
Звіт (20.09 – 24.09.2021 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. 
20.09 – 24.09. 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. 
20.09 – 24.09. 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. 

20.09 – 24.09. 
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. 20.09 – 24.09. 
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 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

20.09 – 24.09. У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 



роботи; довідки, звіти, інформація про їх 

виконання (копії). 

6. 

Надання інформації про вакцинування 

працівників навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
20.09 – 24.09. Виконано 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

7. 

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

8. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями (8-10 класів) з метою залучення в 

гурток психології МАН при навчально-

виробничій лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Юрченко З. В. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

9. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, 

аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

10. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету математики та інформатики 

на тему: «Оволодіння корпоративною 

культурою ЗВО як умова успішної 

професіоналізації студента 1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

11. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету математики та інформатики 

на тему: «Готуємо першокурсника до 

успішної адаптації шляхом формування 

уявлення про корпоративну культуру» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

12. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету психології на тему: 

«Корпоративні стандарти 

життєдіяльності ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

21.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

13. 
Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 
22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-



Навчально-наукового інституту мистецтв 

на тему: «Засвоєння стандартів 

корпоративної культури ЗВО з 1 курсу» 

Петрошенко С.І. педагогічної роботи 

14. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового інституту мистецтв 

на тему: «Триває цикл семінарів з 

корпоративної культури ЗВО для 

першокурсників» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

15. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Майбутні вчителі початкових класів 

долучаються до корпоративної культури 

ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

16. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Етично-правова обізнаність як умова 

адаптації першокурсника» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

17. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Майбутні освітяни долучаються до 

канонів корпоративної культури ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

18. 

Проведення онлайн-анкетування 

студентів 1-х курсів на тему: 

«Професійна спрямованість» та «Ціннісні 

орієнтації особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

19. 
Презентація волонтерської групи з 

дотримання правопорядку 
Лобанов С.І. 21.09.2021 Виконано 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

20. 

Проведення лекції зі студентами 1-го 

курсу факультету історії, політології та 

міжнародних відносин на тему: 

«Самозахист та алгоритм дій у 

надзвичайних ситуаціях» 

Лобанов С.І. 21.09.2021 Виконано 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

21. Екскурсії з учасниками волонтерської Лобанов С.І. 22.09-23.09. Виконано Інформація від працівників навчально-



групи до Івано-Франківського музею 

героїв Небесної сотні, музею історії 

міліції Прикарпаття та до науково-

виробничої лабораторії керамічних 

виробів 

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

22. 

Проведення тренувань з фізичної 

підготовки з учасниками волонтерської 

групи з дотримання правопорядку 

Лобанов С.І. 20.09-24.09. Виконано 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

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. 
20.09 – 24.09. 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. 
20.09 – 24.09. 

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. 

20.09 – 24.09. 
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. 
20.09 – 24.09. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

5. 

Надання інформації про вакцинування 

працівників навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С.І. 
20.09 – 24.09. Виконано 

Інформація від працівників 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. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

7. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, 

аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

8. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету математики та інформатики на 

тему: «Оволодіння корпоративною 

культурою ЗВО як умова успішної 

професіоналізації студента 1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 



9. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету математики та інформатики на 

тему: «Готуємо першокурсника до 

успішної адаптації шляхом формування 

уявлення про корпоративну культуру» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

10. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету психології на тему: 

«Корпоративні стандарти життєдіяльності 

ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

21.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

11. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового інституту мистецтв 

на тему: «Засвоєння стандартів 

корпоративної культури ЗВО з 1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

12. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового інституту мистецтв 

на тему: «Триває цикл семінарів з 

корпоративної культури ЗВО для 

першокурсників» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

13. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Майбутні вчителі початкових класів 

долучаються до корпоративної культури 

ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

14. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Етично-правова обізнаність як умова 

адаптації першокурсника» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

15. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Майбутні освітяни долучаються до 

канонів корпоративної культури ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 



16. 

Проведення онлайн-анкетування студентів 

1-х курсів на тему: «Професійна 

спрямованість» та «Ціннісні орієнтації 

особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

17. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями (8-10 класи) з метою залучення в 

гурток психології МАН при навчально-

виробничій лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Юрченко З. В. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

Керівник навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                           Л. М. Романкова 



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. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-21 

2.  

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету математики та інформатики на 

тему: «Оволодіння корпоративною 

культурою ЗВО як умова успішної 

професіоналізації студента 1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету математики та інформатики на 

тему: «Готуємо першокурсника до 

успішної адаптації шляхом формування 

уявлення про корпоративну культуру» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

4. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

факультету психології на тему: 

«Корпоративні стандарти життєдіяльності 

ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

21.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового інституту мистецтв 

на тему: «Засвоєння стандартів 

корпоративної культури ЗВО з 1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

Навчально-наукового інституту мистецтв 

на тему: «Триває цикл семінарів з 

корпоративної культури ЗВО для 

першокурсників» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 
Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 
Романкова Л. М. 23.09.2021 Виконано Матеріали навчально-виробничої 



педагогічного факультету на тему: 

«Майбутні вчителі початкових класів 

долучаються до корпоративної культури 

ЗВО» 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

8. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Етично-правова обізнаність як умова 

адаптації першокурсника» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

9. 

Проведення навчально-методичного 

семінару із студентами 1-го курсу 

педагогічного факультету на тему: 

«Майбутні освітяни долучаються до 

канонів корпоративної культури ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

10. 

Проведення онлайн-анкетування студентів 

1-х курсів на тему: «Професійна 

спрямованість» та «Ціннісні орієнтації 

особистості» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

11. 

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

12. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, 

аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

13. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями (8-10 класи) з метою залучення в 

гурток психології МАН при навчально-

виробничій лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Юрченко З. В. 

20.09 – 24.09. 

 

У процесі 

виконання 

Інформація від працівників навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

Методист вищої категорії навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                              З. В. Юрченко 



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. 
20.09 – 24.09. 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. 
20.09 – 24.09. 

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. 

20.09 – 24.09. 
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. 20.09 – 24.09. 
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. 
20.09 – 24.09. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

6. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-х курсів на тему: «Етично-

правове регулювання життєдіяльності ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи  

7. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

математики та інформатики на тему: 

«Оволодіння корпоративною культурою ЗВО 

як умова успішної професіоналізації студента 

1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

8. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

математики та інформатики на тему: 

«Готуємо першокурсника до успішної 

адаптації шляхом формування уявлення про 

корпоративну культуру» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 



9. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу факультету 

психології на тему: «Корпоративні стандарти 

життєдіяльності ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

21.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

10. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу Навчально-

наукового інституту мистецтв на тему: 

«Засвоєння стандартів корпоративної 

культури ЗВО з 1 курсу» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

11. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу Навчально-

наукового інституту мистецтв на тему: 

«Триває цикл семінарів з корпоративної 

культури ЗВО для першокурсників» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

22.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

12. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу педагогічного 

факультету на тему: «Майбутні вчителі 

початкових класів долучаються до 

корпоративної культури ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

13. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу педагогічного 

факультету на тему: «Етично-правова 

обізнаність як умова адаптації 

першокурсника» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

14. 

Проведення навчально-методичного семінару 

із студентами 1-го курсу педагогічного 

факультету на тему: «Майбутні освітяни 

долучаються до канонів корпоративної 

культури ЗВО» 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

23.09.2021 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

15. 

Підготовка документації навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи до 

акредитаційних процедур. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи  

16. 

Розробка методичного забезпечення для 

проведення загальноуніверситетського 

семінару (куратори, заступники, аспіранти) 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С.І. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи  



17. 

Проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями (8-10 класи) з метою залучення в 

гурток психології МАН при навчально-

виробничій лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Юрченко З. В. 

20.09 – 24.09. 
У процесі 

виконання 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи  

Провідний фахівець навчально-виробничої лабораторії 
виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                        С. І. Петрошенко 



Звіт про виконану роботу Басараб Н. Я. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

Посилання 

1. Лікарняна відпустка Басараб Н.Я. 20.09. – 24.09.   

 

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 
Лобанов С.І. 21.09.2021 Виконано 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи  

2. 

Проведення лекції зі студентами 1-го курсу 

факультету історії, політології та міжнародних 

відносин на тему: «Самозахист та алгоритм дій у 

надзвичайних ситуаціях» 

Лобанов С.І. 21.09.2021 Виконано 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи  

3. 

Екскурсії з учасниками волонтерської групи до 

Івано-Франківського музею героїв Небесної сотні, 

музею історії міліції Прикарпаття та до науково-

виробничої лабораторії керамічних виробів 

Лобанов С.І. 22.09-23.09. Виконано 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи  

4. 
Проведення тренувань з фізичної підготовки з 

учасниками волонтерської групи з дотримання 

правопорядку 

Лобанов С.І. 20.09-24.09. Виконано 

Інформація від працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи  

 

Провідний фахівець навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                           С. І. Лобанов 


