
Звіт навчально-виробничої лабораторії  

виховної та психолого-педагогічний роботи 

 Звіт навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-

педагогічний роботи про виконання заходів на тему «Навчально-виробнича 

лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи – на допомогу 

студентам та кураторам університету». 

 На виконання розпорядження ректора № 39-р від 22.02.2021 р. «Про 

проведення навчальних семінарів зі студентами третіх курсів», співробітники 

навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної 

роботи розробили методично-змістовий формат та організаційний алгоритм 

підготовки та проведення циклу просвітницько-інформаційних семінарів про 

діяльність і надбання лабораторії на тему «Практична психологія – на 

допомогу студентам університету. Заняття проводились в онлайн-форматі. 

1. Проведення семінарів здійснювалось з використанням презентаційного 

контенту за такими основними позиціями:  

1.1. Передумови створення у структурі університету навчально-виробничої 

лабораторії (до 2020р. – відділу) виховної та психолого-педагогічної роботи. 

1.2. Кадровий склад навчально-виробничої лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи. Професійні спроможності, досвід практичної 

роботи у ЗВО та наукові здобутки співробітників лабораторії. 

1.3. Концептуальна модель організації психолого-педагогічної діяльності 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».  

1.4. Найбільш типові особистісні проблеми студентів, які вимагають 

розв’язання та є предметом надання консультативної допомоги від 

лабораторії. 

1.5. Основні напрямки і види діяльності лабораторії виховної та психолого- 

педагогічної роботи. Системний психологічний супровід освітньої 

діяльності.  

1.6. Мета, результати, обсяг та алгоритм врахування у практиці навчально-

виховного процесу щорічних психодіагностичних обстежень студентів. 



1.7.  Проведення загально університетських просвітницько-інформаційних, 

навчально-виховних та профілактичних семінарів для студентів. 

1.8.  Тематичне спрямування, методичні рекомендації в організації 

виховної роботи кураторів зі студентами у підрозділах університету. 

1.9.  Створення оригінальних й модифікація наявних методик діагностики 

працівниками лабораторії. 

1.10. Діяльність навчально-методичного семінару для кураторів 1-3 курсів 

(2012-2021 рр.). 

1.11. Надання психологічних консультацій індивідуального характеру 

клієнтам (викладачам і студентам).  

1.12. Профорієнтаційна робота. Лабораторія як база практики для студентів.  

1.13. Участь у процедурах акредитації ОП університету.  

1.14. Досвід міжнародної співпраці у рамках проєктів.  

1.15. Рекламно-інформаційний імідж лабораторії у соціальних мережах і 

ЗМІ. [Сайт лабораторії, Facebook, ТРК «Галичина»].  

1.16. Нагороди та відзнаки (2012-2020 рр.) як показники ефективності 

діяльності та підтвердження професіоналізму співробітників лабораторії 

(колективні, персональні).  

1.17. Діалог зі слухачами: «Питання-відповіді». Проведення заняття 

супроводжувалось інформаційно-презентаційною ілюстрацією кожної 

змістової позиції контенту. 

2. Сформовано ініціативну групу фахівців у такому складі:  

№ 

п/п 

Прізвище,  

ім’я та по батькові 

Посада Рівень участі 

1.  Романкова  

Лілія Миколаївна 

Завідувач навчально-

виробничої лабораторії 

виховної та психолого-

педагогічної роботи, 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент. 

Розробка проєкту 

розпорядження, 

графіку проведення 

занять методично-

змістового формату та 

організаційного 

алгоритму заходів, 

участь у проведенні 

семінарів, контроль за 

виконанням заходів. 

2.  Юрченко  

Зоя Володимирівна 

Методист вищої 

категорії, кандидат 

психологічних наук, 

доктор філософії, 

Розробка змістового 

контенту презентацій, 

участь у проведенні 

семінарів, 



доцент. інформаційний 

супровід проведених 

занять на сайті 

(рубрики «Анонси» і 

«Події»), підготовка 

підсумкового звіту.  

3.  Петрошенко  

Сергій Іванович 

Провідний фахівець 

навчально-виробничої 

лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної 

роботи. 

Технічне забезпечення 

інформаційного 

супроводу та 

проведення занять, 

своєчасне наповнення 

відповідних рубрик 

сайту. 

3. Створено відеоконтент (ілюстративно-інформаційні презентації) для 

методичного забезпечення проведення просвітницько-виховних занять 

семінарів для студентів 3-х курсів згідно тематичних позицій (Див.: пункт 1 

даного звіту). 

4. Кураторів академічних груп 1-3 курсів і заступників з виховної роботи 

усіх структурних підрозділів докладно ознайомлено із підсумками 

моніторингу проведеного циклу просвітницько-інформаційних семінарів для 

студентів. «Навчально-виробнича лабораторія – на допомогу студентам 

університету» семінару [04.03, 11.03, 18.03.2021 р. – на заняттях семінару 

кураторів 1-3 курсів, 25.03, 26.03, 01.04.2021 р. – на нарадах заступників з 

виховної роботи] (Див.: сайт лабораторії, рубрика «Події»).  

5. Проведено 3 заняття навчально-методичного семінару кураторів 1-3 

курсів на тему: «Навчально-виробнича лабораторія – на допомогу викладачу, 

куратору». (Див.: додаток 1- плани семінарів та рубрику «Події»). 

6. Проведено просвітницько-інформаційні семінари для студентів 3-х 

курсів усіх структурних підрозділів університету. (Див.: додаток 2).  

 Загалом у підрозділах університету упродовж березня 2021р. навчально-

виробничою лабораторію проведено 10 семінарів для студентів 3-го курсу 

(цільова аудиторія – 471 особа) 10 навчальних підрозділів університету та 3 

семінари для кураторів 1-3 курсів (цільова аудиторія – 277 осіб) усіх 

структурних підрозділів університету. 



 У заняттях із студентами, кураторами, також брали участь представники 

адміністрації, керівники підрозділів, заступники з виховної роботи, гаранти 

ОП, представники Центру соціологічних досліджень тощо. 



Додаток 1 

Семінари кураторів 1-3 курсів 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведення 
Цільова аудиторія 

1. «Практична психологія – на допомогу 

кураторам 1-го курсу» 
04.03.2021 р. 

Куратори 1-х 

курсів 

2. «Практична психологія – на допомогу 

кураторам 2-го курсу» 
11.03.2021 р. 

Куратори 2-х 

курсів 

3. «Практична психологія – на допомогу 

кураторам 3-го курсу» 
18.03.2021 р. 

Куратори 3-х 

курсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Інформаційний моніторинг проведених просвітницько-інформаційних 

онлайн семінарів для студентів 3-х курсів за березень 2021 року 

 Статистична довідка: проведено 10 заходів просвітницько-

інформаційного характеру. 

№ 

п/п 

Прізвище ім’я та 

по-батькові 

модераторів 

Онлайн-

заняття 

семінару 

Структурний 

підрозділ 
Курс 

Дата, час 

проведення 

1. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко  

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Факультет 

математики та 

інформатики 

3 курс 03.03.2021 р. 

2. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко 

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Навчально-

науковий 

Інститут 

мистецтв 

3 курс 09.03.2021 р. 

3. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко  

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Педагогічний 

факультет 
3 курс 10.03.2021 р. 

4. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко  

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Факультету 

туризму 
3 курс 11.03.2021 р. 

5. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко  

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Факультету 

іноземних мов 
3 курс 17.03.2021 р. 

6. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко  

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Факультету 

природничих 

наук. 

3 курс 19.03.2021 р. 

7. 

Романкова  

Лілія Миколаївна; 

Юрченко  

Зоя Володимирівна; 

Петрошенко  

Сергій Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Факультету 

філології 
3 курс 24.03.2021 р. 



8. 

Романкова Лілія 

Миколаївна; 

Юрченко Зоя 

Володимирівна; 

Петрошенко Сергій 

Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Навчально-

науковий 

Юридичний 

інститут 

 

3 курс 25.03.2021р. 

9. 

Романкова Лілія 

Миколаївна; 

Юрченко Зоя 

Володимирівна; 

Петрошенко Сергій 

Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Коломийський 

навчально-

науковий 

інститут 

3 курс 25.03.2021р. 

10. 

Романкова Лілія 

Миколаївна; 

Юрченко Зоя 

Володимирівна; 

Петрошенко Сергій 

Іванович 

«Практична 

психологія – 

на допомогу 

студентам 

університету» 

Економічний 

факультет 

 

3 курс 26.03.2021р. 

 


