіху», «Моя ціль – моя перемога»,          
« Повага  чи страх перед суперником». 

Протягом року за зверненням 
тренерів 

 

Практичний психолог 
 
 

 

Навчальна діяльність 



 

 

 

                                                                                                   Практичний психолог коледжу:      __________  Шаповал А.В. 

 

 

 

                                        -------------------------------- 
Організаційно-методична робота 

   25. Прийняття участі в засіданні психолого-медико-педагогічного 
консиліуму. 

За окремим планом ПМПк Практичний психолог  
 
 

26. - Складати щомісячні плани роботи, щорічні звіти; 
- Створити інформаційну  базу студентів «групи ризику»; 
- Вести журнал реєстрації звернень студентів, викладачів, батьків, 
опікунів, вихователів; 
- Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога; 
- Заповнювати індивідуальні картки психолого – педагогічного  
діагностування студентів ПК, та студентів за  зверненням;                                            
- Заповнювати протоколи індивідуальних консультацій практичного 
психолога ;                                                                                           -   
Журнал корекційно – відновлюваної  та розвивальної роботи;  
- і т. п.                                                             
- Підготовка до тематичних виступів на засіданнях кураторів груп, 
адміністративних засіданнях, педагогічних радах;                                                                   
- Підготовка Діагностичних матеріалів, обробка та аналіз результатів. 

 
Протягом року 

 
 
 

Постійно 
 
 
 
 
 

За навчально-виховним  
планом коледжу 

 
Практичний психолог 

 

Зв’язки з громадськістю 
27. Співпраця з громадськими, благодійними та установчими 

організаціями. 
Протягом навчального року Практичний психолог  


