
 ПЛАН ЗАХОДІВ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ  

на друге півріччя 2019-2020 навчального року 

 

 

Напрям Захід Відповідальні   Термін 

проведення 

1 2 3 4 

1. Соціально-

педагогічна та 

психологічна 

діагностика 

 

1. Діагностичні заходи, спрямовані на 

визначення індивідуальних характеристик особистості, 

динаміки розвитку особистості та соціально-психологічній 

адаптації ЗВО.  

2. Анкетування ЗВО для оцінки якості організації 

самостійної роботи. 

3. Анкетування ЗВО для оцінки якості системи 

контрольних заходів та критеріїв оцінювання результатів 

навчання. 

4. Анкетування ЗВО для вивчення стану 

освітнього середовища у ЗВО. 

5. Анкетування випускників для  удосконалення 

системи якості освіти в ПДАА. 

 

 

Подлєсна Г.В.  

 

 

 

Ільченко А.М. 

 

Ільченко А.М. 

 

Ільченко А.М. 

 

Ільченко А.М. 

 

 

Протягом 

лютого -

квітня 

2020р.  

 

 

за запитами 

деканатів 

академії 

2. Соціально-

педагогічна та 

психологічна 

профілактика 

1. Тематична зустріч з елементами інтерактиву 

«Булінг у закладах вищої освіти: Проблематика, заходи із 

профілактики та попередження. 

2. Тренінг «Мелодії студентського життя». 

3. Семінар-тренінг «Тютюнове пекло». 

4. Тренінг «Створення гармонійного стилю. Сам 

собі стиліст». 

Шупта І.М. 

 

 

Плаксієнко І.Л.  

Плаксієнко І.Л.  

Шупта І.М. 

 

 

03.03.20 р. 

 

 

21.04.20 р. 

18.05.20 р. 

29.05.20 р. 

 



1 2 3 4 

 

5. Соціально-

педагогічна та 

психологічна 

просвіта 

 

1.  Лекції в рамках «Школи куратора». 

- «Студентцентроване  навчання як домінанта 

розвитку вищої освіти»; 

- «Здоров’язберігаючі технології  в системі освіти»; 

- «Педагогічні конфлікти: характеристика, основні 

види та способи вирішення»;  

- «Технології фасилітаційної взаємодії в роботі 

куратора»; 

2. До Всесвітнього дня здоров’я: «Здоров’я –  це 

наш безцінний дар».  

 

Ільченко А.М. 

 

Плаксієнко І.Л. 

 

Шупта І.М.  

 

Подлєсна Г.В. 

 

Плаксієнко І.Л. 

 

3.03.20 р. 

 

28.04.20 р. 

 

15.05.20 р. 

 

19.05.20 р. 

 

7.04.20 р. 

6. Соціально-

педагогічне та 

психологічне 

консультування  

1. Індивідуальне консультування здобувачів з 

питань навчання, міжособистісних стосунків та 

самовизначення. 

2. Надання консультативної допомоги в кризових 

ситуаціях в т.ч. і пільговим категоріям ЗВО. 

3. Індивідуальне консультування співробітників 

академії з питань особистісно-орієнтованої організації 

навчально-виховного процесу.  

 

Плаксієнко І.Л., 

 

Подлєсна Г.В., 

 

Ільченко А.М. 

 

За індивіду 

альними 

запитами 

7. Психолого-

педагогічна 

корекція 

Тренінгові програми з: 

- розвитку та вдосконалення  особистості 

здобувачів вищої освіти;  

- підвищення внутрішньої мотивації здобувачів 

вищої освіти до навчання; 

-  розвитку комунікативних навичок здобувачів 

вищої освіти. 

 

Подлєсна Г.В.,  

Плаксієнко І.Л.,  

 

Шупта І.М. 

 

За запитами 

кураторів 

груп 

Керівник психологічної служби ПДАА                                                       І.Л.Плаксієнко 

Соціальний педагог                                                                                        А.М. Ільченко 

Соціальний педагог                                                                                        І.М. Шупта 

Практичний психолог                                                                                    Г.В.Подлєсна 


