
Звіт (21.06 – 25.06.2021 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. 
21.06 – 25.06 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. 
21.06 – 25.06 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. 

21.06 – 25.06 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. 21.06 – 25.06 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, звернення громадян, що 

знаходяться на контролі і виконанні у 

навчально-виробничій лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

21.06 – 25.06 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 



роботи, довідки, звіти, інформації про їх 

виконання (копії). 

6. 

Робота з документацією: систематизація 

методичних матеріалів, оформлення 

звітної документації про навчально-

методичний семінар кураторів. 

Юрченко З. В. 21.06 – 25.06 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 

Робота з документацією та комплектація 

справи (16-07) «Звіти та відомості про 

роботу семінару кураторів 1-3-х курсів» 

за 2020-2021 н.р.  

Юрченко З. В. 21.06 – 25.06 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

8. 

Архівування та опис справи (16-08) 

документів (матеріалів, аналітичних 

довідок) здійснення системно-

психологічного супроводу навчально-

виховного процесу за 2012-2013 рік. 

Петрошенко С. І. 21.06 – 25.06 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

9. 

Формування річного звіту про роботу 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

21.06 – 25.06 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

10. 

Формування комплексного  

загальноуніверситетського плану 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи ДВНЗ  «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

Басараб Н. Я. 

Романкова Л. М. 

21.06 – 25.06 У процесі виконання 

Матеріали 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. 
Організація виконання поставлених 

завдань навчально-виробничої лабораторії 

у повному обсязі. 

Романкова Л. М. 21.06 – 25.06 Виконано 

https://vvppr.pnu.edu.ua/category/%D0%B
E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B

D%D1%96-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97

/  

2. 
Розробка та погодження графіку роботи 

працівників. 

Романкова Л. М., 

Петрошенко С. І. 
21.06 – 25.06 Виконано 

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. 

21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

4. 

Наповнення сайту університету та 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Романкова Л.М.,  

Петрошенко С. І. 
21.06 – 25.06 

У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Формування річного звіту про роботу 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

7. 

Формування комплексного  

загальноуніверситетського плану виховної 

та психолого-педагогічної роботи ДВНЗ 

 «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

Басараб Н. Я. 

Романкова Л. М. 
21.06 – 25.06 

У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Керівник навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                     Л. М. Романкова 

https://vvppr.pnu.edu.ua/category/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://vvppr.pnu.edu.ua/category/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://vvppr.pnu.edu.ua/category/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://vvppr.pnu.edu.ua/category/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://vvppr.pnu.edu.ua/category/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/


Звіт про виконану роботу Юрченко З.В. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

Посилання 

1. 

Робота з документацією: систематизація 

методичних матеріалів, оформлення 

звітної документації про навчально-

методичний семінар кураторів. 

Юрченко З. В. 21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

2. 

Організація просвітницької та 

профілактичної роботи зі  студентами. 

Проведення консультативної роботи. 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

3. 

Формування річного звіту про роботу 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

4. 

Робота з документацією та комплектація 

справи (16-07) «Звіти та відомості про 

роботу семінару кураторів 1-3-х курсів» за 

2020-2021 н.р. 

Юрченко З. В. 21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали 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. Корекція та оновлення сайту лабораторії.  Петрошенко С. І. 21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 
vvppr.pnu.edu.ua  

2. 
Розробка та погодження графіку роботи 

працівників. 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
21.06 – 25.06 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

3. 
Робота із вхідною та вихідною документацією 

(листи, розпорядження і т. д.). 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

21.06 – 25.06 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

4. 

Організація просвітницької та профілактичної 

роботи зі  студентами. Проведення 

консультативної роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

5. 

Ведення табелю роботи працівників 

навчально-виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи. 

Петрошенко С. І. 21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

6. 

Формування річного звіту про роботу 

навчально-виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи  

7. 

Архівування та опис справи (16-08) документів 

(матеріалів, аналітичних довідок) здійснення 

системно-психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу за 2012-2013 рік. 

Петрошенко С. І. 21.06 – 25.06 
У процесі 

виконання 

Матеріали 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. 
Робота із вхідною та вихідною документацією 

(листи, розпорядження і т. д.). 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

21.06 – 25.06 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. 21.06 – 25.06 Виконано 

Матеріали навчально-

виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи  

3. 

Формування комплексного 

загальноуніверситетського плану виховної та 

психолого-педагогічної роботи ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

Басараб Н. Я. 

Романкова Л. М. 
21.06 – 25.06 

У процесі 

виконання 

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. 
Робота із матеріалами організації волонтерської 

діяльності. 
Лобанов С. І. 

21.06 – 25.06 У процесі 

виконання 

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 

 


