
Звіт 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи про виконання заходів з 

проблеми «Агресія як епідемія сучасного світу» 

за 2019 рік 

 

 На виконання розпорядження ректора № 150-р від 07 жовтня 2019 р. 

«Про проведення навчальних семінарів зі студентами других курсів», 

працівники відділу виховної та психолого-педагогічної роботи розробили 

методично-змістовий формат просвітницьких семінарів на тему «Агресія як 

епідемія сучасного світу». 

 1. Проведення семінарів здійснювалося згідно плану: 

 1.1. Тлумачення агресії як соціально-психологічного феномену. 

 1.2. Різновиди агресивної поведінки. 

 1.3. Наслідки поширення агресії у суспільстві на макро- та макрорівнях. 

 1.4. Сім’я як провідне середовище формування патернів (моделей) 

агресивної поведінки у підростаючої особистості. 

 1.5. Особливості та профілактика булінгу, насильства й агресії у ЗВО. 

 1.6. Поради з опанування агресії на рівні особи.  

 2. Сформовано ініціативну групу фахівців у складі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада Рівень участі 

1. Романкова  

Лілія Миколаївна 

завідувач відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Розробка наказів, програми 

заходів, діагностичних 

процедур, проведення 

навчальних семінарів 

2. Юрченко 

Зоя Володимирівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

3.  Ониськів 

Ірина Ярославівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Підготовка волонтерської групи, 

проведення діагностичних 

процедур, навчальних семінарів 

зі студентами 1-3-х курсів 

4. Мацько 

Романа Михайлівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Обробка та аналітика 

діагностичних даних 

5. Бойда  

Марія Денисівна  

Заступник начальника філії ДУ 

«Центр пробації» в Івано-

Франківський області, 

підполковник у відставці  

Проведення занять з кураторами 

1-3-х курсів і забезпечення 

видавничими матеріалами 

(буклети)  



6. Гордій 

Анна Мирославівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

7. Пилип’юк  

Юлія Тарасівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

8. Шуста  

Ілона Василівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

9. Боденко 

Наталія Богданівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

10. Стефурак 

Степан Михайлович 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

11. Глібкович 

Уляна Володимирівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

12. Молчанова 

Дарія Ігорівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

13. Шкрабович 

Ірина Миколаївна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

14. Тітарчук 

Інна Сергіївна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

15. Вовчук  

Богдан 

Володимирович 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

16. Дворська  

Марія Степанівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів зі студентами 1-3-х 

курсів 

 

 3. Підготовлено інформативний матеріал (презентацію) для проведення 

просвітницько-виховного циклу семінарів для студентів 1-3-х курсів та щодо 

підготовки виховних годин кураторами академгруп на тему «Агресія як 

епідемія сучасного світу». 

 4. Проведено методичний інструктаж для волонтерів та практикантів 

відділу щодо організації та змісту просвітницько-виховних акцій зі студентами 

1-3-х курсів. 

 5. Вивчено адаптивні можливості студентів 2-х курсів до умов вищої 

школи. 

 6. Проведено цикл навчально-просвітницьких заходів для кураторів 

академічних груп 1-3-х курсів (додаток 1). 

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/11/Додаток-1-1.pdf


 7. Проведено навчально-просвітницькі семінари для студентів 2-х курсів 

усіх структурних підрозділів університету (додаток 2). 

 8. Підготовлено пам’ятку для студентів (використано під час акцій) та 

кураторів (презентовано на занятті семінару кураторів та сайті відділу) «Якості 

особистості, які допомагають уникнути агресії або її провокують». 

 9. Розроблена пам’ятка для студентів «Тероризм: страхи і реальність». 

 Загалом у підрозділах університету протягом жовтня 2019 р. відділом 

виховної та психолого-педагогічної роботи проведено 15 семінарів, цільова 

аудиторія становила 511 студентів, в 58 академічних групах.  

 

Завідувач відділу виховної та  

психолого-педагогічної роботи                                                   Л.М. Романкова 

 

 

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/11/Додаток-2.pdf

