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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

психолого-педагогічних семінарів 2021/2022 н.р. 

 

Місяць Тема Відповідальні 

ВЕРЕСЕНЬ 1.  Актуальні питання організації діяльності 

психологічної служби ліцею у 2021- 2022 

навчальному році 

Практичний 

психолог 

2. Особливості періоду адаптації студентів першого 

курсу до навчання у ліцеї 
Викладач ПТНЗ 

3. Організація роботи педагогічного колективу ліцею 

в умовах карантину. Профілактичні заходи проти 

коронавірусу 

Майстер в/н 

ЖОВТЕНЬ 1. Психологічний аналіз характерологічних 

особливостей здобувачів освіти 1 курсу 

Практичний 

психолог 

2. Медіація, як засіб вирішення конфліктів усіх 

учасників навчально-виховного процесу та студентів. 

Організація роботи служби порозуміння ліцею 

Заступник 

директора з НВхР 

3. Налагодження взаємовідносин батьків та студентів 

для ефективного навчання у ліцеї 
Викладач ПТНЗ 

ЛИСТОПАД 1. Психолого-педагогічна допомога здобувачам освіти 

із родин внутрішньопереміщених осіб 

Практичний 

психолог 

2. Посилення профілактичної роботи з подолання 

правопорушень, злочинності серед студентів ліцею 
Викладач ПТНЗ 

3. Профілактика суїцидальної поведінки серед 

студентів 
Викладач ПТНЗ 

ГРУДЕНЬ 1. Здійснення профілактичних заходів щодо зниження 

рівня вживання алкоголю та наркотичних речовин 

серед учнівської молоді 

Майстер в/н 

2. Організація профілактичної роботи щодо 

ВІЛ/СНІДу серед  молоді. Формування толерантного 

ставлення до ВІЛ-позитивних людей 

Практичний 

психолог 

3. Профілактика комп’ютерної та мобільної 

залежності студентів 
Майстер в/н 

СІЧЕНЬ 1. Посилення профілактичної роботи щодо булінгу 

(цькування) в закладі освіти, створення безпечного 

освітнього середовища 

Практичний 

психолог 

2. Профілактика конфліктної поведінки студентів  Викладач ПТНЗ 

3. Психолого-педагогічний супровід професійного 

самовизначення здобувачів освіти 
Викладач ПТНЗ 

ЛЮТИЙ 1. Профілактика правопорушень серед учнівської 

молоді 
Викладач ПТНЗ 

2. Профілактика емоційного вигорання педагогів 
Практичний 

психолог 



3. Шкідливі звички та їхні наслідки для підлітків. 

Значення фізичної культури для зміцнення здоров'я 

студентів 

Викладач ПТНЗ 

БЕРЕЗЕНЬ 1.Психолого-педагогічний супровід студентів з 

особливими освітніми потребами 
Майстер в/н 

2. Посилення профілактичної роботи щодо торгівлі 

людьми 

Практичний 

психолог 

3. Мотивація навчальної діяльності студентів Викладач ПТНЗ 

КВІТЕНЬ 1. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, виховання гендерної культури у студентів  

Практичний 

психолог 

2. Домашнє насильство та його вплив на психіку 

підлітків 
Викладач ПТНЗ 

3. Створення комфортного психологічного клімату в 

колективі педагогів та підлітків 
Викладач ПТНЗ 

ТРАВЕНЬ 1. Психолого педагогічний супровід студентів при 

готуванні та проходженні зовнішнього незалежного 

оцінювання  

Практичний 

психолог 

2. Формування морально-психологічного здоров'я 

учнівської молоді 
Викладач ПТНЗ 

3. Профілактика безпритульності та бездоглядності 

серед студентів 
Викладач ПТНЗ 

ЧЕРВЕНЬ 1. Підведення підсумків роботи психологічної служби 

за навчальний рік 

Практичний 

психолог 

2. Посилення проведення профорієнтаційної роботи в 

ліцеї 

Заступник 

директора з НВхР 

 

 

 

 

 

 

             Практичний психолог     Сергій КРАВЦОВ 

 


