
Звіт 

про роботу практичного психолога 

Фінансово-правового коледжу 

2019-2020 навчальний рік 

 

№ Назва заходу Мета заходу Терміни 

проведення 

Цільова аудиторія 

I. Психодіагностична робота 

1. Групова діагностика: 

1.1 Психологічний моніторинг 

"Проблема шкідливих 

звичок". 

Виявлення обізнаності учнів з питань 

здорового способу життя, шкідливих 

звичок та протиправної поведінки. 

 

Жовтень 

2019 

року. 

Взяло участь 6 груп 

студентів-

першокурсників: ОКР 

"Молодші спеціалісти" 

спеціальностей 072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування та 

081 Право.   

1.2 Антибулінговий моніторинг. Моніторинг безпечності та комфортності 

закладу освіти, а також виявлення рівня 

задоволеності навчанням у Коледжі. 

Жовтень 

2019 року. 

Взяло участь 6 груп 

студентів-

першокурсників: ОКР 

"Молодші спеціалісти" 

спеціальностей 072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування та 

081 Право.  



2. Індивідуальна діагностика. 

2.1 Індивідуальна діагностика 

у Коледжі.  

 

Індивідуальна психодіагностика студентів 

під час навчального процесу з 

використанням арт-терапевтичних 

методик, РЕТ-методик, методу портретних 

виборів (Л. Сонді), ТАТ, методики 

виявлення акцентуацій характеру 

(А.Лічко), типу темперамента (Айзенк), 

виявлення особистісної тривожності 

(Спілбергера та Ханіна). 

Протягом 

навчального 

року 

Студенти Коледжу. 

2.2 Індивідуальна діагностика 

онлайн в умовах 

карантину. 

 

Індивідуальна психодіагностика студентів 

засобами онлайн-ресурсів: Skype, Viber, 

Telegram, Zoom. 

Використання онлайн методик та 

тестування. 

З 17.03.20.  Студенти Коледжу. 

II. Консультативна робота 

1.  Індивідуальне консультування. 

1. Консультація студентів ОКР 

"Молодший спеціаліст". 

 

Супровід адаптації студентів до 

навчального процесу, питання успішності 

ті мотивації до навчання, терапія та 

корекція дезадаптованої та антисоціальної 

поведінки студентів, просвітницька робота 

у сфері конфліктної поведінки серед 

одногрупників. 

 

Протягом 

навчального 

року 

Студенти ОКР 

"Молодший спеціаліст" 

усіх спеціальностей. 

 



2. Консультація студентів ОС 

"Бакалавр". 

Супровід у вирішенні особистісних 

конфліктів, а саме впевненості у собі,  

самооцінки, самоідентичності, 

самоактуалізації та самореалізації, 

корекція комунікативних проблем, робота 

над конфліктами у спілкуванні (серед 

одногрупників, з батьками та коханими) 

 

Протягом 

навчального 

року 

Студенти ОС "Бакалавр" 

усіх спеціальностей. 

3. Консультація батьків 

студентів. 

 

 

Роз'яснення вікових особливостей 

поведінки дитини, налагодження 

стосунків із дітьми, корекція виховних 

методів в залежності від вікових та 

особистісних якостей дитини. 

Протягом 

навчального 

року 

Батьки студентів 

Коледжу. 

2.  Психологічний супровід студентів в умовах карантину. 

2.1. Онлайн-консультація 

студентів ОКР "Молодший 

спеціаліст" з використанням 

онлайн-ресурсів: Skype, 

Viber, Telegram, Zoom. 

 

Супровід адаптації студентів до 

навчального процесу в умовах карантину; 

подолання психологічної напруги, тривоги 

та стресу, пов'язаних з введенням 

карантину та самоізоляцією.  

 

З 17.03.20. Студенти ОКР 

"Молодший спеціаліст" 

усіх спеціальностей. 

 

2.2. Онлайн-консультація 

студентів ОС "Бакалавр" з 

використанням онлайн-

ресурсів: Skype, Viber, 

Telegram, Zoom. 

 

Супровід у подоланні тривоги та страху 

перед майбутнім, корекція 

комунікативних проблем, робота над 

конфліктами у спілкуванні, що виникли 

під час карантину. 

 

З 17.03.20. Студенти ОС "Бакалавр" 

усіх спеціальностей. 



III. Просвітницько-корекційна робота 

1. Проведення тренінгів. 

1.1. Тренінг "Мотивація до 

успіху у навчанні". 

Визначення рівня мотивації студентів до 

навчання та задоволеності навчанням у 

Коледжі. Дискусія на тему аспектів 

вмотивованості у навчанні та майбутній 

професійній діяльності. 

 

16.09.2019. 2 курс бакалаври та 3 курс 

ОКР "Молодші 

спеціалісти" спеціальності 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

1.2. Тренінг "Навички 

ефективної особистості". 

Діагностика темпераменту та характеру 

студентів. Дискусія про вплив рис 

особистості на її ефективність та шляхи 

підвищення власної ефективності.    

 

11.10.2019. 4 курс ОС "Бакалавр" 

спеціальності 081 Право. 

1.3. Тренінг "Ділове спілкування 

майбутніх юристів". 

 

Дискусія щодо психології особистості 

юриста, особливостей формування іміджу 

юриста. Розгляд психологічних 

особливостей спілкування в юридичних 

установах. 

10.11.2019. 4 курс ОС "Бакалавр" 

спеціальності 081 Право. 

1.4. Тренінг "Спілкування без 

конфліктів". 

Діагностика схильності особистості до 

конфліктної поведінки, дискурс про 

методи та шляхи вирішення конфліктів. 

 

21.02.2020. 3 курс ОКР "Молодші 

спеціалісти" спеціальності 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

2.  Психологічна просвіта під час карантину. 

2.1. Психологічна просвіта на Розробка онлайн-рекомендацій для 

батьків, студентів та викладачів. 

З березня 

2020. 

Батьки, студенти та 



сайті.  викладачі Коледжу. 

2.2. Ведення 

Telegram-каналу 

психологічної підтримки 

студентів Коледжу під час 

карантину. 

Висвітлення актуальних для студентів 

питань з приводу подолання стресу та 

тривоги (рубрика "Антистрес"), лайвхаки 

для ефективної організації робочого дня та 

самомотивації під час карантину (рубрика 

"Мотивація"), 

поради психолога для успішного навчання 

в умовах карантину  

(рубрика "Навчайся успішно"). 

З квітня 

2020. 

Студенти Коледжу. 

IV. Навчальна діяльність 

1. Викладання дисципліни 

"Психологічні основи 

роботи з персоналом в 

організації". 

Навчально-педагогічна діяльність. Вересень-

грудень 

2019 року. 

4 курс ОС "Бакалавр" 

спеціальності 081 Право. 

2. Викладання дисципліни 

"Психологія масової 

поведінки". 

Навчально-педагогічна діяльність. Вересень-

грудень 

2019 року. 

2 курс ОС "Бакалавр" та 3 

курс ОКР "Молодші 

спеціалісти" спеціальності 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

3. Викладання дисципліни 

"Психологія ділового 

спілкування". 

Навчально-педагогічна діяльність. Березень-

травень 

2020 року. 

3 курс ОКР "Молодші 

спеціалісти" спеціальності 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

4. Викладання дисципліни 

"Психологія реклами". 

Навчально-педагогічна діяльність. Березень-

травень 

2020 року. 

4 курс ОС "Бакалавр" 

спеціальності 072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування. 



V. Зв'язки з громадськістю 

 

 

1. 

 

Профілактичні заходи. 

 

1.1. Участь у міській соціальній 

програмі "Підтримка 

підлітків та молоді, які 

вживають психоактивні 

речовини неін'єкційним 

шляхом", яка реалізується 

Київським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді. 

Попередження та профілактика шкідливих 

звичок серед студентів Коледжу. 

Жовтень 

2019 року. 

 

1.2. Профілактична лекція на 

тему “Проблема шкідливих 

звичок та вживання 

наркотиків”, за підтримки 

Київського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді та 

Всеукраїнської благодійної 

організації "КОНВІКТУС 

УКРАЇНА". 

Попередження та профілактика шкідливих 

звичок серед студентів Коледжу. 

09. 10. 2019. Студенти перших курсів 

спеціальностей 081 Право 

та 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування. 

1.3. Пізнавально-практична 

лекція з питань кібербезпеки 

та кібербулінгу, за 

підтримки Інституту 

Запобігання та протидія булінгу 

(кібербулінгу) серед студентів Коледжу.  

23.10.2019. Студенти Коледжу. 



спеціального зв'язку та 

захисту інформації КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. 

2. Практика студентів спеціальності 053 Психологія Інституту післядипломової освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у Фінансово-правовому коледжі. 

2.1 Переддипломна практики  

студентів Інституту 

післядипломової освіти 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. 

Забезпечення проходження практики 

магістрами 2-го курсу спеціальності 053 

Психологія 

02.12.2019 – 

09.02.2020. 

Студенти 2 курсу 

магістратури ІПО. 

2.2 Виробнича практика  

студентів Інституту 

післядипломової освіти 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. 

Забезпечення проходження практики 

"Бакалавр"ами 2-го курсу спеціальності 

053 Психологія. 

 

02.03.2020 – 

05.05.2020. 

З 17.03 – 

дистанційно 

Студенти 2 курсу ОС 

"Бакалавр" ІПО. 

3. Підвищення професійної компетентності. 

3.1. Участь у Всеукраїнському 

науково-практичному 

семінарі "Психологічна 

служба в системі освіти 

України". 

Підвищення професійної компетентності. 29.01.2020 Практичний психолог 

Коледжу. 

3.2. Участь у відкритому 

методологічному семінарі 

"Реформа психологічної 

Підвищення професійної компетентності. 12.06.2020 Практичний психолог 

Коледжу. 



служби системи освіти: 

громадське обговорення 

професійного стандарту 

практичного психолога". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог                                                                                                                                  К.Г. Кравченко  


