
 

 

 

 

 



ВСТУП 

Психологічна служба ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» складається з 

практичного психолога. У своїй діяльності практичний психолог керується 

упорядженими документами, а саме: 

- Конституція України; 

- Конвеція про права дитина; 

- Закони України з питань освіти; 

- Положення про психологічну службу в системі освіти України; 

- Накази органів управління освітою всіх рівнів; 

- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; 

- Положення про ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»; 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку коледжу; 

- Дана посадова інструкція; 

- Лист МОН від 25.03.2022 No 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі 

людьми в умовах воєнної агресії»; 

- Лист МОН від 30.05.2022 No 1/5735-22 «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»; 

- Лист МОН від 12.04.2022 No 1/4068-22 «Щодо недопущення участі 

неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил 

України»; 

- Лист МОН від 10.06.2022 No 1/6267-22 «Про деякі питання національно- 

патріотичного виховання в закладах освіти України»; 

- Лист МОН від 22.06.22 No 1/6894-22 «Про методичні рекомендації щодо 

організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період»; 

- Лист МОН від 27.06.2022 No 1/7035-22 «Про підготовку до початку та 

особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році». 

 

 

 

 



 Цілепокладаюча частина 

У 2022 році основною метою психологічної служби було соціально-

психологічне забезпечення освітнього процесу на всіх його рівнях, 

психодіагностика учасників навчально-виховного процесу, здійснення 

соціально-психологічної корекції, консультування, психологічна просвіта. 

.На 2022-2023 н.р. заплановано продовжити вивчати проблемне питання ,на 

яке буде спрамована увага практичного психолога- це збереження і 

зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей здобувачів освіти, 

на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

 

Мета діяльності практичного психолога: 

- виявлення інтелектуальних здібностей, властивостей характеру особистості 

та мотиваційних компонентів здобувачів освіти, своєчасної реалізації вікових 

та індивідуальних можливостей, здійснення психологічної корекції, сприяння 

самореалізації та творчої активності кожного учасника навчально-виховного 

процесу. 

Завдання: 

- вивчення мотивації навчання та адаптації здобувачів освіти; 

- вивчення інтересів та схильностей здобувачів освіти; 

- вивчення рівня розумового та психічного розвитку; 

- виявлення обдарованих дітей, знервованих і тривожних здобувачів освіти та 

схильних до агресивності; 

- надання психологічної допомоги здобувачам освіти та працівникам 

коледжу у складних життєвих ситуаціях; 

- створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного та 

інтелектуального потенціалу здобувачів освіти для успішного навчання; 

- моніторинг актуальних соціально-психологічних проблем студентського 

середовища та своєчасне реагування на них; 

- активізація корекційно-розвивальної роботи щодо збереження психічного 

здоров`я всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- організація превентивних заходів щодо різних форм залежності, соціально-

небезпечних ігор, фізичного насилля, агресивної та суїцидальної поведінки; 

- формування сприятливого позитивного морально-психологічного клімату 

серед здобувачів освіти та педагогічному колективі. 

 



 

 Змістовна частина 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи з здобувачами 

освіти, педпрацівниками, 

батьками, адміністрацією 

навчального закладу 

 

 

Термін 

проведення 

 

З ким 

проводиться 

1. Психодіагностична робота 

1.1 Визначення особливостей 

перебігу адаптаційного періоду 

здобувачів освіти нового набору 

до умов начання у коледжі 

(Методика визначення 

стресостійкості та соціальної 

адаптації Холмса і Раге; тест 

«Наскільки ти адаптований до 

життя» за 

Фурманом;Опитувальник К. 

Роджерса для виявлення 

адаптованості / неадаптованості 

особистості. 

 

Вересень, 

жовтень 

Здобувачі освіти 

нового набору, 

психолог 

 

1.2 Діагностика типу темпераменту 

підлітка ,діагностика психічних 

станів особистості ( методика 

Айзенка «Самооцінка 

психічних станів») 

 

Вересень, 

жовтень 

Здобувачі освіти 

нового набору,  

психолог 

 

1.3 Діагностика рівня тривожності 

(методика «Шкала 

тривожності» Тейлора) 

Жовтень, 

листопад 

Здобувачі освіти 

нового набору, 

які важко 

адаптуються, 

психолог 

 

1.4 Діагностика рівня емоційнойної 

стійкості (автор: Тарасов Є.О, 

доктор психологічних наук) 

 

Жовтень, 

листопад 

Здобувачі освіти 

нового набору, 

які важко 

адаптуються, 

психолог 

 

1.5 Дослідження умов проживання 

здобувачів освіти у гуртожитку 

з метою виявлення 

Протягом року Здобувачі 

освіти, психолог 

https://onlinetestpad.com/ua/testview/94623-metodika-viznachennya-stresost%D1%96jkost%D1%96-ta-soc%D1%96alnoi-adaptac%D1%96i-kholmsa-%D1%96-rage
https://onlinetestpad.com/ua/testview/94623-metodika-viznachennya-stresost%D1%96jkost%D1%96-ta-soc%D1%96alnoi-adaptac%D1%96i-kholmsa-%D1%96-rage
https://onlinetestpad.com/ua/testview/94623-metodika-viznachennya-stresost%D1%96jkost%D1%96-ta-soc%D1%96alnoi-adaptac%D1%96i-kholmsa-%D1%96-rage


несприятливихх факторів, що 

перешкоджають повноцінному 

фізичному й психічному 

відпочинку, підготовці до 

навчальних занять 

 

спільно з 

вихователем 

1.6 Діагностика міжособистісних 

відношень ( методика 

«Соціометрія» Дж.Морено-

оцінка взаємин підлітка з 

групою) 

 

За 

необхідністю, 

за запитом 

Здобувачі освіти 

1-3 курсів, 

психолог 

1.7 Діагностика схильності до 

суїцидальної поведінки 

(методика визначення 

схильності до суїцидальної 

поведінки М.Горська; Карта 

визначення ризику 

суїцидальності В.М.Прийменко; 

тест на виявлення суїцидальних 

намірів Н. Шавровська, О. 

Гончаренко, І. Мельникова; тест 

на виявлення суїцидального 

ризику СР-45 

  

 

  

 

Протягом року Здобувачі 

освіти,психолог 

1.8  Поглиблена індивідуальна 

діагностика здобувачів освіти 

схильних до правопорушень, з 

метою виявлення причин 

дезадаптації, 

важковиховуванності, їх 

психологічних особливостей та 

надання допомоги по корекції 

поведінки (методики 

діагностики дітей, схильних до 

девіантної поведінки) 

 

За 

результатами 

досліджень,за 

запитом або за 

необхідністю 

Здобувачі освіти 

схильні до 

правопорушень, 

психолог 

1.9 Поглиблена індивідуальна 

діагностика дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування 

Протягом року, 

за запитом 

Діти-сироти, 

діти позбавлені 

батьківського 

піклування, 

психолог 



 

1.10 Поглиблена індивідуальна 

діагностика здобувачів освіти з 

особливими потребами 

 

Протягом року, 

за запитом 

Здобувачі освіти 

з особливими 

потребами, 

психолог 

1.11 Дослідження навчальної 

мотивації здобувачів освіти 

Протягом року Здобувачі 

освіти,психолог 

 

1.12 Діагностика психоемоційного 

стану здобувачів освіти 

неадекватної поведінки, що 

належать до «групи ризику» 

 

Протягом року, 

за необхідністю 

Зобувачі освіти 

«групи ризику», 

психолог 

1.13 Психологічна діагностика 

здобувачів освіти призивного 

віку щодо проходження 

військової служби: 

- вивчення особливостей уваги 

(тест «Таблиці Шульте», 

методика «Запам`ятай і розстав 

крапки») 

- дослідження пам`яті 

(методика «Продуктивність 

пам`яті», «Визначення 

переважаючого типу пам`яті») 

- визначення переважаючого 

типу мислення ( опитувальник 

типу мислення Резапкіної) 

- діагностика провідної 

модальності сприймання 

(методика С.Єфремцева) 

- визначення рівня нервово-

психічної стійкості (методика 

«Прогноз-2» В.Ю.Рибнікова) 

 

Протягом 

першого 

семестру, 

за запитом 

військомату 

Здобувачі освіти 

призивного віку, 

психолог 

1.14 Діагностика педагогічних 

працівників, колективу: 

- «Експрес-методика» з 

вивчення психологічного 

клімату в робочому колективі за 

О.С.Михалюка, А.Ю.Шалито; 

- визначення рівня емоційного 

вигорання 

 

Протягом року, 

за бажанням 

або за запитом 

адміністрації 

Педпрацівники, 

психолог 



1.15 Діагностика сімейних відносин, 

батьківської громадськості: 

- діагностика 

внутрішньосімейних відносин  

(«Кінетичний малюнок сім`ї» 

- виявлення ставлення батьків 

до дітей (методика діагностики 

батьківського відношення за 

А.Я. Варга, В.В. Століним) 

 

За бажанням, за 

необхідністю 

та за запитом 

керівників груп 

Батьки, 

психолог 

1.16 Групова та індивідуальна 

психодіагностика за 

необхідністю чи за запитом 

адміністрації, керівників груп 

 

За 

необхідністю 

чи за запитом 

адміністрації, 

керівників груп 

 

Здобувачі 

освіти,психолог 

2. Консультаційна робота 

2.1 Консультування (індивідуальне 

або групове) за результатами 

досліджень 

 

Згідно з планом 

роботи на 

місяць 

Здобувачі 

освіти, психолог 

2.2 Консультування з проблем в 

особистому та суспільному 

житті  

 

За 

необхідністю, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 

2.3 Консультування у скрутних 

життєвих обставинах 

За 

необхідністю, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 

2.4 Консультування з проблем в 

особистому житті 

За 

необхідністю, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 

2.5 Консультування з проблеми 

налагодження взаємовідносин з 

дітьми у скрутних життєвих 

обставинах 

 

За 

необхідністю, 

за запитом 

Батьки, 

психолог 

2.6 Консультування з налагодження 

взаємовідносин зі здобувачами 

освіти 

 

За 

необхідністю, 

за запитом 

Педапрацівники, 

психолог 

2.7 Консультування з протидії 

вживанню наркотичних 

речовин, алкоголю, куріння 

За 

необхідністю, 

за запитом, 

протягом 

Здобувачі 

освіти, психолог 



навчального 

року 

 

2.8 Консультування з профілактики 

девіантної поведінки молоді 

(правопорушення, пияцтво, 

наркоманія, токсикоманія, 

бродяжництва) 

За 

необхідністю, 

за запитом, 

протягом 

навчального 

року 

 

Здобувачі 

освіти, психолог 

2.9 Консульування з профілактики 

булінгу, насильства, 

стигматизації та дискримінації 

дезадаптованих здобувачів 

освіти 

За 

необхідністю, 

за запитом, 

протягом 

навчального 

року 

 

Здобувачі 

освіти, психолог 

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

3.1 Тренінгові заняття щодо 

адаптивності здобувачів освіти 

до нових умов життя та 

навчання, особистісного 

зростання та покращення 

відносин у групі «Я-студент 

Любешівського технічного 

коледжу» 

 

Протягом 

першого 

семестру 

Здобувачі 

освіти, психолог 

3.2 Систематичні корекційні 

заняття для дітей-сиріт та дітей 

позбавленого батьківського 

піклування 

 

За 

необхідністю, 

за запитом, 

протягом 

навчального 

року 

 

Діти-сироти та 

діти позбавлені  

батьківського 

піклування, 

психолог 

 

3.3 Психологічні тренінгові заняття 

по формуванню особистісно-

професійної зрілості (за 

програмою «Від мрії до 

реальності»): 

Блок 1 «Я і моя професія»: 

Заняття1. «Яка вона, моя 

професія?» 

Заняття 2. «Я хочу!Я можу!Я 

буду!» 

Щотижня, 

середа 

 

 

 

Вересень, 

жовтень 

 

 

 

Листопад, 

Здобувачі освіти 

перших курсів, 

здобувачі освіти 

випускних груп, 

психолог 



Блок 2 «Я і моя майбутня 

робота»: 

Заняття 1 «Мої професійні 

плани» 

Заняття 2 «Я влаштовуюсь на 

роботу» 

Заняття 3 «Співбесіда з 

роботодавцем.Відмова- поразка 

чи успіх?» 

Блок 3 «Моє перше робоче 

місце»: 

Заняття 1 «Перші кроки на 

робочому місці» 

Заняття 2 «Конструктивна 

взаємодія» 

Заняття 3 «Крок до 

професійного успіху» 

Блок 4 «Я і власна справа»: 

Заняття 1 «Основи 

підприємництва» 

Заняття 2 «Психологія 

лідерства» 

Заняття 3 «Лідер-підприємець» 

 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий, 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень, 

травень 

 

3.4 Систематична корекційна 

робота зі здобувачами освіти, 

які схильні до пропусків занять 

без поважних причин та їх 

батьками 

 

Протягом року, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, батьки, 

психолог 

3.5 Тренінги для педагогів: техніки 

управління стресом, як 

уникнути емоційного вигорання 

та інші за необхідністю 

Протягом року, 

за запитом 

Педагоги, 

психолог 

3.6 Ділова гра-тренінг 

«Формування сприятливого 

клімату та згуртованості в 

педагогічному колективі» 

Протягом року Педагоги, 

психолог 

3.7 Тренінгові заняття на тему: 

«Обережність і обачливість 

помічники мого життя»   

(Іванюк К.В.,Бєляєва К.Ю.) 

 

Протягом року, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 

3.8 Тренінгові заняття на тему: «Я 

це можу» (Гайова Т.А.) 

Протягом року, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 



 

3.9 Корекційно-відновлювальний 

тренінг «Подолання дитячих 

страхів та розвиток емоційної 

стабільності дітей 

військовослужбовців»   

(Стецюк Л.В.) 

 

Протягом року, 

за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 

 

4. Психологічна просвіта 

4.1 Ознайомлення педагогів з 

технологіями надання першої 

психологічно 

допомоги учасникам освітнього 

процесу та запровадження 

«Психологічної 

хвилинки» під час уроків; 

-ознайомлення педагогів та 

батьків здобувачів освіти з 

основними 

закономірностями та умовами 

сприятливого розвитку дитини. 

Вересень Педагогічний 

колектив, 

батьки,  

психолог 

 

4.2 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів до 

«Всесвітнього дня запобіганням 

самогубствам»  

 

10 вересня Здобувачі 

освіти, психолог 

 

4.3 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів до 

«Міжнародного день миру» 

 

21 вересня Здобувачі 

освіти, психолог 

 

4.4 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів на тему: 

- «Торгівля людьми-сучасний 

прояв рабства» (відеофільм 

«Станція призначення життя», 

«Не дай себе обманути»)(18.10); 

- «Міжнародний день людей 

похилого віку»(01.10); 

- «Міжнародний день 

ненасильства» (02.10); 

- «Всесвітній день психічного 

здоров`я»(10.10); 

- «День захисника 

України»(14.10); 

Жовтень Здобувачі 

освіти, психолог 



- «Міжнародний день боротьби 

жінок за мир»(25.10). 

Бесіди та години спілкування на 

тему: 

- необхідність якісної освіти; 

- самооцінка підлітка 

- інформування про вплив та 

наслідки вживання 

наркотичних, 

психоактивних речовин, 

алкоголю та тютюнопаління; 

- формування моральної 

поведінки, активної життєвої 

позиції, єдності слова 

і діла в особистості, готовності 

брати активну участь у житті 

своєї держави. 

4.5 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів на тему: 

- «День пам'яті борців проти 

тиранії»(07.11); 

ознайомлення учасників 

освітнього процесу із 

загрозами, які може нести 

інтернет (шахрайство, спам, 

кібербулінг тощо);- «Всесвітній 

день доброти»(13.11); 

- «Міжнародний день не 

куріння»(15.11); 

- «Міжнародний день 

толерантності»(16.11); 

- « Європейський день проти 

насилля над дітьми»(18.11); 

- «Всесвітній день 

дитини»(20.11); 

- «День Гідності та 

Свободи»(21.11); 

- Міжнародний день боротьби 

за ліквідацію насильства над 

жінками Період з 25 листопада 

Міжнародна акція «16 днів 

проти гендерного насильства» 

по 10 грудня; 

Бесіди та години спілкування на 

тему: 

Листопад Здобувачі 

освіти, психолог 



- депресія та пов`язана з нею 

суїцидальна поведінка у 

підлітків. 

-ознайомлення учасників 

освітнього процесу із 

загрозами, які може нести 

інтернет (шахрайство, спам, 

кібербулінг тощо). 

4.6 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів на тему: 

- «Всесвітній День боротьби зі 

СНІДом», «Міжнародний день 

волонтера» (01.12); 

- « Міжнародний день боротьби 

за ліквідацію рабства»(02.12); 

- «День благодійності та 

благодійника»(друга неділя 

грудня); 

- «День Збройних Сил 

України»(06.12); 

- «Міжнародний день прав 

людини»(10.12); 

- «Міжнародний день допомоги 

бідним»(12.12); 

- «Міжнародний день 

солідарності людей»(20.12) 

 

Грудень Здобувачі 

освіти, психолог 

4.7 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів на тему: 

- « Всесвітній день 

миру»(01.01): 

- « Всесвітній день 

«Дякую»(11.01); 

- «День солідарності з дітьми 

вулиці»(20.01); 

- «Міжнародний день 

обіймів»(21.01); 

- «День Соборності 

України»(22.01) 

 

Січень Здобувачі 

освіти, психолог 

4.8 Бесіди та години спідкування на 

тему: «Ми схожі, але не рівні» 

 

Лютий Здобувачі 

освіти, психолог 



4.9 Бесіди та години спідкування на 

тему: «Деструктивні 

поведінкові прояви-лінощі» 

 

Березень Здобувачі 

освіти, психолог 

4.10 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів на тему: 

- « Всесвітній день 

здоров'я»(07.04); 

- « Всеукраїнський день 

психолога»(23.04); 

- «Міжнародний день 

солідарності молоді»(24.04) 

Бесіди та години спілкування на 

тему: «Альтернатива 

лихослів`ям» 

 

Квітень Здобувачі 

освіти, психолог 

4.11 Бесіди до«Дня сім`ї»(10.05), а 

також лекції на тему 

«Психологічна стійкість в 

учнівсько-студентському 

колективі» 

 

Травень Здобувачі 

освіти, психолог 

4.12 Мультимедійні лекції, виступи з 

переглядом роликів на тему: 

- «Міжнародний день захисту 

дітей»(01.06); 

- «Міжнародний день - жертв 

насилля та агресії»(04.06); 

- «Міжнародний день 

друзів»(09.06); 

- «Всесвітній день 

батька»(третя неділя червня); 

- «Всесвітній день 

біженця»(20.06); 

- « Міжнародний день боротьби 

зі зловживанням наркотиками 

та їх незаконним 

обігом»(26.06); 

- «День Конституції 

України»(28.06) 

 

Червень Здобувачі 

освіти, 

психолог 

5. Організаційно-методична робота 

5.1 Складання річного плану 

роботи 

 

Серпень Психолог 



5.2 Складання місячного плану 

роботи 

 

Щомісяця Психолог 

5.3 Складання аналітичного та 

статистичного звітів 

 

До 1 червня Психолог 

5.4 Самопідготовка, робота у 

бібліотеці, робота з інтернет-

ресурсами 

 

Протягом року Психолог 

5.5 Підготовка до виступів на 

батьківських зборах, 

педагогічних нарадах, 

семінарах, тощо 

 

Протягом року Психолог, 

батьки, педагоги 

5.6 Підготовка до проведення 

тренінгових занять, семінарів, 

практикумів, ділових ігор 

Протягом року Здобувачі 

освіти, педагоги, 

адміністрація 

коледжу, батьки, 

психолог 

 

5.7 Підготовка до проведення 

групових та індивідуальних 

корекційно-розвивальних 

занять  

Протягом року Здобувачі 

освіти, педагоги, 

адміністрація 

коледжу, батьки, 

психолог 

 

5.8 Участь у навчально-методичних 

семінарах (нарадах) практичних 

психологів 

Протягом року Практичні 

психологи ПТНЗ 

Волинської 

області 

 

5.9 Оновлення інформації на сайті 

коледжу 

 

Протягом року Психолог, 

інженер-

електроник 

 

5.10 Підготовка 

психодіагностичного 

інструментарію (анкети, тести) 

 

Протягом року Психолог 

5.11 Підготовка до проведення 

виховних годин 

Протягом року Психолог, 

вихователь 

 



5.12 Участь у засідання методичної 

ради навчального закладу 

 

Протягом року 

за планом 

навчального 

закладу 

Педпрацівники, 

психолог 

5.13 Підготовка протоколів та 

аналітичних довідок за 

результатами психологічних 

досліджень 

 

Протягом року Психолог 

5.14 Ведення посадової документації Протягом року, 

щотижня, 

щомісяця 

Психолог 

6. Зв`язки з громадськістю 

6.1 Відвідування батьків за місцем 

роботи та вдома 

За 

необхідністю 

або за запитом 

Психолог, 

батьки 

6.2 Відвідування здобувачів освіти 

з неблагополучних сімей вдома, 

ознайомлення з умовами 

проживання дітей-сиріт 

 

За 

необхідністю 

або за запитом 

Психолог 

6.3 Налагодження співробітництва 

з: 

- службою у правах дітей, 

відділом сім`ї, молоді та спорту 

РДА; 

- працівниками правоохоронних 

органів (зустрічі-діалоги зі 

здобувачами освіти) 

«Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх за скоєння 

злочинних неправомірних дій»; 

- працівниками охорони 

здоров`я (зустріч з лікарем 

наркологом, гінекологом та 

інфекціоністом); 

- громадськими організаціями 

та іншими організаціями, що 

оставлять подібні приоритетні 

завдання 

 

Протягом року, 

за 

необхідністю, 

або за запитом 

Здобувачі 

освіти, психолог 

та представники 

відповідних 

установ 

6.4 Виступи у ЗМІ За 

необхідністю 

або зазапитом 

Психолог 



 

 

 

 

 

Практичний психолог                                                          Юлія ЗЕЛИК 


