
 «ЗРАЗОК» 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

тематичних годин практичного психолога  

на 20___-20___навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Зміст тематично-психологічних годин для студентів коледжу Термін виконання Відповідальний Учасники 

 

1. В рамках адаптаційного періоду ознайомлення студентів нового 

набору з темою: «Зовнішні і внутрішні впливи на емоційний стан 

людини. Вміння розуміти себе і інших». 

Вересень 

 

Практичний психолог Студенти 

11,12 гр. 

2. В рамках адаптаційного періоду ознайомлення студентів нового 

набору з темою: «Зовнішні і внутрішні впливи на емоційний стан 

людини. Вміння розуміти себе і інших». 

Вересень 

 

Практичний психолог Студенти 

13, 25 гр. 

 

3. Відповідно до листа МОН України від 27.07.2017р. № 1/9-413  в 

рамках профілактичного заходу ознайомлення студентів з темою: 

«Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення». 

                 Жовтень 

 

Практичний психолог Студенти 

11,12,13,25 

гр. 

4. Психологічна просвіта. Теми: 

-  «Спілкування на мові апонента.» за С. Єфремцевим; 

-  «Толерантність чи конфліктність».  

Листопад 

 

Практичний психолог 

 

11,12 гр. 

5. Психологічна просвіта. Теми: 

-  «Спілкування на мові апонента.» за С. Єфремцевим; 

-  «Толерантність чи конфліктність». 

Листопад 

 

Практичний психолог Студенти 

13, 25 гр. 

6. Психологічна просвіта. Теми: 

-  «Самооцінка. Мотиви самоствердження»; 

- « Негативні фактори які сприяють поширенню 

особистісних фобій пов’язаних з навчанням». 

Січень 

 

Практичний психолог Студенти 

11,12 гр. 

7. Психологічна просвіта. Теми: 

-  «Самооцінка. Мотиви самоствердження»; 

- « Негативні фактори які сприяють поширенню 

особистісних фобій пов’язаних з навчанням». 

Січень 

 

Практичний психолог Студенти 

13,25 гр. 

8. Психологічна просвіта. Теми: 

- «Самореалізація з використанням творчості»;                          

за методом Т.С. Яценко 

Лютий 

 

Практичний психолог Студенти  

11,12 гр. 



  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                      Практичний психолог   _______________________               

 

- «Кроки подолання психологічного вигорання».  

9. Психологічна просвіта. Теми: 

- «Самореалізація з використанням творчості»                          

за методом Т.С. Яценко; 

- «Кроки подолання психологічного вигорання». 

Лютий 

 

Практичний психолог Студенти 

гр.13, 25 

10. Відповідно до листа МОН України від 27.07.2017р. № 1/9-413  в 

рамках профілактичного заходу ознайомлення студентів з темою:      

             - «Безпека дитини в мережі Інтернет» (Мікель М.Ю., 

Стасюк Т.В.); 

- « Мережа Інтернет – правила безпечної поведінки». 

                   Березень 

 

Практичний психолог Студенти 

групи 

ризику 

11. В рамках літньої сесії та державних іспитів висвітлення тем:                     

- «Тривожність як психологічне виснаження»;                                                

- «Світ моїх можливостей»; 

Квітень 

 

Практичний психолог Студенти 

групи 

ризику 

І,ІІ,ІІІ 

курсів 

12. В рамках літньої сесії та державних іспитів висвітлення тем:                     

- «Тайм- менеджмент. Я керую своїм часом»;                                                

- «Стрес та етапи виходу»; 

Травень 

 

Практичний психолог Студенти 

групи 

ризику 

І,ІІ,ІІІ 

курсів 


