
Звіт 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. 
24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

2. 

Розробка тематики, підготовка змістової 

частини навчально-методичних online-

семінарів для студентів 3-го курсу усіх 

структурних підрозділів 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 
24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Наповнення сайту університету та 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи 

Романкова Л. М., 

Петрошенко С. І. 
24.05 – 28.05 У процесі виконання 

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. 

24.05 – 28.05 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

5. 

Робота з документацією: систематизація 

методичних матеріалів, оформлення 

звітної документації про навчально-

методичний семінар кураторів. 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Басараб Н. Я. 

24.05 – 28.05 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

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 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 

Басараб Н. Я. 

24.05 – 28.05 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 



організацій, звернення громадян, що 

знаходяться на контролі і виконанні у 

навчально-виробничій лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи, довідки, звіти, інформації про їх 

виконання (копії) 

7. 

Ведення табелю роботи працівників 

навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи 

Басараб Н. Я. 

 

24.05 – 28.05 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

8. 

Аналіз проведеного семінару «Алгоритм 

дії по забезпеченню власної безпеки під 

час проведення масових заходів (мітинги, 

спортивні, культурні заходи та ін.)». 

Лобанов С. І. 24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

9. 

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. 

 

24.05 – 28.05 

У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

10. 

Опрацювання матеріалів онлайн-

опитування студентів Інституту 

післядипломної освіти та довузівської 

підготовки 

Петрошенко С. І. 24.05 – 28.05 У процесі виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

11. 

Координація з підрозділами університету 

організаційного формату онлайн-акцій 

(для третього курсу) з попередження 

кіберзлочинності серед студентів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

12. 

Проведення навчального семінару для 

студентів 3-го курсу факультету 

фізичного виховання і спорту на тему: 

«Сучасний кіберпростір: як утриматися 

від протиправної співучасті та уникнути 

ролі жертви». 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

27.05.2021 р. Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  



13. 

Участь у розширеному засіданні 

ректорату ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника» 

Романкова Л. М. 24.05.2021 р. Виконано 
Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

14 

Підготовка до проведення круглого столу 

на тему: «Академічна онлайн-

комунікація: виклики, уроки, 

рекомендації».  

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 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. 24.05 – 28.05 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. 
24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Розробка тематики, підготовка змістової 

частини навчально-методичних online-

семінарів для студентів 3-го курсу усіх 

структурних підрозділів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В. 
24.05 – 28.05 

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. 
24.05 – 28.05 

У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Організація просвітницької та 

профілактичної роботи зі  студентами. 

Проведення консультативної роботи 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

Робота з документацією: систематизація 

методичних матеріалів, оформлення 

звітної документації про навчально-

методичний семінар кураторів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Басараб Н. Я. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 

Підготовка до проведення круглого столу 

на тему: «Академічна онлайн-комунікація: 

виклики, уроки, рекомендації».  

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

8. 

Координація з підрозділами університету 

організаційного формату онлайн-акцій 

(для третього курсу) з попередження 

кіберзлочинності серед студентів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

9. Участь у розширеному засіданні ректорату Романкова Л. М. 24.05.2021 р. Виконано Матеріали навчально-виробничої 

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/


ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

10. 

Проведення навчального семінару для 

студентів 3-го курсу факультету фізичного 

виховання і спорту на тему: «Сучасний 

кіберпростір: як утриматися від 

протиправної співучасті та уникнути ролі 

жертви». 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

27.05.2021 р. Виконано 

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 Юрченко З.В. 

№ 

п/п 
Зміст роботи Виконавці 

Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

Посилання 

1. 

Розробка тематики, підготовка змістової 

частини навчально-методичних online-

семінарів для студентів 3-го курсу усіх 

структурних підрозділів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В. 
24.05 – 28.05 

У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

2. 

Робота з документацією: систематизація 

методичних матеріалів, оформлення звітної 

документації про навчально-методичний 

семінар кураторів. 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Басараб Н. Я. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

3. 

Координація з підрозділами університету 

організаційного формату онлайн-акцій (для 

третього курсу) з попередження 

кіберзлочинності серед студентів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

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. 

24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Підготовка тематичних повідомлень про акції 

(зі студентами 3-го курсу факультету 

іноземних мов, факультету фізичного 

виховання і спорту), заняття з кураторами, 

проведені лабораторією для рубрики «Події». 

Юрченко З. В. 24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

Підготовка до проведення круглого столу на 

тему: «Академічна онлайн-комунікація: 

виклики, уроки, рекомендації».  

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

7. 

Проведення навчального семінару для 

студентів 3-го курсу факультету фізичного 

виховання і спорту на тему: «Сучасний 

кіберпростір: як утриматися від протиправної 

співучасті та уникнути ролі жертви». 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

27.05.2021 р. Виконано 
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. 24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 
vvppr.pnu.edu.ua  

2. 
Розробка та погодження графіку роботи 

працівників 

Романкова Л. М. 

Петрошенко С. І. 
24.05 – 28.05 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. 

24.05 – 28.05 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. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

5. 

Координація з підрозділами університету 

організаційного формату онлайн-акцій (для 

третього курсу) з попередження 

кіберзлочинності серед студентів 

Романкова Л. М., 

Юрченко З. В., 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи 

6. 

Опрацювання матеріалів онлайн-опитування 

студентів Інституту післядипломної освіти та 

довузівської підготовки 

Петрошенко С. І. 24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

7. 

Підготовка до проведення круглого столу на 

тему: «Академічна онлайн-комунікація: 

виклики, уроки, рекомендації».  

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи  

8. 

Проведення навчального семінару для 

студентів 3-го курсу факультету фізичного 

виховання і спорту на тему: «Сучасний 

кіберпростір: як утриматися від протиправної 

співучасті та уникнути ролі жертви». 

Романкова Л. М. 

Юрченко З. В. 

Петрошенко С. І. 

27.05.2021 р. Виконано 
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. 

24.05 – 28.05 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. 24.05 – 28.05 Виконано 

Матеріали навчально-

виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи  

3. 
Ведення табелю роботи працівників навчально-

виробничої лабораторії 
Басараб Н. Я. 24.05 – 28.05 

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; складання плану роботи із волонтерами 

лабораторії у рамках практичних занять на тему: 

«Основи фізичної підготовки та самозахисту» 

Лобанов С. І. 

 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

2. 

Аналіз проведеного семінару «Алгоритм дії по 

забезпеченню власної безпеки під час проведення 

масових заходів (мітинги, спортивні, культурні 

заходи та ін.)». 

Лобанов С. І. 

 

24.05 – 28.05 
У процесі 

виконання 

Матеріали навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Номенклатура справ 16-20 

 

Фахівець навчально-виробничої лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи                                                                                                                                                          С. І. Лобанов 

 


