
Циклограма  практичного психолога «ЗРАЗОК» 

Місяць 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 
 

4 тиждень Примітки 

Вересень 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набор. 
 
 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
що пережили 
травматичні 
події. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць – 2,5 год. 
* Соціально-психологічне 
анкетування. *Групова 
психодіагностика: 
проективна методика 
«Дерево»     Карпова Л., 
методика на 
стресостійкість 
(тривожність, агресія)   - 
11 гр., 12 гр. – 33 год 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Соціально-психологічне 
анкетування. *Групова 
психодіагностика: 
проективна методика 
«Дерево» Карпова, 
методика на стресостійкість 
(тривожність, агресія)   - 13 
гр., 14 гр.– 33 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Я обираю своє майбутнє"  
– 2 гр. (11 гр., 12 гр.) - 5 
год.  
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Просвітницька, 
інформаційно-консультаційна, 
профілактична робота. 
Ознайомлення кураторів 
нового набору з результатами 
діагностування та опитування: 
11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр., 25 
гр. – 8 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: "Я 
обираю своє майбутнє" – 2 гр.   
(13 гр., 14 гр.) - 8 год. 
 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Індивідуальна, 
корекційно- 
відновлювальна робота 
студента (тки) з «групи 
ризику» 
30 год/ особа 
 

 

II * Просвітницька, 
профілактична робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду.Привітання з 
початком навчального 
року і з днем фізичного 
виховання. 
- 3,0 год. 
 

Індивідуальне 
консультування                        
( за запитом) 

* Соціально-психологічне 
анкетування. *Групова 
психодіагностика: 
проективна методика 
«Дерево» Карпова, методика 
на стресостійкість - 25гр.                                
-16,5 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховній годині на тему: "Я 
обираю своє майбутнє" - 3год. 
 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 (3,0 год.) 

 

III Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 

Просвітницька, 
профілактична робота           
(за запитом) 
 

Індивідуальне 
консультування                        
(за зверненням)(2,5 год.) 

Консиліум. Підготування 
та засідання - 5 год. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Жовтень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набору 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
що пережили 
травматичні 
події.  

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць – 2,5 год. 
*Групова 
психодіагностика. 
Визначення домінуючого 
стилю поведінки в 
конфліктах (опитувальник 
Томаса –Кілмена), 
психогеометричне 
діагностування  типу 
особистості.                                  
- 11 гр., 12 гр. – 33 год 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
*Групова 
психодіагностика.                 
Визначення домінуючого 
стилю поведінки в 
конфліктах (опитувальник 
Томаса –Кілмена), 
психогеометричне 
діагностування  типу 
особистості.                                                                      
- 13 гр., 14 гр. – 33 год 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Пірсінг і татуювання, як 
аутоагресія"– 2 гр. (11 гр., 
12 гр.) - 5 год.  
 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Просвітницька, 
інформаційно-консультаційна, 
профілактична робота. 
Ознайомлення кураторів 
нового набору з результатами 
діагностування та опитування: 
11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр., 25 
гр. – 8 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Пірсінг і татуювання, як 
аутоагресія"  – 2 гр.   (13 гр., 
14 гр.) - 6 год. 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Самопідготовка, 
методична робота – 8,0 
год. 
* Індивідуальна, 
корекційно- 
відновлювальна робота (за 
зверненням) студента 
(тки) з «групи ризику» - 
30 год/ особа 
 

 

II * Просвітницька, 
профілактична робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду. Розгляд тем: 
Привітання викладачів зі 
проф.святом; 
"Знайомство з 
психологією", "Світ моїх 
можливостей"- 3,0 год. 
 

Індивідуальне 
консультування                        
( за запитом) 

*Групова психодіагностика.                 
Визначення домінуючого 
стилю поведінки в конфліктах 
(опитувальник Томаса –
Кілмена),  психогеометричне 
діагностування  типу 
особистості.                                                                                                         
- 25 гр. – 16,5 год 
* Підготовка та виступ на 
виховній годині на тему: 
"Пірсінг і татуювання, як 
аутоагресія"–  (25 гр.) - 3 год. 
 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 

 

III Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 
 

Індивідуальне 
консультування                        
( за запитом) 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
- (4,5 год.) 
 

Індивідуальне 
консультування                        
( за запитом) 

 
 



Листопад 
 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 

 
4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набору 
 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
що пережили 
травматичні 
події. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць – 2,5 год. 
*Групова 
психодіагностика.  ІІ 
етап адаптації. 
Визначення відомого 
каналу сприйняття 
інформації особистості 
(аудиального, візуального, 
кінестетичного, 
дискретного)С. Ефремцев
а.– 11 гр., 12 гр.- 33,0 год. 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
*Групова 
психодіагностика.  ІІ етап 
адаптації.                                     
*Діагностика. Визначення 
відомого каналу сприйняття 
інформації особистості 
(аудиального, візуального,  
естетичного, 
дискретного)С. Ефремцева.
– 13 гр., 14 гр. - 33,0 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Спілкування на мові 
апонента" С. Ефремцева                 
– 11 гр., 12 гр. -5,0 год.  

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Просвітницька, 
інформаційно-консультаційна, 
профілактична робота. 
Ознайомлення кураторів 
нового набору з результатами 
діагностування та опитування: 
11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр., 25 
гр. -  8,0 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему: 
"Спілкування на мові 
апонента" С. Ефремцева –                   
2 гр. (13 гр., 14 гр.)                                    
-6,0 год.  
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Індивідуальна, 
корекційно- 
відновлювальна робота (за 
зверненням) студента 
(тки) з «групи ризику» 
- 30 год/ особа. 
 

 

II Індивідуальне 
консультування                        
за зверненням  (2,5 год.) 

Індивідуальне 
консультування                        
( за зверненням) 

*Групова психодіагностика.  
ІІ етап адаптації.                                     
*Діагностика. Визначення 
відомого каналу сприйняття 
інформації 
особистості(аудиального, 
візуального, 3ін естетичного, 
дискретного)С. Ефремцева. 
 - 25 гр. - 16,5 год 
* Підготовка та виступ на 
виховній годині на тему: 
"Спілкування на мові 
апонента" С. Ефремцева –  
(25 гр.) - 4,0 год.  

* Підготовка та виступ на  
виховних годинах на тему: 
"Спілкуємось без 
конфліктів" –                                
(21 гр., 22 гр.,                            
23 гр., 24 гр.)- 8,0 год.  
 

 

III Індивідуальне 
консультування                        
( за зверненням) 

Просвітницька, 
профілактична робота           
(за запитом) 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 (3,5 год.) 

Просвітницька, 
профілактична робота           
(за запитом) 
 

 

 

 



Грудень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
 
Адаптація до 
навчально-
виховного 
процесу 
студентів 
нового набору 
 
 
 
Профілактика 
проблем 
насильства та 
жорстокого 
поводження в 
родині та 
навчальному 
закладі 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
*Групова 
психодіагностика. ІІІ 
етап адаптації. 
Опитувальник «Я і 
коледж»,  
* «Атмосфера в групі» за  
Ф. Фідлером.                                               
* Опитувальник  
соціально – психологічної 
адаптованості до умов 
навчання в  коледжі. 
– 11 гр., 12 гр. -33 год. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
*Групова психодіагностика. 
ІІІ етап адаптації. 
Опитувальник «Я і коледж», 
«Атмосфера в групі» за Ф. 
Фідлером,                         * 
Опитувальник  соціально – 
психологічної адаптованості 
до умов навчання в  коледжі. 
– 13 гр., 14 гр. - 33 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на теми: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи 
подолання","Профілактика 
проблем насильства та 
жорстокого поводження в 
родині та навчальному 
закладі"(11 гр.,12 гр.) -5 год. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Просвітницька робота: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи подолання" 
Ознайомлення членів МР  з 
результатами адаптаційного 
діагностування студентів 
нового набору(11 гр., 12 гр., 
13 гр., 14 гр., 25 гр.)- 3 год. 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на теми: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи подолання", 
"Профілактика проблем 
насильства та жорстокого 
поводження в родині та 
навчальному закладі"– 2 гр. (13 
гр., 14 гр.) - 6 год.  

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Підготування та 
проведення тематичного 
тренінгу (для викладачів) 
–  30 год.                   
(Групова психокорекція 
направлена 
наознайомлення 
викладачів з  темами: 
"проф.вигорання" та 
"стресостійкість") 

 

II Індивідуальне 
консультування                        
( за зверненням) 
 
* Просвітницька, 
профілактична  робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду- 2,5 год. 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 

*Групова психодіагностика.  
Опитувальник «Я і коледж», 
«Атмосфера в групі» за Ф. 
Фідлером, Опитув. соціально     
–психологічної адаптованості 
до умов навчання в  коледжі 
25 гр. -16,5 год. 
* Підготовка та виступна 
виховній годиніна тему: 
"Адаптація та дезадаптація, її 
прояви та методи подолання",  
"Профілактика проблем 
насильства та жорстокого 
поводження в родині та 
навчальному закладі"(– 25 гр.- 3 
год.  

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
- 3,0 год. 

 

III -   Індивідуальне 
консультування                                 
( за зверненням)(9,5 год.) 

Консиліум. Підготування 
та засідання - 5 год. 

 
 
 



Січень 
 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 

 
4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Формування 
навчальної 
мотивації 
студентів 
 
 
 
 
 
 
Допомога 
студентам, 
які за 
результатами 
зимової сесії 
не отримува-
тимуть 
стипендію. 

I - методична робота - методична робота * Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Складання плану на місяць 
-1,0 год. 
*Групова психодіагностика. 
Поведінкова сфера. 
Самооцінка. Тест 
«Інтегральнасамооцінкаособис
тості».              - 11 гр., 12 гр. -
33 год. 
(Мета: з'ясувати вплив на 
самооцінку студента 
результатів  зимової сесії) 
 
* Підготовка та виступ на 
виховних годинах на тему:                       
" Світ моїх можливостей". 
Ознайомлення з результатами 
діагностування студентів та 
кураторів груп 
«Інтегральнасамооцінкаособис
тості»–  2 гр. (11 гр., 12 гр., )                     
-4 год. 
 

* Засідання адмін.ради- 
3,0 год 
* Групова 
психодіагностика. 
Поведінкова сфера. 
Самооцінка. Тест 
«Інтегральнасамооцінкаос
обистості». 
- 13 гр., 14 гр. -33 год. 
(Мета:  з'ясувати вплив на 
самооцінку студента 
результатів зимової сесії) 
* Підготовка та виступ 
на виховних годинах на 
тему:" Світ моїх 
можливостей". 
Ознайомлення з 
результатами 
діагностування студентів 
та кураторів груп 
«Інтегральнасамооцінкаос
обистості»–  2 гр. (13 гр., 
14 гр., )                     -4 год. 
 
 

 

II - - Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 
 

Індивідуальне 
консультування                        
( за зверненням) 
 

 

III - - Індивідуальне 
консультування                                
( за зверненням) 

Індивідуальне 
консультування                         
за методикою АСПН.                                 
Т.С. Яценко. 
 

 
 
 
 
 
 



Лютий  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
 
 
 
Формування 
навчальної 
мотивації 
студентів. 
 
 
 
 
 
 
Організація 
безпечного 
життєвого 
простору 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Складання плану на 
місяць -2,5 год. 
* Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
11 гр., 12 гр.                                                
( 2 гр.* 8 год.)                                     
обр.результ. - 16,0 год. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
Групове соціально-
психологічне дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
13 гр., 14 гр.                                                
( 2 гр.* 8 год.)                                     
обробка                             
результатів - 16 год. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Індивідуальне 
консультування за методикою 
АСПН. Т.С. Яценко. 
. ( - 22,0 год.) 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
* Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                         
Т.С. Яценко. 
 ( - 22,0 год.) 

 

II * Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
21 гр., 22 гр.                                                
( 2 гр.* 8 год.)                                     
обробка                             
результатів - 16,0 год. 

* Групове соціально-
психологічне дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
23 гр., 24 гр.( 2 гр.* 8 год.)                                     
обробка результатів 16 год. 
*Підготування та 
проведення тематичної 
виховної години на тему:      
«5 языковлюбви» Гері 
Чепмен,до Дня 
«Закоханих».                                  
- 25 гр.)- 4,0 год.  
 

* Підготування та 
проведення соціально – 
психологічного семінару з 
елементами тренінгу для 
методичної ради психологів 
міста на тему: «Сімейне 
виховання. Типи сімейного 
виховання. Соціальне 
сирітство, як конфлікт дітей 
і батьків»  - 8 год. 
 

* Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
25 гр.                                                
( 1 гр.* 8 год.)                                     
обробка                             
результатів - 8,0 год. 
 
*Індивідуальне 
консультування за 
зверненням. 

 

III Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
- 31 гр. - 4,0 год.                                                  
 

Тематичні виховні години 
на тему «5 языковлюбви» 
Гері Чепмен, 
до Дня «Закоханих».                                   
- 35 гр.)- 2,0 год. 
 
 

Групове соціально-
психологічне дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
32 гр., 33 гр.,                                                 
( 2 гр.* 4,0 год.)                                     
8,0 год. 

Групове соціально-
психологічне 
дослідження 
На тему: "Що мені 
подобається, а що не 
подобається в коледжі?" 
34 гр., 35 гр.,-  8,0 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Березень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 
 
 
 
 
Профілактик
а негативних 
психоемоційн
ий станів 
 
 
 
 
 
Профілактика 
кризових явищ 
розвитку  
дитини на 
різних вікових 
етапах 
(перехідний 
вік) 
 
 
 
 
Профілактика 
проблем 
насильства та 
жорстокого 
поводження в 
родині та 
навчальному 
закладі 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год* Складання 
плану на місяць = 2,5 год. 
*Тематичні виховні 
годинита діагностування 
студентів на визначення 
схильності до скоєння 
суїциду. 
Результат: творча робота 
студентів.                                     
(11гр.,12 гр.,13 гр.,14 гр.                                        
Аналіз 4гр.*5,0 = 20,0 год. 
Профілактична робота.  
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Ознайомлення амін.ради 
з результатами соціально-
психологічного опитування 
"Що подобається і що не 
подобається в коледжі?" 
- 3,0 год. 
 
 * Індивідуальне 
консультування за 
зверненням. ( - 9,0 год.) 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год 
* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням. 
* Індивідуальна, корекційно- 
відновлювальна робота 
студента (тки) з «групи 
ризику» за методикою АСПН. 
Т.С. Яценко. - 30 год/ особа. 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год 
 
*Самопідготовка, 
методична робота-8,0 год. 
 
* Індивідуальне 
консультування                              
( - 14,0 год.) 
за методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко. 
 

 

II *Тематичні виховні 
годинита діагностування 
студентів на визначення 
схильності до скоєння 
суїциду. 
 (21гр.,22гр.,.,24гр.,25гр. * 
2,5 год.)  - 10,0 
год.Результат:творча 
робота - 23 гр. Аналіз - 5,0 
год. 
 Профілактична робота. 
 

* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням. ( - 8,0 год.) 
* Просвітницька, 
профілактична  робота. 
Оновлення інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду- 3,0 год. 

* Індивідуальне 
консультування за методикою 
АСПН. Т.С. Яценко. 
. ( - 4,0 год.) 
 

* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням. ( - 16,0 год.) 

 

III - * Підготування та 
проведеннятематично-
виховної години на тему: 
Транзактний аналіз. Еріка 
Берна " Р.В.Д."                         
Ціль: отримання навиків 
спілкування під час 
переддипломної практики -                    
(31 гр., 32 гр. 33 гр., 34 гр.,  
35 гр.*3,0). Індивідуальне 
консультування -- 15,0 год. 

* Індивідуальне 
консультування за методикою 
АСПН. Т.С. Яценко. 
. ( - 4,0 год.) 
 
 

* Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко. 
. ( - 4,0 год.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Квітень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 
 
Профілактика 
проблем 
насильства та 
жорстокого 
поводження в 
родині та 
навчальному 
закладі 
 
 
 
 
 
 
Взаємо-      
відносини в 
студентському 
колективі. 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
 
*Підготування та 
проведення 
профілактичного заняття з 
елементами тренінгу на 
тему: "Твори добро на всій 
землі". 
11 гр.,12 гр., 13 гр., 14 гр. - 
(4 гр.* 7,0) - 28,0 год. 
 
 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
* Профілактична робота з 
студентами "групи ризику" 
- 1 студент-1,5 год.  
Використання методик: 
* Методика діагностики 
між особистих відносин -  
Т. Лірі.                                                      
* АСПН. Т.С. Яценко. 
* Рівень соціалізованості. 
Методика М. Рожкової 
"Вивчення соціалізованості 
особистості студента" 
 *Визначення навчальної 
мотивації за методикою 
"діагностування учбової 
мотивації студентів"                 
Б.Ц. Бадмаев. (5,0 год.) 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 

* Підготування та 
проведення тематично-
виховних годин на теми: 
"Скажемо насильству "Ні!"; 
"Торгівля людьми та її 
причини. Як себе захистити" 
11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр. -                    
( 4 гр. * 3, 0 год.) - 12 год. 

* Індивідуальне 
консультування за методикою 
АСПН. Т.С. Яценко. (10 год.) 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
*Самопідготовка, 
методична робота-8,0 год. 
* Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко (13,0 год.) 
 
 

 

II * Індивідуальне 
консультування за 
зверненням ( 7, 5 год.) 

*Підготування та 
проведення 
профілактичного заняття з 
елементами тренінгу на 
тему: "Твори добро на всій 
землі". 
21 гр.,22 гр., 23 гр., 24 гр., 
25 гр.  - ( 5 гр.* 5,0)- 25,0 год. 
 

Профілактична робота з 
студентами "групи ризику" 
- 1 студент - 1,5 год. 
Використання методик: 
* Методика діагностики між 
особистих відносин - Т. Лірі. 
* Рівень соціалізованості. 
Методика М. Рожкової 
"Вивчення соціалізованості 
особистості студента" 
 * Методика "діагностування 
учбової мотивації студентів" 
Бадмаев. ( 6 год.) 

* Просвітницька, 
профілактична  робота. 
Оновлення 
інформаційного 
соціально-психологічного 
стенду- 4,0 год. 

 

III * Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко. 
 

* Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко. ( 8 год.) 
 

* Індивідуальне 
консультування за методикою 
АСПН. Т.С. Яценко. (10 год.) 
 

* Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко (13,0 год.) 
 

 
 
 
. 



Травень  1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
 
Профілактика 
девіантної 
поведінки. 
 
 
Профілактичне 
попередження 
різних 
залежностей 
(алкогольної, 
наркотичної, 
інтернет 
залежності, 
ігроманії, 
т.п.) в 
студент-
ському 
середовищі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
* Опитування за 
запитом адміністрації " Я 
і мої досягнення у спорті"- 
 11 гр., 12гр., 13 гр., 14 гр.             
- (4 гр.* 5,0 год.)- 20,0 год. 
* Ознайомлення 
тренерів - наставників з 
результатами опитування. 
Підготування звіту 
адміністрації коледжу                    
- 6,0 год. 
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
 
* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням ( 7,0 год.) 
 
* Підготування та 
проведення тематично-
виховної  години на тему: 
"Інтернет залежність та 
інші види та причини 
залежностей" -                             
11 гр., 12 гр., 13 гр., 14 гр. -                    
( 4 гр. * 1,5 год.) - 6 год. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Індивідуальна, корекційно- 
відновлювальна робота 
студента (тки) з «групи 
ризику» за методикою АСПН. 
Т.С. Яценко. - 30 год/ особа. 
 
 

* Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
 
*Самопідготовка, 
методична робота-8,0 год. 
 
*Складання звіту про 
виконану роботу за рік - 
8,0 год. 
 
* Відвідування ОМЦ 
ППСР - 7, 0 год. 

 

II * Індивідуальне 
консультування за 
методикою АСПН.                        
Т.С. Яценко ( 4,5 год.) 
 

* Опитування за запитом 
адміністрації " Я і мої 
досягнення у спорті"- 
 21гр.,22гр.,23 гр.,24 гр.,                
25 гр.                                                           
(5 гр.* 5,0 год.)- 25,0 год. 
 

* Індивідуальне 
консультування за                
зверненням. 
* Ознайомлення тренерів - 
наставників з результатами 
опитування. Підготування 
звіту адміністрації коледжу                    
- 6,0 год. 
 

* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням   

 

III * Індивідуальне 
консультування за 
зверненням (5,0 год.) 

* Індивідуальне 
консультування за 
зверненням 

* Групове консультування 
(за запитом) випускників на 
тему: " Стрес та етапи 
виходу  з нього"(1 гр.*1,5 год.)           
31гр.,32гр.,33гр.,34 гр.,35 гр.) 
= 8,0 год. 
 

Психологічно- 
просвітницька освіта 
через групове 
консультування студентів; 
загальні психологічні 
закономірності 
тестування, як найкраще 
запамятовувати матеріал. 
31 гр., 32 гр., 33 гр., 34 гр,  35гр. 
-15 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Червень 
 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень Примітки 

 
Супровод- 
ження 
студентів під 
час 
державних 
іспитів 

I * Засідання адмін.ради- 
2,0 год. 
* Складання плану на 
місяць = 2,5 год. 
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом на тему: 
"Тривожність, як 
психологічне 
виснаження",експрес-
діагностика "схильність 
до немотивованої 
тривоги" за В.В. Бойко.  
 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
* Складання плану на рік 
=  6,0 год. 
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом на тему: 
"Тривожність, як 
психологічне виснаження", 
експрес-діагностика 
"схильність до 
немотивованої тривоги" за 
В.В. Бойко. 

* Засідання адмін.ради- 2,0 
год. 
 
* Консиліум. Підготування та 
засідання - 5,0 год. 
 
* Методична робота. 
 

Методична робота -                     
- заповнення журналів: 
- заповнення 
індивідуальних  карток; 
- заповнення протоколів;  
- т.п.  - 30 год. 
 

 

II * Зустріч з студентами 
пільгової категорії. Тема 
профілактичного 
напрямку: "Мої плани на 
літні канікули"- 1,5 год. на 
1 ос. ( 1,5*9 ос.)  = 13,5 
год.  
 
 

* Індивідуальне 
консультування 
за запитом на тему: 
"Тривожність, як 
психологічне виснаження", 
експрес-діагностика 
"схильність до 
немотивованої тривоги" за 
В.В. Бойко. 

* Індивідуальна, корекційно- 
відновлювальна робота 
студента (тки) з «групи 
ризику» за методикою АСПН. 
Т.С. Яценко. - 30 год/ особа. 
 

* Індивідуальне 
консультування 
за запитом. 

 

III  
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом випускників на 
тему: "Тривожність, як 
психологічне 
виснаження",експрес-
діагностика "схильність 
до немотивованої 
тривоги" за В.В. Бойко.  

 
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом випускників на 
тему: "Тривожність, як 
психологічне 
виснаження",експрес-
діагностика "схильність до 
немотивованої тривоги" за 
В.В. Бойко.  

 
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом випускників. 
 

 
* Індивідуальне 
консультування 
за запитом випускників. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Виконавець практичний психолог Шаповал А.В.   ______________ 


	Тематичні виховні години на тему «5 языковлюбви» Гері Чепмен,

