
Звіт роботи  кабінету психологічного консультування  

Чернігівського інституту МАУП 

за 2020-2021 н.р. 
 

Впродовж 2020-2021 навчального року кабінет психологічного 

консультування Інституту проводив роботу передбачену відповідно до плану 

роботи із залученням фахівців-психологів та лікарів відповідного профілю. 

У 2020-2021 навчальному році виконано наступні роботи. 

1. Організаційно-методична робота: 

Вивчення і аналіз нормативних документів щодо змісту, пріоритетних 

напрямків планування і організації роботи психологічної служби у системі освіти 

на 2020-2021 н.р. 

Складання річного плану роботи психологічної служби на 2020-2021 н. р. 

спрямованих на досягнення цілей діяльності. 

Оновлення інформації на офіційній сторінці сайту Інституту «Кабінету 

психологічного консультування». 

Поповнення кабінету психологічного консультування методичною 

літературою, психодіагностичним інструментарієм. 

Створення та оновлення лекцій, семінарів та тренінгів з мультимедійним 

супроводженням. 

2. Діагностична робота: 

Діагностика процесу адаптованості першокурсників до нових умов 

освітнього процесу (за запитом). 

Діагностика для визначення мотивації у здобувачів вищої освіти до 

майбутньої професійної діяльності за допомогою психодіагностичних методик. 

Діагностика психологічних станів здоров’я здобувачів вищої освіти і 

властивостей особистості (за запитом учасників освітнього процесу). 

3. Консультування: 

Психологічний супровід адаптації першокурсників до нових умов 

освітнього процесу. Проведення індивідуальних консультацій з урахуванням 

індивідуальних, гендерних, вікових особливостей (за запитом учасників 

освітнього процесу). 

Проведення індивідуальних консультацій з метою надання психологічної 

допомоги учасникам освітнього процесу з проблем особистісного та професійного 

розвитку (за запитом учасників освітнього процесу). 

Проведення індивідуальних консультацій учасникам освітнього процесу та 

співробітникам Інституту з метою надання психологічної допомоги та підтримки 

у подоланні проблем, пов’язаних із спалахом COVID-19 та антивірусним 

карантином (за запитом). 

Проведення індивідуальних онлайн консультацій через WEB-приймальню, 

телефон довіри, Viber для здобувачів вищої освіти, батьків, науково-педагогічних 

працівників Інституту з метою надання психологічної допомоги (за запитом). 

4. Просвітницька робота: 

Проведення лекцій-бесід, тренінгів та семінарів для здобувачів вищої освіти 

з метою підвищення психологічної культури, професійної самосвідомості, 

здорового способу життя. 



Організація та проведення семінарів, тренінгів для викладачів Інституту з 

метою підвищення якості педагогічної та управлінської діяльності в умовах 

формування нової вищої школи. 

Організація роботи з батьками на засадах співпраці в інтересах студентів. 

Орієнтація батьків на задоволення ними базових потреб студентів: потребу в 

безпеці (на побутовому, фізичному та емоційних рівнях), потребу в любові або 

приналежності, та потребу у визнанні можливостей, досягнень. 

5. Наукова діяльність: 

Участь у Всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, 

круглих столах, тренінгах та підготовка тез доповідей. 

 

 

Керівник кабінету психологічного консультування  

кандидат психологічних наук, доцент                                               Дем’яненко Ю.О. 

 


