
ПЛАН ЗАХОДІВ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 

ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ 
Напрям Захід Відповідальні та задіяні особи Термін проведення 
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1. «Збереження та 

зміцнення психічного  

здоров’я викладачів» 

1.1. Зустрічі – засідання круглого столу з 

викладачами та студентами :  

1. «Психологічне самопочуття викладача. 

Професійні деформації. Синдром 

емоційного вигорання». 

2. «Толерантність. Сходини духовного 

зростання». 

3. «Особистість викладача – інструмент 

виховання». 

4. «Релаксація – корисна звичка». 

Шупта І. М., 

Ільченко А. М.; 

практичний психолог –  

Плаксієнко І. Л., 

куратори груп 

 

 

Вересень 

2014 р. 

 

Жовтень  

2014 р.  

Листопад  

2014 р. 

Березень  

2015 р. 

2. «Етика і 

психологія сімейного 

життя» 

2.1. Творча робота зі студентськими 

групами: 

2.1. Тематика творчих робіт для студентів : 

– Колаж «Моя особистість». 

Реферат «Темперамент». 

– «Портфоліо емоцій». 

– Реферат «Традиції в сучасній українській 

сім’ї». 

– Презентації «Традиції мого народу, «Свята 

мого народу». 

2.2. Кураторська година «Сім’я в сучасному 

суспільстві». 

2.3. Тренінг «Подружні взаємовідносини». 

практичний психолог –  

Плаксієнко І. Л., 

куратори груп; 

студентська рада ПДАА 

 

 

 

Вересень 2014 р. 

Жовтень 2014 р.  

Жовтень 2014 р. 

Листопад 2014 р. 

 

Листопад 2014 р.  

 

Жовтень 2014 р. 

 

Березень 2015 р.  

3. Програма 

тренігових занять 

для корекції 

агресивної поведінки 

студентів  

3. 1. Профілактичний напрям включає в себе 

бесіди, лекції, проведення круглих столів, 

створення тематичних колажів і проведення 

профілактичних ігор;  

– Лекція-презетація к.пед.н., доц.. кафедри   

Керівник психологічної служби 

ПДАА – Шупта І. М.; 

практичний психолог ПС ПДАА; 

куратори груп; 

студентська рада ПДАА 
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«Прогонимо гнів» менеджменту Шупти і. М. « Прояви 

агресивної поведінки  

серед молоді» 

3.2. Просвітницький напрям включає в себе 

дослідження особистості за допомогою 

різних діагностичних методик, лекції з 

психології спілкування, і стресу тренінгові 

заняття з толерантності;  

3.3 Проведення тренінгів з розвитку 

ефективного міжособистісного спілкування: 

тренінги на згуртування, на формування 

навичок конструктивного спілкування, на 

підвищення впевненості в собі, групові та 

індивідуальні бесіди з підлітками та 

молоддю про конфлікти і проблеми в 

колективі;  

 

Ільченко А. М.; 

практичний психолог ПС ПДАА; 

куратори груп; 

студентська рада ПДАА 

 

Жовтень 2014 р.  

 

 

На протязі навчального року 

 

 

 

На протязі навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. « Боротьба зі 

СНІДОМ» 

Акція протесту «Ні 

СНІДУ та 

наркотикам» 

4.1. Інформаційні лекції та кураторські 

години : 

– «Наркотики одна з причин 

розповсюдження СНІДУ». 

– «Розповсюдження ВІЛ/ СНІДУ та 

наркоманії – проблема в світі, Україні, 

Полтаві». 

– «Профілактика зловживання 

психоактивними речовинами». 

4.2. Тренінги, заняття з елементами 

тренінгу:  

– «Вчимося говорити «Ні» – розвиток 

навички відмовляти. 

4.3. Перегляд науково-популярних, 

документальних, художніх фільмів та їх  

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л., 

куратори груп,  

студентська рада ПДАА; 

юрист ПДАА 

 

 

Вересень 2014 р. 

 

Жовтень 2014 р. 

 

 

Листопад 2014 р. 

 

 

 

Березень 2015 р. 

 

 

На протязі навчального року 



1 2 3 4 

 обговорення : 

– «Реквием по мечте» – художній фільм 

4.4. Конкурс презентацій. 

4.5. Конкурс «Інтернет проти наркотиків» – 

створення сторінки, презентації та емблеми. 

4.6. Музично-інформаційна частина акції 

«Ні – СНІДУ та наркотикам» 

  

 

Квітень 2015 р. 

Квітень 2015 р. 

 

Травень 2015 р. 

5. Заходи з з 

проведення 

Національної 

кампанії «Стоп 

насильству!»  

5.1. Зустрічі – засідання круглого столу : 

 

5.2. Випуск буклетів «Стоп насильству!» на 

засіданні гуртка «Ми-громадяни України!» 

спільно з пр.психологом ПДАА 

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л., 

куратори груп,  

студентська рада ПДАА; 

юрист ПДАА 

 

7. Профорієнтаційна 

робота зі школярами 

– майбутніми 

абітурієнтами  

7.1. Профорієнтаційні заняття  

«Аукціон професій» 

Керівник психологічної служби 

ПДАА – Шупта І. М.  

Листопад 2014 р. 

8. Робота з 

адаптації 

першокурсників 

8.1. Тренінг спілкування «Самопрезентація» О. Никофоренко – заступник 

директора ТВО художньо-

розважальних  програм і трансляцій 

ОТРК «Лтава» 

Керівник психологічної служби 

ПДАА – Шупта І. М. 

Вересень-Жовтень 2014 р. 

9. Робота над 

проблемою 

міжкультурної 

комунікації 

студентів  

9.1. Бінарна лекції : 

«Міжкультурні бар’єри, чи Чому українці та 

англійці, навіть розмовляючи однією мовою, 

не завжди розуміють один одного?» 

9.2. Інформаційна лекція «Міжкультурна 

комунікація. 

доц. кафедри кафедра філософії – 

Ільченко А. М. 

історії та педагогіки; 

кафедра іноземних мов та 

українознавства 

 

Жовтень 2014 р.  

 

 

Листопад 2014 р. 

10. Психологія 

здоров’я 

10.1. Інформаційні лекції та кураторські 

години: 

– «Вплив музики на психоемоційний стан 

людини» 

 

 

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л. 

 

 

Березень 2015 р. 

 

http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva
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 – Бінарна лекція «Вплив біологічного року 

на захворюваність організму». 

 

 

 

 

– «Проблема тривоги та тривожності в  

сучасній психології» 

кафедра безпеки життєдіяльності; 

кафедра екології, охорони 

навколишнього середовища та 

збалансованого  

природокористування 

 

доц. кафедри кафедра філософії –  

та педагогіки – Ільченко А. М.  

 

Жовтень 2014 р. 

 

 

 

 

 

Квітень 2015 р 

11. Робота над 

профілактикою, 

попередженням та 

конструктивним 

вирішенням 

конфліктів, стресів у 

колективі 

11.1. Інформаційні лекції  

– Вплив стилю керівництва на розвиток 

конфликту в колективеі 

– Кураторська година «Стрес …як багато в 

цьому слові» 

– Кураторська година « Конфлікт і шляхи 

його вирішення» 

 

Керівник психологічної служби 

ПДАА – Шупта І. М.; 

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л. 

 

 

Березень 2015 р. 

 

Квітень 2015 р. 

 

Травень 2015 р. 

12.Робота над 

розвитком 

толерантності 

12.1. Тренінг –змагання «Мотузкова терапія 

 

12. 2. Гра на розвиток толерантності 

«Велике багаття». 

12.3. Психологічна конференція на тему : 

«Толерантність – дорога до миру та 

злагоди». 

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л. 

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л. 

доц. кафедри кафедра філософії – 

Ільченко А. М. 

історії та педагогіки; 

кафедра іноземних мов та 

українознавства 

На протязі березня-травня 

2015 р. 

13. Етика та 

психологія ділового 

спілкування 

13. 1. Інформаційні лекції: 

– «Вербальна і невербальна складові іміджу» 

– «Біонергетика іміджу» 

 

 

13.2. Перегляд науково-популярних, 

документальних, художніх фільмів та їх  

 

О. Никофоренко – заступник 

директора ТВО художньо-

розважальних  програм і трансляцій 

ОТРК «Лтава» 

Керівник психологічної служби 

ПДАА – Шупта І. М. 

 

Вересень 2014 р. 

Жовтень 2014 р. 

 

 

Вересень 2014 р.  

http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-bezpeky-zhyttyediyalnosti
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-ohorony-navkolyshnogo-seredovyshcha-ta-zbalansovanogo
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-ohorony-navkolyshnogo-seredovyshcha-ta-zbalansovanogo
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-ohorony-navkolyshnogo-seredovyshcha-ta-zbalansovanogo
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva
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 обговорення : 

– «Детектор лжи : язык жестов» 

  

14. Психологічна 

допомога в навчанні 

14. Презентаційні матеріали : 

– «Психологічна підготовка студентів до 

іспитів» 

 

практичний психолог ПДАА –  

Плаксієнко І. Л. 

доц. кафедри кафедра філософії – 

Ільченко А. М. 

історії та педагогіки; 

кафедра іноземних мов та 

українознавства 

На передодні 

екзаменаційних сесій 

 

Погоджено :  

проректор з науково-педагогічної та  

виховної роботи, к.с.-г.н., доцент                                      __________________________                                     А. А. Кочерга 
 

 

 

Ознайомилися : 

 

керівник психологічної служби ПДАА                          ___________________________                                   І. М. Шупта 

 

 

Заступник керівника психологічної                                ____________________________                              А. М. Ільченко 

служби ПДАА        

 

Практичний психолог психологічної                                ____________________________                              І. Л. Плаксієнко 

служби ПДАА        

 

http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-filosofiyi-istoriyi-ta-pedagogiky
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva
http://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-inozemnyh-mov-ta-ukrayinoznavstva

