
Звіт (04.10 – 08.10.2021 р.) навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи: 

1. План роботи навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи. 

2. Звіт про виконану роботу Романкової Л. М. 

3. Звіт про виконану роботу Юрченко З. В. 

4. Звіт про виконану роботу Петрошенка С. І. 

5. Звіт про виконану роботу Басараб Н. Я. 

6. Звіт про виконану роботу Лобанова С. І. 



План роботи навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 
Посилання 

1. 
Розробка та погодження графіку роботи 

працівників. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

2. 

Наповнення сайту університету та 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
04.10 – 08.10. 

У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Організація просвітницької та 

профілактичної роботи зі  студентами. 

Проведення консультативної роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-21 

4. 

Ведення табелю роботи працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Петрошенко С. І. 04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Робота із документацією:  

-наказами та розпорядженнями ректора, 

рішеннями Вченої та методичної рад 

університету з питань організації роботи 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи (копії); 

-документами центральних і місцевих 

органів влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій; зверненнями громадян, що 

знаходяться на контролі і виконанні у 

навчально-виробничій лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи; довідки, звіти, інформація про їх 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 



виконання (копії). 

6. 

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, 

аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Юрченко З. В. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

8. 

Проведення онлайн-анкетування 

студентів 1-х курсів на тему: 

«Професійна спрямованість» та «Ціннісні 

орієнтації особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

9. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету іноземних мов на тему: 

«Корпоративна культура ЗВО – умова 

успішної адаптації студентів 1-го курсу» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

10. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету іноземних мов на тему: 

«Етико-правові засади успішної адаптації 

студентів-першокурсників до навчання у 

ЗВО» https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

11. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового юридичного 

інституту на тему: «Студенти-правники 

долучаються до канонів корпоративної 

культури ЗВО» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

12. 

Проведення навчально-методичного 

семінару кураторів 1-3-х курсів, 

аспірантів та заступників з виховної 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


роботи усіх структурних підрозділів 

університету на тему: «Правова 

обізнаність щодо регламентації 

діяльності ЗВО як основа ефективної 

взаємодії партнерів освітнього процесу» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

13. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями 8 – 9 класів Івано-Франківських 

шкіл (учасниками гуртка психології 

МАН при навчально-виробничій 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи) на тему: «Як 

зрозуміти один одного» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

14. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями 8 – 9 класів Івано-Франківських 

шкіл (учасниками гуртка психології 

МАН при навчально-виробничій 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи) на тему: «Значення 

спілкування у нашому житті» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
08.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

15. 

Участь в онлайн-зустрічі з акредитації 

ОП «011 Освітні, педагогічні науки» Романкова Л. М.  07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

16. 

Розробка тижневого звіту навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи. 

Басараб Н. Я. 08.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

17. 

Презентація волонтерської групи з 

дотримання правопорядку для студентів 

1 курсу навчально-наукового інституту 

мистецтв 

Лобанов С.І. 07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

18. 

Проведення тренувань з фізичної 

підготовки з учасниками волонтерської 

групи з дотримання правопорядку 

Лобанов С.І. 04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

19. 

Робота із матеріалами організації 

волонтерської діяльності; складання 

плану роботи із волонтерами лабораторії 

Лобанов С.І. 04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


у рамках практичних занять на тему: 

«Основи фізичної підготовки та 

самозахисту» 

Номенклатура справ 16-20 

Керівник навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                     Л. М. Романкова 



Звіт про виконану роботу Романкової Л.М. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 
Посилання 

1. 
Розробка та погодження графіку роботи 

працівників. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

2. 

Наповнення сайту університету та навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Організація просвітницької та 

профілактичної роботи зі  студентами. 

Проведення консультативної роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-21 

4. 
Робота із вхідною та вихідною 

документацією (листи, розпорядження тощо). 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

04.10 – 08.10. 
Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

5. 

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 

Проведення онлайн-анкетування студентів 1-

х курсів на тему: «Професійна 

спрямованість» та «Ціннісні орієнтації 

особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

8. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

іноземних мов на тему: «Корпоративна 

культура ЗВО – умова успішної адаптації 

студентів 1-го курсу» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

9. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

іноземних мов на тему: «Етико-правові 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


засади успішної адаптації студентів-

першокурсників до навчання у 

ЗВО» https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

10. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу Навчально-

наукового юридичного інституту на тему: 

«Студенти-правники долучаються до канонів 

корпоративної культури ЗВО» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

11. 

Проведення навчально-методичного семінару 

кураторів 1-3-х курсів, аспірантів та 

заступників з виховної роботи усіх 

структурних підрозділів університету на 

тему: «Правова обізнаність щодо 

регламентації діяльності ЗВО як основа 

ефективної взаємодії партнерів освітнього 

процесу» https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

12. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями 8 – 9 класів Івано-Франківських шкіл 

(учасниками гуртка психології МАН при 

навчально-виробничій лабораторії виховної 

та психолого-педагогічної роботи) на тему: 

«Як зрозуміти один одного» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

13. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями 8 – 9 класів Івано-Франківських шкіл 

(учасниками гуртка психології МАН при 

навчально-виробничій лабораторії виховної 

та психолого-педагогічної роботи) на тему: 

«Значення спілкування у нашому житті» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
08.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

14. 

Участь в онлайн-зустрічі з акредитації ОП 

«011 Освітні, педагогічні науки» Романкова Л. М. 07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 
 

Керівник навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                           Л. М. Романкова 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


Звіт про виконану роботу Юрченко З.В. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 
Посилання 

1. 

Організація просвітницької та 

профілактичної роботи зі  студентами. 

Проведення консультативної роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

04.10 – 08.10. 

У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-21 

2.  

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, 

аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

4. 

Проведення онлайн-анкетування студентів 

1-х курсів на тему: «Професійна 

спрямованість» та «Ціннісні орієнтації 

особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету іноземних мов на тему: 

«Корпоративна культура ЗВО – умова 

успішної адаптації студентів 1-го курсу» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету іноземних мов на тему: 

«Етико-правові засади успішної адаптації 

студентів-першокурсників до навчання у 

ЗВО» https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового юридичного 

інституту на тему: «Студенти-правники 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


долучаються до канонів корпоративної 

культури ЗВО» https://meet.google.com/jbr-

vypy-sxj 

8. 

Проведення навчально-методичного 

семінару кураторів 1-3-х курсів, аспірантів 

та заступників з виховної роботи усіх 

структурних підрозділів університету на 

тему: «Правова обізнаність щодо 

регламентації діяльності ЗВО як основа 

ефективної взаємодії партнерів освітнього 

процесу» https://meet.google.com/jbr-vypy-

sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Методист вищої категорії навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                              З. В. Юрченко 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


Звіт про виконану роботу Петрошенка С.І. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 
Посилання 

1. 
Розробка та погодження графіку роботи 

працівників. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

2. 

Наповнення сайту університету та навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

3. 

Організація просвітницької та 

профілактичної роботи зі студентами. 

Проведення консультативної роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

4. 

Ведення табелю роботи працівників 

навчально-виробничої лабораторії виховної 

та психолого-педагогічної роботи. 

Петрошенко С. І. 04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

5. 
Робота із вхідною та вихідною 

документацією (листи, розпорядження і т. д.). 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

04.10 – 08.10. 
Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

6. 

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

7. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Юрченко З. В. 

04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

8. 

Проведення онлайн-анкетування студентів 1-

х курсів на тему: «Професійна 

спрямованість» та «Ціннісні орієнтації 

особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

9. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

іноземних мов на тему: «Корпоративна 

культура ЗВО – умова успішної адаптації 

студентів 1-го курсу» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


10. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

іноземних мов на тему: «Етико-правові 

засади успішної адаптації студентів-

першокурсників до навчання у 

ЗВО» https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

05.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

11. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу Навчально-

наукового юридичного інституту на тему: 

«Студенти-правники долучаються до канонів 

корпоративної культури ЗВО» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

12. 

Проведення навчально-методичного семінару 

кураторів 1-3-х курсів, аспірантів та 

заступників з виховної роботи усіх 

структурних підрозділів університету на 

тему: «Правова обізнаність щодо 

регламентації діяльності ЗВО як основа 

ефективної взаємодії партнерів освітнього 

процесу» https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

13. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями 8 – 9 класів Івано-Франківських шкіл 

(учасниками гуртка психології МАН при 

навчально-виробничій лабораторії виховної 

та психолого-педагогічної роботи) на тему: 

«Як зрозуміти один одного» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
06.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

14. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями 8 – 9 класів Івано-Франківських шкіл 

(учасниками гуртка психології МАН при 

навчально-виробничій лабораторії виховної 

та психолого-педагогічної роботи) на тему: 

«Значення спілкування у нашому житті» 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
08.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Провідний фахівець навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                        С. І. Петрошенко 

https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj
https://meet.google.com/jbr-vypy-sxj


Звіт про виконану роботу Басараб Н. Я. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

Посилання 

1. 
Робота із вхідною та вихідною документацією 

(листи, розпорядження і т. д.). 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-

виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи 

2. 

Розробка тижневого звіту навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Басараб Н. Я. 08.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-

виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи 

 

Провідний фахівець навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                            Н.Я. Басараб 



Звіт про виконану роботу Лобанова С. І. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

Посилання 

1. 
Презентація волонтерської групи з дотримання 

правопорядку для студентів 1 курсу навчально-

наукового інституту мистецтв 

Лобанов С.І. 07.10.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

2. 

Робота із матеріалами організації волонтерської 

діяльності; складання плану роботи із волонтерами 

лабораторії у рамках практичних занять на тему: 

«Основи фізичної підготовки та самозахисту» 

Лобанов С.І. 04.10 – 08.10. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

3. 
Проведення тренувань з фізичної підготовки з 

учасниками волонтерської групи з дотримання 

правопорядку 

Лобанов С.І. 04.10 – 08.10. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

 

Провідний фахівець навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                           С. І. Лобанов 


