
 ПЛАН ЗАХОДІВ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ  

на 2020-21  навч. рік 

 

Напрям Захід Відповідальні   Термін проведення 

1 2 3 4 

1. Соціально-

педагогічна та 

психологічна 

діагностика 

 

1. Анкетування здобувачів вищої освіти з 

наявності конфліктних ситуацій та булінгу в 

студентських групах, дотримання принципів 

толерантності в освітньому середовищі, 

забезпечення комфортності освітнього 

середовища, дотримання принців здорового 

способу життя. 

2. Діагностичні заходи, спрямовані на визначення 

індивідуальних психологічних характеристик 

особистості, стресостійкості, емоційного та 

психологічного стану; виявлення причин 

труднощів здобувачів вищої освіти у навчанні; 

аналізу мотивації до навчання, соціально-

психологічній адаптації першокурсників до 

навчання; дослідження динаміки розвитку 

особистості студента.  

 

Ільченко А.М. 

 

 

 

 

 

Подлєсна Г.В.  

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального року 

за запитами  

2. Соціально-

педагогічна та 

психологічна 

профілактика 

1. Соціально-психологічна підтримка здобувачів 

вищої освіти з особливими освітніми потребами. 

2. Психологічна підтримка студентів пільгових 

категорій (сиріт, з багатодітних сімей, 

внутрішньо переміщених осіб з зони ООС, які 

мають статус потерпілих та ін.) 

 

 

Ільченко А.М. 

 

 

Протягом 

навчального року 

за запитами 



1 2 3 4 

 3. Групові тренінги з розвитку толерантності та 

емпатії; 

4. Групові тренінги з попередження булінгу та 

запобігання агресивній поведінці; 

5. Тренінгова програма «Основи здорового способу 

життя». 

Плаксієнко І.Л. 

 

Подлєсна Г.В. 

 

Плаксієнко І.Л. 

 

Протягом 

навчального року 

 

3. Соціально-

педагогічна та 

психологічна 

просвіта 

1. Участь в роботі «Школи куратора» з 

обговоренням питань інклюзивної освіти у 

вищій школі, психологічних аспектів освітньої 

діяльності в форматі дистанційного навчання, 

прав та обов’язків учасників освітнього процесу, 

студентцентрованих методів освіти, роботи 

кураторів з адаптації першокурсників до 

навчання в академії. 

2. Просвітницькі заходи  в межах творчої майстерні 

«Здоров’я – наш безцінний дар». 

3. Робота «Кіноклубу» з обговоренням  соціально-

психологічних проблем та аспектів життя 

людини на основі метафор, що 

використовуються у фільмах. 

 

Ільченко А.М. 

Плаксієнко І.Л. 

 

Подлєсна Г.В. 

 

 

 

Плаксієнко І.Л. 

 

Подлєсна Г.В. 

 

 

Протягом 

навчального року 

 

4. Соціально-

педагогічне та 

психологічне 

консультуванн

я  

1. Оформлення кімнати психологічного 

розвантаження. 

2. Надання консультативної допомоги в кризових 

ситуаціях в т.ч. і пільговим категоріям ЗВО. 

3. Індивідуальне консультування ЗВО з питань 

навчання, міжособистісних стосунків. 

4. Індивідуальне консультування співробітників 

академії з питань особистісно-орієнтованої 

організації навчально-виховного процесу.  

Плаксієнко І.Л. 

 

 

 

Подлєсна Г.В. 

 

 

Ільченко А.М. 

Подлєсна Г.В. 

Вересень 2020р. 

 

 

За індивідуальними 

запитами 

 

 



 

 

 

 

Керівник психологічної служби                                                                   І. Л. Плаксієнко 

Соціальний педагог                                                                                        А. М. Ільченко 

Практичний психолог                                                                                    Г. В. Подлєсна 

Соціальний педагог…………………………………………………………Ю. І. Овсієнко 

 

1 2 3 4 

 5. Організація індивідуального консультування в 

онлайн форматі. 

Плаксієнко І.Л. 

Подлєсна Г.В. 

Вересень 2020р. 

5. Психолого-

педагогічна 

корекція 

1. Тренінгова програми соціально-психологічної 

адаптації студентів першого-другого курсів до 

навчання в академії. 

2. Тренінгова програма психологічного супроводу 

дистанційного навчання здобувачів вищої 

освіти. 

3. Тренінги з професійного самовизначення 

студентів. 

4. Тренінгова програма з розвитку soft-skills. 

5. Тренінги з розвитку особистості студентів. 

6. Тренінг з підвищення внутрішньої мотивації 

ЗВО до навчання. 

 

 

Плаксієнко І.Л.,  

 

 

 

 

Подлєсна Г.В.  

 

  

 

 

За запитами 

кураторів груп 


