
ПЛАН  
діяльності соціально-психологічної служби 

комунального закладу вищої освіти  
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» 

Запорізької обласної ради 
на 2019-2020 н.р. 

 
Напрями діяльності соціально-психологічної служби: 

1. Організаційно-методична робота.  
2. Психологічна діагностика та аналіз динаміки психічного, розумового і 

соціального розвитку здобувачів освіти.  
3. Психологічне консультування (консультативна допомога всім учасникам 

освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та 
професійного розвитку тощо; віртуальна «скринька довіри»).  

4. Психологічна просвіта (психологічне забезпечення освітнього процесу, 
формування психологічної культури учасників освітнього процесу).  

5. Психологічна профілактика (психологічний супровід психічного, розумового та 
комунікативного розвитку здобувачів освіти; адаптації до умов освітнього процесу, 
формування соціально-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти).  

6. Соціальний захист (здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників 
освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових 
ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі 
хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства (фізичного, економічного, 
психологічного, соціального тощо)); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів 
учасників освітнього процесу). 

 
№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний 

Організаційно-методична робота 

1. 

Складання плану роботи на  
2019–2020 навчальний рік 

Протягом року 

Практичний психолог, 
соціальний педагог, 
науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

2. 
Підготовка до проведення 
навчальних індивідуальних та 
групових занять, ігор, тренінгів 

Відповідно до плану 
роботи 

Практичний психолог, 
науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

3. 

Підготовка звітів і пропозицій 
Відповідно до графіку 

проведення 

Практичний психолог, 
соціальний педагог, 
науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

4. 

Складання звітів за підсумками 
роботи 2019– 2020 навчального року 

ІІ семестр 

Практичний психолог, 
соціальний педагог, 
науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

Психологічна діагностика 

1. 
Спостереження за адаптацією  
студентів 1 курсів до нових умов 
навчання. 

Протягом І семестру 
Практичний психолог 

2. 
Дослідження міжособистісних і 
міжгрупових відносин студентів І 
курсу («Соціометрія» Дж. Морено). 

Лютий Практичний психолог 



3. 
Психологічні дослідження за запитом 
адміністрації. 

Протягом року 
Практичний психолог 

4. 

Психологічна діагностика 
суїцидальних намірів. (Анкета 
виявлення суїцидальної поведінки 
М.Горська). 

Листопад 

Практичний психолог 

5. 
Методика експрес – діагностики 
характерологічних особливостей 
особистості (опитувальник Айзенка). 

Листопад 
Практичний психолог 

Психологічне консультування 

1. 
Консультування студентів з проблем 
адаптації до умов навчання  в 
академії 

Протягом року 
Практичний психолог 

2. 

Проведення індивідуальних 
консультацій для студентів-сиріт та 
студентів з особливими освітніми 
потребами щодо попередження 
дезадаптивної поведінки 

Протягом року 

Практичний психолог 

3. 

Проведення індивідуального 
консультування з метою подолання 
дезадаптивної поведінки серед 
студентів (за запитами) 

Протягом року 

Практичний психолог 

4. 

Консультативна робота з особами, 
які перебувають в кризовій ситуації, 
надання рекомендацій щодо 
подолання депресивного стану 

Протягом року 

Практичний психолог 

5. 

Надання індивідуальних 
консультацій педпрацівникам, 
батькам, опікунам щодо навчання та 
виховання студентів-сиріт та осіб з 
особливими освітніми потребами 

Протягом року 

Практичний психолог 

6. 
Групове консультування 
психологічної безпеки в процесі 
користування соціальними мережам 

Протягом року 
Практичний психолог 

7. 

Проведення консультацій з питань 
профорієнтації з учнями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, батьками 

Протягом року 

Практичний психолог 

8. 
Групове та індивідуальне 
консультування студентів за 
результатами діагностик 

Протягом року 
Практичний психолог 

Психологічна просвіта 

1. 
Інтерактивна лекція «Особистісно-
професійний саморозвиток: теорія та 
техніки» 

Вересень 
Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

2. 
Інтерактивна лекція 
«Інтернальність як умова успішної 
навчально-професійної діяльності» 

Жовтень 
Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

3. 
Інтерактивний захід «Булінг: 
«агресори» та «жертви» 

Листопад Практичний психолог 

4. 
Інтерактивний захід «Навчальний 
стрес та як з ним боротися» 

Грудень 
Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

5. Лекція «Як упізнати загрозу суїциду» Лютий Практичний психолог 

6. 
Інтерактивний захід «Психологічна 
культура особистості» 

Березень 
Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 



7. 
Круглі столи «Конфліктогени у 
нашому житті», «Засоби подолання 
та профілактики конфліктів» 

Квітень 
Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

8. 
Інтерактивний захід для випускників 
«Вимоги роботодавців, або умови 
успішної кар’єри» 

Травень Практичний психолог 

9. 
Лекція «Психологічні бар’єри 
навчання» 

Червень 
Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

Психологічна профілактика 

1. 
Тренінг адаптації першокурсників до 
умов навчання у закладі вищої 
освіти «Вітаємо, Ви – студент!» 

Вересень Практичний психолог 

2. Тренінг самопізнання «Таємниці Я» Жовтень 
Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

3. 
Тренінг комунікативних вмінь 
«Встановлення та підтримка 
контакту» 

Листопад 
Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

4. 
Ігрові тренінги «Готуємо пам’ять до 
сесії», «Як скласти сесію та вижити», 
«Техніки тайм-менеджменту» 

Грудень 
Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

5. 

Тренінг комунікативних вмінь 
«Невербальні засоби спілкування». 
Тренінг особистісного зростання 
«Психологічна самотність: шляхи 
подолання» 

Лютий 

Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

6. 
Тренінг комунікативних вмінь 
«Техніки вербальної комунікації» 

Березень 
Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

7. 

Тренінг особистісного зростання «На 
шляху особистісно-професійного 
саморозвитку». Тренінг 
професійного самовизначення «Я – 
майбутній психолог» 

Квітень 

Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

8. 
Ігрові тренінги «Прокрастинація та 
сучасний студент», «Як подолати 
стрес під час сесії» 

Травень 
Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

9. 
Тренінг особистісного росту 
«Творчість як стиль життя» 

Червень 
Науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

Соціальний захист 

1. 

Соціально-педагогічний супровід 
студентів, педагогічного колективу та 
мікрогруп, осіб, які потребують 
піклування чи перебувають у 
складних життєвих обставинах 

Протягом року 

Соціальний педагог 

2. 

Просвітницька та профілактична 
робота серед студентів із питань 
запобігання та протидії домашньому 
насильству 

Протягом року 

Соціальний педагог 

3. 
Вивчення та аналіз соціальних умов 
розвитку студентського колективу в 
цілому 

Протягом року 
Соціальний педагог 

 


