
Вступ
  

              У сучасних умовах оновлення системи освіти, основою якого є
особистісно  орієнтований  підхід  до  учня,  значно  підвищилася  роль  і
відповідальність шкільного психолога. Водночас його діяльність набуває нових
рис.  І  природно,  що  кожний  із  нас  намагається  побудувати  свою  роботу
відповідно  до  нових вимог.  А це  означає,  що має  бути  засвоєна  ціла  низка
нових  методичних  рішень.  Зокрема  слід  визначитися  з  тим,  як  приділити
необхідну професійну увагу кожному учневі, як визначити зміст, форму роботи,
орієнтованої на розвиток дитини з урахуванням її унікальності та самобутності,
як  здійснювати  співробітництво  з  учителем,  щоб,  з  одного  боку,  відповідно
впливати на умови навчання дитини з урахуванням її особливостей і можливих
перспектив, а з іншого – зберегти специфіку професійної діяльності, чи можна
розраховувати  на  добірку  психологічного  інструментарію  для  вирішення
завдань в оновленому ракурсі психологічної діяльності.

            Тема над якою працюю я «Створення максимально сприятливих умов
для  розвитку  особистості  кожної  дитини,  її  життєтворчих  компетенцій  у
відповідності зі своїми природними здібностями та можливостями».
 В своїй роботі керуюсь наступною нормативно – правовою базою :
                                                                                                                               

 Закон України «Про освіту».
 Закон України «Про загальну середню освіту».
 Положення про психологічну службу системи освіти України.
 Лист Міністерства освіти і науки України «Про діяльність психологічної 

служби у 2018/2019 навчальному році» від 08.07.2013 №1/9-479.
 Етичний кодекс практичного психолога.
 Про планування діяльності та ведення документації практичних 

психологів системи освіти  МОН України ( наказ МОНУ від 28.12.2006р. 
№ 864.).

 Посадова інструкція та посадові обов'язки практичного психолога та ін.

Функції  психологічної  служби в  навчальному закладі   здійснює практичний
психолог.
             

У  2020-2021  навчальному  році  робота  практичного  психолога
підпорядковувалась вирішенню проблемного питання:  «Пізнання і розвиток
внутрішнього  світу  особистості  в  умовах  забезпечення  навчально  –
виховного процесу».
     

І. Аналітична частина



Практичним  психологом  навчального  закладу  планується   проведення
наступної  роботи: 

 Діагностика  індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей дітей
з особливими потребами. 

 Вироблення  системи  взаємодії  педагогів,  практичного   психолога,
батьків. 

 Пізнавальна  сфера  психіки  дітей:  відчуття,  сприймання,  уявлення,
мислення, пам’ять, увага.

 Рухливі,  дидактичні,  розвивальні  ігри як  засіб  активізації  пізнавальних
процесів учнів.

 Психологічна підготовка дитини до школи.
 Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до

іншої.
 Робота з дітьми «групи ризику»
  Допомога підліткам у кризових ситуаціях.
 Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на

здоровий спосіб життя та захист психічного здоров,я.
 Надання своєчасної психологічної допомоги учням, учителям, батькам.
 Діагностика мотивації навчання першокласників.
 Відвідання  уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями.
 Соціометричні дослідження класних колективів.
 Проводилась  групова  та  індивідуальна  консультаційна  робота  серед

вчителів, батьків, учнів.
 Протягом  року  проводитиметься  просвітницька  діяльність  :  лекції  для

вчителів, батьків, виступи на педрадах(«Особливі категорії учнів школи»,
«Про стан роботи психологічної служби школи», «Насилля в учнівському
колективі»  ,  «Адаптація  п’ятикласників»  ,  «Профілактика  боулінгу  в
учнівських колективах»).

ІІ. Цілепокладаюча частина



В  2021-2022  навчальному році планую продовжувати роботу із соціального  
захисту дітей,  із профілактики та корекції девіантної поведінки дітей, а також:

 сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому 
етапі;

  створити умови для формування у них мотивації до самовиховання  та 
саморозвитку;

 забезпечити  індивідуальний  підхід  до  кожного  учасника  навчально-
виховного процесу;

 профілактика  та  корекція відхилень в інтелектуальному і 
психофізичному розвитку учнів;

 психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу; 
 психологічний супровід процесу пристосування першокласників до 

шкільного життя;
 психологічний супровід процесу адаптації п’ятикласників до навчання в 

старшій школі;
 створення умов для подальшого розвитку здібностей обдарованих учнів;
 встановлення причин низьких навчальних результатів учнів;
 підвищення власної кваліфікації, методична робота.

ІІІ. Змістова частина



№
з\п

Напрями діяльності з
учасниками освітнього
процесу  закладу освіти.
Види та форми роботи

Термін
проведення

Цільова
група/аудиторія

Відмітка про
виконання



Діагностика

1.1 Загальна діагностика
шкільної зрілості,

«Будиночоки», «Школа
звірів»

Вересень
Жовтень

З учнями першого
класу

1.2 Психологічна
діагностика емоційного
стану учнів 1 класу та
мотивації навчання.

Жовтень З учнями першого
класу

1.3 Спостереження за
адаптацією 1-х,5-х класів
до нових умов навчання

Вересень-
листопад

1-5 клас

1.4 Вивчення
психологічного клімату в

класах

За потребою

1.5 Дезадаптація учнів ,
вивчення  їх причини.

Протягом
року

1-11 клас

1.6 Діагностика професійних
інтересів і нахилів учнів

9, 11 класів.

Грудень  9-11 клас

1.7 Виявлення шляхом
діагностування

тривожних  учнів

Листопад
Грудень

 1-11 клас

1.8 Діагностика та
анкетування за запитами

класних керівників,
адміністрації

За потребою 1-11 клас

1.9 Контроль за адаптацією
учнів 5-их класів до

нових умов навчання:
─ дослідження

мікроклімату у класному
колективі, структури

взаємовідносин ;
─ діагностика рівня

адаптації п’ятикласників;
─ відвідування уроків з

метою дослідження
взаємодії вчителів та
асистентів з учнями.

І  - Семестр 5 клас

1.10 Соціометричні та
дослідження класних

колективів.

Протягом
року

1 -11 клас

1.11 Психодіагностичне Протягом 1 -11 клас



обстеження та виявлення
типу

„важковиховуваності” та
психологічних

особливостей школяра.

року

1.12 Проведення
психологічних

досліджень на запит
адміністрації школи.

Протягом
року

1-11

Профілактика

2.1 Профілактика
дезадаптації

першокласників:
-бесіди з учителями про

індивідуальні
особливості

першокласників та
проблеми, які були

виявлені під час
дослідження готовності
до шкільного навчання;
-заняття „Мій настрій”

-проведення
профілактичних заходів,
які б сприяли швидкій

адаптації учнів.

Вересень-
жовтень

2.2 Проведення бесід з
важковиховуваними

учнями.

Постійно 1-11 клас

2.3 Профілактика
конфліктних ситуацій

Протягом
року

1-11  клас

2.4 Тематичні заходи
« СНІД ! Не залишаємося

байдужими ! »

Грудень 1-11 клас

2.5 Тренінгові заняття Протягом
року

1-11 клас
Педагогічний

колектив

Корекція

3.1 Корекційно-
відновлювальна робота з
дітьми з низьким рівнем

функціональної
готовності до школи.

І семестр

3.2 Година спілкування Грудень 6- клас



„Знаємо свої права –
виконуємо обов’язки”

3.3 Корекційна робота з
дітьми,  що мають ознаки

шкільної дезадаптації:
-індивідуальні бесіди;

-складання
індивідуальних

психологічних карт на
дітей з високим рівнем

дезадаптації;
-розробка рекомендації
учителям, батькам щодо

роботи з
дезадаптованими дітьми.
-корекція тривожності та

страхів.

Жовтень-
листопад

5 клас

3.4 Корекційна робота з
дітьми із затримкою
психічного розвитку.

Протягом
року

Учні із затримкою
психічного
розвитку

3.5 Психологічне
супроводження дітей, які

мають ознаки
дезадаптації:

заняття „Подолання
тривожності та страху”
індивідуальна корекція
пізнавальних процесів

(пам’ять, увага,
мислення).

Листопад
Грудень

5 клас

3.6 Психологічне
супроводження дітей, які

мають ознаки
тривожності:

-заняття „Подолання
тривожності та страху”.

Протягом
року

1-11 клас

3.7 Корекційна робота з
дітьми сімей групи

ризику 
- подолання  стресового

стану, почуття
непевності  та

підвищення самооцінки;
- тренінг „ Правова

культура – норма життя”;
- корекційно-розвивальне

заняття „Дозволь собі

Протягом
року

За запитом



бути щасливим”;
- емоційна підтримка

дітей.
3.8 Корекційно-

відновлювальна робота
за результатами

діагностики професійної
спрямованості учнів:
-виховні години щодо

ознайомлення учнів із -
вимогами до професій,
системою навчальних

закладів;
-довірчі бесіди зі

школярами за
результатами тестування

на профпридатність;
-профорієнтаційна гра

„Влаштовуємось на
роботу”.

Березень 9 – 11 клас

Консультування

4.1 Індивідуальне
консультування вчителів,

класних керівників з
питань адаптації учнів.

Вересень
Жовтень

Вчителі

4.2 Батьківські збори -
тренінг «Успішна

адаптація
першокласників»

Вересень
Жовтень

Батьки

4.3 Консультування батьків,
вчителів, учнів.

Протягом
року

За запитом

4.4 Консультування батьків
щодо питань труднощів
сімейного виховання.

Грудень Батьки

4.5 Індивідуальні
психологічні
консультації

старшокласників з
особистих питань.

Протягом
року

1-11 клас

4.6 Консультування класних
керівників за наслідками

анкетування.

Протягом
року

Класні керівники

4.8 Консультування учнів
“групи ризику” за

результатами досліджень

Протягом
року

З
важковиховуваним

и дітьми



Психологічна просвіта

5.4 Лекція з елементами
дискусії на тему:
«Попередження
захворювань, які

передаються статевим
шляхом»

Жовтень Учні 10 класу

5.5 Виступи на батьківських
зборах на запит класних

керівників

Протягом
року

Батьки

5.6 Виступ на педагогічній
раді „Про  стан  роботи
психологічної служби

школи”

Травень

Організаційно – методична робота

6.1 Самоосвіта За потребою
6.2  Участь в вебінарах,

тематичні курси
практичних психологів.

За потребою

6.3 Підготовка до виступу на
батьківських зборах,

педнарадах, семінарах
для педагогів.

За потребою

6.4 Підготовка
психодіагностичного

інструментарію.

Протягом
року

6.6 Складання списків дітей 
групи ризику

Вересень

6.7 Складання плану роботи
на рік.

Вересень

6.10 Сколадння аналітичних 
довідок.

Протягом
року

6.11 Ведення документації
(інд. карток, журналу

індивідуальних
консультацій, журналу

корекційно-розвиткових
занять)

Протягом
року

6.13 Поповнення кабінету
психолога методичною
літературою, бланками

Протягом
року



до психодіагностичних
методик, музичними

записами тощо.

6.14 Підтримання зв’язків  із
поліцією,службою  у

справах дітей  та іншими
соціальними

організаціями.

Протягом
року

6.18 Виступи перед
працівниками на

педрадах,
семінарах.

За потребою

6.19 Виступи на батьківських
зборах.

Вересень
квітень

Зв’язки з громадськістю

7.1 Відвідування  учнів
вдома, бесіди  з

батьками.

За потребою

7.2 Вирішення  питань  з
місцевими  органами
виконавчої  влади  та

громадського
самоврядування.

Протягом
року

7.3 Зустріч  з працівниками
міського центру

зайнятості  з метою
інформування

випускників  зі станом
ринку праці.

Квітень

7.4 Співпраця з
медпрацівником

Протягом
року

7.5 Спостереження за
житлово-побутовими

умовами учнів.

Протягом
року

7.6 Співпраця із службою у
справах дітей.

Протягом
року.




