
План 

виховної роботи зі студентами відділення психології 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

на 2021-2022 н.р. 

 

№ Зміст заходів Відповідальний Термін 

1 Закріплення порадників за академічними 

групами 

Грабовська С. серпень 2021 

2 Участь викладачів та студентів у Посвяті 

першокурсників у студенти (дистанційно) 

Викладачі  вересень 

2021 

3 Зустріч студентів першого курсу з викладачами 

кафедри (дистанційно) 

Грабовська С. вересень 

2021 

4 Робота зі студентами 1 курсу з адаптації до 

навчання в університеті 

Порадники, 

Психологічна 

служба 

весень-

грудень 2021 

5 Сприяння роботі Психологічної служби у роботі 

зі студентами 

Конюх О., 

викладачі 

кафедри 

протягом 

року 

6 Ознайомлення студентів 1 курсу з роботою 

університетських бібліотек (дистанційно) 

порадники 1 

курсу 

Вереcень 

2021 

7 Бесіди зі студентами перед екзаменаційними 

сесіями 

порадники Грудень 

2021, 

травень 2022 

8 Зустріч студентів 1 курсу зі студентами старших  

курсів та магістрантами  

порадники листопад 

2021, 

березень 

2022 

9 Зустрічі студентів з випускниками відділення 

психології 

порадники протягом 

року 

10 Зустрічі студентів з практичними працівниками 

психологічної сфери 

порадники протягом 

року 

11 Залучення студентів до наукової діяльності порадники, 

викладачі 

протягом 

року 

12 Кураторство СНТП Штепа О.С. протягом 

року 

13 Організація та проведення Олімпіад з психології Штепа О.С.,  протягом 

року 

14 Проведення щорічної конференції студентів та 

молодих вчених «Психологічні проблеми 

сучасності» 

Штепа О.С., , 

Чолій С.М. 

травень 2022 

15 Відвідування викладачами-порадниками 

студентів, що мешкають у гуртожитках та 

проведення з ними бесід 

порадники протягом 

року 

16 Залучення студентів до волонтерської діяльності порадники протягом 



року 

17 Організоване відвідання студентами музею 

Івана Франка 

порадники лютий 2021 

18 Організація відвідувань студентами виставочних 

залів, галерей, музеїв, театральних вистав, 

концертів 

порадники протягом 

року 

19 Залучення студентів до участі у художніх 

колективах університетського студентського 

клубу 

порадники протягом 

року 

20 Сприяння розвиткові студентського 

самоврядування 

порадники протягом 

року 

21 Організація роботи кіноклубу для студентів  Конюх О. протягом 

року 

22 Залучення студентів до профорієнтаційної 

роботи кафедри 

порадники протягом 

року 

23 Організація для студентів старших курсів 

тренінгових семінарів з написання CV та 

проходження співбесіди при прийомі на роботу 

 Конюх О. протягом 

року 

24 Залучення студентів до виховних та культурно-

мистецьких заходів Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

порадники протягом 

року 

25 Залучення студентів до участі у Днях здорового 

способу життя Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Псчихологічна 

служба, 

порадники 

протягом 

року 

26 Залучення студентів до участі у заходах  

Психологічної служби 

 Конюх О. протягом 

року 

27 Організувати конкурс з підготовки рекламного 

відео про навчання на спеціальності Психологія 

для профорієнтаційної роботи 

порадники лютий 2022 

28 Залучати студентів як волонтерів до роботи з 

абітурієнтами під час вступної кампанії 

порадники липень-

серпень 2022 

29 Залучати матеріали, підготовлені студентами, до 

наповнення сторінки кафедри психології у 

Facebook 

Ганущак Р. протягом 

року 

30 Розвивати і збільшувати кількісно Групу 

менторів спеціальності Психологія 

філософського факультету 

доц. Вовк А.О., 

Перун М.Б. 

протягом 

року 

31 Започаткувати щорічне наукове видання для 

публікації наукових досліджень студентів. 

 

доц. Галецька І.І. травень 2022 

32 Організовувати літню  школу з окремих  

проблем різних галузей психології для 

вироблення у студентів фахових умінь та 

навичок. 

 

Проф. Грабовська 

С.Л., доц. Рибак 

О.С. 

липень 2022 

33 Залучати студентів до волонтерської діяльності Доц. Дідковська протягом 



у наданні психологічної допомоги воїнам-

учасникам АТО, членам їхніх родин, 

переселенцям з зони АТО, особам, що 

потребують соціальної реабілітації, дітям та 

дорослим з особливими потребами та їхнім 

родинам тощо. 

Л.І., доц. Вовк 

А.О. 

року 

 

План затверджено на засіданні кафедри психології, протокол № 1 від 31 серпня 2021 р. 

 

Завідувач кафедри психології                                                  С. Грабовська 

 

 

 

 

 

 

 


