
Підсумки роботи психологічної служби 

 Кам’янського фахового медичного коледжу  

за І півріччя 

2021-2022 навчального року 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова аудиторія Хто проводив Термін 

проведення 

1.  Створення методичної 

розробки «На допомогу 

кураторам. 

Адаптаційно-

практична робота».  

Куратори груп І 

курсу 

Практичний 

психолог 

 

Вересень 2021 

року 

2.  На сайті коледжу 

розміщено інфографіку 

«Емоційна підтримка 

під час дистанційного 

навчання. Практичні 

поради». 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Психологічна 

служба коледжу 

Вересень 2021 

року 

3.  Створення 

віртуального кабінету 

психолога для   

консультацій онлайн, 

проведення онлайн-

занять з елементами 

тренінгу з актуальних 

тем, а також для 

планового тестування 

та за запитом. 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

Вересень 2021 

року 

4.  Соціально-

психологічний 

супровід мешканців 

гуртожитків. 

Мешканці 

гуртожитків 

Психологічна 

служба коледжу 

 

Протягом 

семестру 

5.  Здійснення заходів 

щодо сприяння 

правовій 

інформованості 

студентів з метою 

попередження 

конфліктних ситуацій у 

Коледжі. 

Здобувачі освіти Уповноважений 

з прав студентів 

Протягом 

семестру 

6.  Робота з 

документацією 

студентів пільгових 

категорій 

Здобувачі освіти 

пільгових 

категорій 

Соціальний 

педагог 

Протягом 

семестру 



7.  Профілактична робота 

з попередження 

шкідливих звичок.  

Здобувачі освіти  Психологічна 

служба коледжу 

Протягом 

семестру 

8.  Співпраця з 

антинаркотичним 

реабілітаційним 

центром «Нарконон». 

Щодо профілактики 

наркоманії серед 

молоді. Отримання та 

поширення наочних 

матеріалів «10 точних 

фактів про наркотики, 

які ваші друзі можуть 

не знати». 

Здобувачі освіти Психологічна 

служба коледжу 

Протягом 

семестру 

9.  Консультаційні бесіди 

з різних запитів. 

Здобувачі освіти, 

батьки, викладачі 

Практичний 

психолог 

 

Протягом 

семестру 

10.  Соціально-

психологічний 

супровід осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

Особи з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Психологічна 

служба коледжу 

 

Протягом 

семестру 

11.      

12.  Онлайн заняття з 

елементами тренінгу 

«Інтернет-простір - 

територія моєї 

безпеки» 

Здобувачі освіти І 

курсу 

Практичний 

психолог 

Жовтень 2021 

року 

13.  Перегляд та 

обговорення 

відеоролику «Розкажи 

дорослому, якому 

довіряєш» з метою 

попередження 

домашнього 

насильства 

Здобувачі освіти І 

курсу 

Психологічна 

служба коледжу 

Листопад 2021 

року 

14.  Бесіди на тему: «Булінг 

та кібербулінг – не 

просто слова, а загроза 

для підлітка!». 

Здобувачі освіти І-

ІV курсів 

Психологічна 

служба коледжу 

Листопад 2021 

року 

15.  Мотиваційний 

відеоролик онлайн для 

батьків та учасників 

Батьки здобувачів 

освіти 

Практичний 

психолог 

 

Жовтень 2021 

року 



освітнього процесу 

«Батьківство  в епоху 

цифрових технологій». 

16.  Участь у міському 

методичному 

об’єднанні практичних 

психологів та 

соціальних педагогів 

закладів фахової 

передвищої освіти. 

Виступ за темою: 

«Специфіка супроводу 

осіб з особливими 

освітніми потребами в 

закладах фахової 

передвищої освіти». 

Психологічна 

служба коледжу 

Міське 

методичне 

об’єднання 

практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

Жовтень 2021 

року 

17.  Цикл лекцій за темами: 

«Протидія вживання  

наркотиків серед дітей 

та молоді» та 

«Створення родини без 

насильства». 

Здобувачі освіти І 

курсу 

Психологічна 

служба коледжу 

Грудень 2021 

року 

18.  Співпраця з 

громадською 

організацією «Рух – 

здорова нація». 

Здобувачі освіти  Психологічна 

служба коледжу 

Листопад – 

грудень 2021 

року 

19.  Створення наочної 

виставки матеріалів з 

питань запобігання 

насильства в сім’ї 

«Зупинимо насильство 

разом!». 

Мешканці 

гуртожитку, 

учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог, 

уповноважений 

з прав студентів 

 

Листопад – 

грудень 2021 

року 

20.  Перегляд та 

обговорення 

відеоролику «Станція 

призначення життя».  

Здобувачі освіти І 

курсу 

Практичний 

психолог 

 

Жовтень 2021 

року 

21.  Проведено опитування 

у формі інтерв’ю серед 

здобувачів освіти І 

курсу з метою 

дослідження рівня 

адаптації. 

Здобувачі освіти І 

курсу 

 

Практичний 

психолог 

 

 

22.  Арт-терапія у формі 

виставки-конкурсу 

Здобувачі освіти 

 

Психологічна 

служба коледжу, 

Грудень 2021 

року 



«Майстерня Діда 

Мороза». 

Рада 

студентського 

співуправління 

 

23.  Практичним 

психологом пройдено 

навчальний курс 

«Школа подружнього 

життя» та отримано 

сертифікат тренера. 

 Практичний 

психолог 

 

Жовтень 2021 

року 

24.  Участь у розробці 

сценарію до 

новорічних свят 

Педагогічні 

працівники, 

співробітники 

коледжу 

Психологічна 

служба коледжу 

 

Грудень 2021 

року 

25.  Розробка й проведення 

онлайн анкетування 

серед здобувачів освіти 

за темою: «АНКЕТА 

оцінювання 

здобувачами освіти 

якості проведення 

вступної кампанії та 

системи адаптації до 

входження в освітнє 

середовище  

Кам’янського фахового 

медичного коледжу.»  

Здобувачі освіти Практичний 

психолог 

 

вересень-жовтень 

           2021 року 

26.  Розробка й проведення 

онлайн анкетування 

серед здобувачів освіти 

за темою: «АНКЕТА  

для здобувачів освіти 

стосовно дотримання 

  принципів 

академічної 

доброчесності.» 

Здобувачі освіти Практичний 

психолог 

 

листопад 2021 

року 

27.  Розробка й проведення 

онлайн анкетування 

серед здобувачів освіти 

за темою: «АНКЕТА  

для здобувачів  освіти з 

метою  виявлення рівня 

задоволеності якістю 

організації освітнього 

процесу у 

Здобувачі освіти Практичний 

психолог 

 

кінець І 

семестру(грудень) 

кінець ІІ 

семестру(травень) 

2021-22 року 



Кам`янському 

фаховому медичному 

коледжі.» 

28.  Розробка й проведення 

онлайн анкетування 

серед здобувачів освіти 

за темою: «АНКЕТА  

відповідності 

організації та умов 

освітнього процесу 

очікуванням 

педагогічних та 

науково-педагогічних 

працівників 

Кам’янського фахового 

медичного коледжу.» 

Здобувачі освіти Практичний 

психолог 

 

протягом  2021-22 

року 

29.  Розробка й проведення 

онлайн анкетування 

серед здобувачів освіти 

за темою: «АНКЕТА 

для здобувачів освіти 

щодо виявлення рівня 

інформованості та 

наявності механізмів 

психологічного захисту 

в разі конфліктних 

ситуацій у 

Кам’янському 

фаховому медичному 

коледжі.» 

Здобувачі освіти Практичний 

психолог 

 

листопад-грудень 

2021-22 року 

30.  Онлайн заняття «Учися 

та підтримуй своє 

Здоров’я. 15 настанов  

ініціатора Декларації 

Відповідальності 

Людини Б. 

Гаврилишина». 

Здобувачі освіти Практичний 

психолог 

 

Листопад 2021 

року 

 


