
Інформаційний моніторинг проведених заходів за лютий 2021 року 

(навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи) 

Статистична довідка за лютий 2021 року навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи. 

Було проведено 29 заходів, а саме: 

- заходи організаційного характеру – 10; 

- психолого-педагогічні дослідження – 15; 

- заняття навчально-методичного семінару для кураторів академічних груп – 4; 

 

 

1. Організація методичного забезпечення виховного та психолого-педагогічного процесу 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання та 

проведення 

1. 

Розробка методичних 

рекомендацій кураторам 

академічних груп  

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконується 

2. 

Наповнення сайту 

університету та навчально-

виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи 

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 

3. 

Підготовка інформаційного 

матеріалу для роботи 

навчально-методичного 

семінару для кураторів 

академічних груп 

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 



4.  

Підготовка інформаційного 

матеріалу для проведення 

виховних акцій зі студентами 

3-х курсів 

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 

5.  

Розповсюдження 

інформаційних та методичних 

матеріалів заступникам 

директорів інститутів та 

деканів факультетів з питань 

виховної роботи 

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 

6.  
Робота з документацією 

(листи, розпорядження і т.д.)  
лютий 

Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 

7. 
Підготовка наказів, 

розпоряджень ректорату  
лютий 

Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 

8. 

Проведення психолого-

педагогічних опитувань 

студентів1-4-х курсів ОР 

бакалавр  

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії виконано 

9. 

Організація проведення 

навчально-методичних 

семінарів для кураторів 1-3-х 

курсів 

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії 

виконано 

10. 

Підготовка виховних акцій 

для студентів 3-х курсів усіх 

структурних підрозділів 

університету  

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої лабораторії 

у процесі виконання 

 

 

 

 



2. Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу 

№ 

п/п 
Назва заходу  

Термін 

проведення  
Відповідальний  

Відмітка про 

виконання та 

проведення 

1. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Проектування освітніх 

програм» студентів 1-4-х курсів 

ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії виконано 

2. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача 

вищої освіти, вибір навчальних 

дисциплін» студентів 1-4-х 

курсів ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

3. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Практична підготовка 

здобувача вищої освіти» 

студентів 1-4-х курсів ОР 

бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

4. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Обсяг освітньої програми у 

структурі загального 

навантаження здобувачів вищої 

освіти» студентів 1-4-х курсів 

ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

5. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Навчання та викладання за 

освітньою програмою» 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 



студентів 1-4-х курсів ОР 

бакалавр 

6. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Інформування учасників 

освітнього процесу» студентів 

1-4-х курсів ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

7. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Інтернаціоналізація діяльності 

закладу вищої освіти» студентів 

1-4-х курсів ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

8. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Форми контрольних заходів 
студентів 1-4-х курсів ОР 

бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

9. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Академічна доброчесність 

студента» студентів 1-4-х курсів 

ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

10. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування «Про 

залучення до аудиторних занять 

професіоналів-практиків» 

студентів 1-4-х курсів ОР 

бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

11. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Освітня, організаційна, 

інформаційна, консультативна 

та соціальна підтримка 

здобувачів вищої освіти» 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 



студентів 1-4-х курсів ОР 

бакалавр 

12. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Вирішення конфліктних 

ситуацій» студентів 1-4-х курсів 

ОР бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

13. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Вивчення наукових інтересів 

здобувачів вищої освіти» 

студентів 1-4-х курсів ОР 

бакалавр 

січень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

14. 

Вивчення  мотивації до учбової 

діяльності студентів 3-го курсу 

ОР бакалавр усіх структурних 

підрозділів університету 

лютий 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
виконано 

15. 

Проведення психолого-

педагогічного опитування 

«Мотивація до навчання та 

причини неуспішності: позиція 

студента» студентів 1-4-х курсів 

ОР бакалавр 

лютий-березень 
Романкова Л.М., фахівці навчально-виробничої 

лабораторії 
у процесі виконання 

 

 

 

 

 

 

 



3. Організація проведення навчально-методичних семінарів кураторів 1-3 курсів 

№ 

п/п 
Назва заходу Термін проведення 

ПІП доповідача, науковий ступінь, 

посада 

Відмітка про виконання 

та проведення 

1. Навчально-методичний семінар  

кураторів 1-х курсів усіх структурних 

підрозділів університету 

«Психодіагностичний супровід 

навчально-виховного процесу у ВШ 

як запорука забезпечення якісних 

освітніх послуг» 

04 лютого 

Романкова Л. М., завідувач навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи, кандидат 

психологічних наук, доцент;  

Юрченко З. В., методист вищої категорії, 

кандидат психологічних наук, доцент.; 

 

проведено 

2. Навчально-методичний семінар  

кураторів 2-х курсів усіх структурних 

підрозділів університету 

«Психодіагностичний супровід 

навчально-виховного процесу у ВШ 

як запорука забезпечення якісних 

освітніх послуг»  

11 лютого  

Романкова Л. М., завідувач навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи, кандидат 

психологічних наук, доцент;  

Юрченко З. В., методист вищої категорії, 

кандидат психологічних наук, доцент; 

 

проведено 

3. Навчально-методичний семінар  

кураторів 3-х курсів усіх структурних 

підрозділів університету 

«Психодіагностичний супровід 

навчально-виховного процесу у ВШ 

як запорука забезпечення якісних 

освітніх послуг» 

18 лютого 

Романкова Л. М., завідувач навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи, кандидат 

психологічних наук, доцент;  

Юрченко З. В., методист вищої категорії, 

кандидат психологічних наук, доцент; 

 

проведено 



4. Навчально-методичний семінар-

нарада із заступниками із виховної 

роботи керівників структурних 

підрозділів університету 

«Психодіагностичний супровід 

навчально-виховного процесу у ВШ 

як запорука забезпечення якісних 

освітніх послуг» 

25 лютого 

Романкова Л. М., завідувач навчально-

виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи, кандидат 

психологічних наук, доцент;  

Юрченко З. В., методист вищої категорії, 

кандидат психологічних наук, доцент.; 

 

проведено 

 


