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Вступ 

 

      До складу психологічної служби ОНЗ Путрівського НВК входить  

соціальний педагог та практичні психологи. Практичний психолог 

Колєсова Інна Анатоліївна має освіту “Психолог” кваліфікація магістр 

психології, має “вищу категорію”. З тижневим навантаженням 40 годин (1 

ставка) психологічний супровід здійснює  у  26 класах.  

    

         У своїй роботі практичний психолог керується такими нормативними 

документами: Конституція України; Декларація прав людини; Конвенція 

про права дитини; Закон України: «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту»,«Про загальну середню обрати в залежності від типу закладу 

освіту», Етичний кодекс психолога. Положенням затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України: про психологічну службу системи 

освіти України (наказ МОНУ 22.05.2018 №509 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/32337)); про 

психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних 

закладів системи середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691); про 

експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.01.2001 №330),  
лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 року за № 1/11 – 881 

«Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України  

щодо протидії булінгу», лист Міністерства освіти і науки України від 
20.03.2020 року № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню)  в закладах освіти»;  лист Міністерства освіти і 

науки України від 19.05.2020 № 6/645-20  «Щодо діяльності Національної 
дитячої гарячої лінії»;лист Міністерства освіти і науки України від 13.01.2020 

№ 6/37-20 «Про  підвищення рівня педагогічної компетенції щодо запобігання 

та протидії  проявам насильства в закладах освіти»; та іншими нормативних 

та методичних матеріалів Міністерства освіти та науки України, обласних 

та місцевих ланок освіти. 

 

    Річний план роботи практичного психолога складено на підставі:  
Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 "Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р." 

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища 

в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)" 

 

 

 

 

 

І. Аналітична частина 

https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://imzo.gov.ua/2020/07/27/lyst-imzo-vid-27-07-2020-22-1-0-1495-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhby-u-systemi-osvity-na-2020-2021-n-r/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/


 

 Важливим завданням діяльності психологічної служби є 

забезпечення супроводу дітей  та  захист психічного здоров’я дитини на всіх 

рівнях навчання.  

           В 2019/2020 навчальному році психолог працювала над проблемою: 

«Формування позитивної «Я-концепції» підлітка».  

 Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався за такими 

напрямками:  

- психологічний супровід освітнього процесу, поліпшення 

психологічного клімату в дитячих та педагогічному 

колективах; 

- психологічний супровід учнів 1-х, 5-х, 10-х класів з метою 

попередження дезадаптації,  з метою розкриття потенціалу 

кожної дитини; 

- психологічна просвіта учнів, педагогів, батьків з актуальних 

питань; 

- консультативна робота за запитами класних керівників, 

вчителів-предметників, учнів, батьків.  

- психологічний супровід інклюзивної освіти 

- формування психологічної передумови для реалізації освітніх 

змін відповідно до концепції Нової української школи. 

 Психологічний супровід здійснювався поетапно. 

 

З вересня по листопад вивчалась адаптація за програмою психологічного 

процесу адаптації учнів 5 класів до нових умов навчання у середній школі ( 

в біологічному аспекті - пристосування до нового режиму й життя, в 

психологічному аспекті - прийняття учнів нової системи  вимог, пов'язаних 

із  виконанням навчальної діяльності та у соціальному аспекті - адаптація 

пов'язується із входженням учнів в колектив)  

 

Відповідно опитуванню ( бесіда з учнями) та спостереженню встановлено: 

 

в біологічному аспекті  

пристосування до нового режиму й 

життя 

в психологічному аспекті прийняття 

учнів нової системи  вимог 

дівчаток  99 %  дівчаток  94 %  

хлопців 98 % хлопців 95 % 

 

За методикою “Соціометрія” та “Дерево” обстежено 20 осіб (за обліком 28), 

з них хлопчиків - 6 , дівчаток  - 14  



 

у соціальному аспекті  

 адаптація пов'язується із входженням учнів в колектив 

дівчаток  97 %  

хлопців 96 % 

Відповідно анкетних  

Звернути увагу на 

особистісний розвиток 

Усьо

го 

% Хлопчики % Дівчатка % 

1. Тривожність 8 40 % 3 15% 5 25% 

 

З жовтня по листопад вивчалась адаптація учнів 1 класів. Обстежено 

57 учнів, у т.ч. 23 дівчат, 34 хлопчиків. За даними дослідження високий 

рівень адаптації мають  39 % обстежених учнів, 59 % мають середній 

рівень, 2 % - низький рівень.  У 8 % учнів спостерігаються психосоматичні 

симптоми дезадаптації. 

     Протягом навчального року були надані консультації учням, батькам і 

педагогам закладу, як індивідуальні  так і групові:“Успішна адаптації 

першокласників та п’ятикласників до школи”, “ Підвищення самооцінки”,  

“Уміння розв'язувати чи уникати  конфлікти”, “ Особливості підліткового 

віку”. Також з тем: толерантність, повага, підтримка, гармонійне 

спілкування, Проводились просвітницько-профілактичні заходи з учнями 5 

- 9 класів ( Як відрізнити булінг від звичайного конфлікту та хто його 

участники? Що таке емпатія і чому це важливо? Вправи на розвиток емпатії 

) та години психолога спрямовані на запобігання та протидію булінгу. 

Протягом навчального року проводилися заняття з формування навичок 

саморегуляції та виходу зі стресових станів (залучено 24 учні). 

  З вчителями початкової школи проведено два тренінгових занять з 

профілактики емоційного вигорання.  

   Для практичних психологів області проведено обласний майстер -  клас із 

теми «Метафоричні карти та казкотерапія у психологічному 

консультуванні». Вівся факультативний курс “Основи самовизначення 

особистості”  для учнів 8 -а класу.  Здійснювався психологічний супровід 

інклюзивної освіти. Під час карантину онлайн проводились індивідуальних 

консультування  на запит з питань: як організувати день родині в ізоляції, 

як допомогти дітям пережити стресову подію, складові гармонійної 

самоізоляції, як швидко стабілізувати свій емоційний стан.  

ІІ Цілепокладаюча частина 



 

Мета психологічної служби: збереження й укріплення психічного 

здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для 

повноцінного і гармонійного розвитку особистості. 

 

Завдання на 2020/2021 н.р::  
1. Сприяння створенню умов для успішної соціалізації здобувачів освіти. 

2. Сприяти адаптації дітей до закладу освіти;  

3. Сприяти усвідомленню дітьми та підлітками цінності власного життя, 

формувати навички саморегуляції поведінки, безконфліктного 

спілкування;  

4. Сприяти захисту прав і свобод дітей, створенню безпечного середовища 

(запобігання булінгу в учнівському колективі та домашньому насильству); 

5. Психологічний супровід інклюзивної освіти 

 6. Сприяння підвищенню психологічної культури учасників освітнього 

процесу.  

 

Тема, над якою буде працювати заклад  
Впровадження в освітній процес ліцею здоров’язберігаючих технологій, 

формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості.  

 

Проблема, над якою буде працювати психологічна служба  
Підвищення психосоціальної стійкості особистості до впливів соціального 

середовища.  

  

У 2020/2021 навчальному році планую досліджувати проблему: 

“Формування навичок саморегуляції та виходу зі стресових станів” 

Метою якої є надати учасникам освітнього процесу знання щодо ознак та 

фаз стресового стану, формувати особисту відповідальність за власне 

життя, здоров’я, емоції та дії; підвищувати рівень стресостійкості через 

формування практичних навиків саморегуляції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ  Змістовна частина 
 



№ Напрями діяльності з 

учасниками освітнього 

процесу  закладу освіти. 

Види та форми роботи 

Термін 

виконання 

Цільова 

група/аудитор

ія 

Відмітка про 

виконання 

І. Психодіагностика 
1 Дослідження особливостей 

адаптації до 

школи.(спостереження, 

проективна методика „Лісова 

школа.“) 

Діагностика пізнавальних 

процесів в учнів 1-х класів. 

Жовтень 

 

 

 

 

Лютий 

Учні 1-х класів   

2 Діагностика пізнавальних 

процесів учнів 2-х класів  

Лютий  Учні 2-х класів  

3 Дослідження особливостей 

адаптації до навчання учнів 5- 

х класів та  10 класів  

(спостереження, у разі 

потреби -  метод експертних 

оцінок, тест шкільної 

тривожності Філіпса  ) 

Жовтень 

Лютий 

Учні 5-х, 10 - х 

класів 

 

4 Діагностика пізнавальних 

процесів в учнів 5-х класів 

Березень  Учні 5  класу   

5 Вивчення рівня самооцінки 

( за потреби) 

 

Грудень  

Учні 8 - 9 класу  

7 Вивчення особливостей 

взаємовідносин у класних 

колективах 

Грудень 6 - 7 класів 

 

 

8 Дослідження емоційно – 

вольової сфери учнів 

Протягом року За запитом  

ІІ. Консультування 

1 Надання рекомендацій 

вчителям, батькам, 

адміністрації щодо успішної 

адаптації першокласників та 

п’ятикласників до школи. 

 Жовтень 

  

  Лютий 

Вчителі, батьки, 

адміністрація 

 

2 Надання рекомендацій 

вчителям, адміністрації на 

запит 

Жовтень Вчителі, 

адміністрація 

 

3 «Психологічні зустрічі» - 

консультування вчителів з 

професійних проблем (година 

психолога) 

Протягом року Вчителі   

4 Засоби подолання негативних 

станів. Індивідуальне 

консультування за запитом. 

(година психолога) 

Протягом року суб’єкти НВК  



5 Групове або індивідуальне 

психологічне консультування 

(година психолога) учнів: 

● як  конструктивно 

вирішувати конфлікти 

● толерантність ( 
ставлення до людей з 

обмеженими 

можливостями) 

● психологічна 

підготовки до ДПА 

● значення  здорового 

способу життя 

● навчати дітей 

справлятися зі стресом 

та напругою та  як 

розкривати свій 

потенціал.  

Протягом року Учні  

6 Консультування батьків з 

питань виховання та навчання 

дітей на запит/ під час 

карантину онлайн.  

Протягом року батьки   

ІІІ. Корекція 

(година психолога) 

1 Індивідуальні корекційні 

заняття з першокласниками, 

які мають ознаки дезадаптації   

Листопад  Учні 1-х класів  

2. Розвиток позитивної Я-

концепції підлітків через 

підвищення самооцінки  

Березень Учні 6-7  класів  

ІV. Просвіта 

1 Виступи на батьківських 

зборах з питань: психологічні 

особливості та .адаптації 

першокласників, 

п’ятикласників, тощо.   

На запит  Батьки  

2 Виступи перед учителями з 

питань адаптації учнів. 

За планом 

закладу 

Вчителі  

4 Майстер клас  

“психологічні 5-ти хвилинки  

релаксаційно-розвантажувальні; 

мотиваційно-спрямовуючі;  

емоційно-стабілізуючі; 

кінезіологічні з учнями.   

 

Березень - 

Квітень 

 

 

 

Вчителі  

 

 

V. Навчальна  діяльність. 
 



1  

Факультативний  курс   

 “Основи самовизначення 

особистості” 

Січень -  - 

травень.  

 

(Згідно 

календарно – 

тематичному 

плануванню) 

Учні 9 - А класу.  

 

VI. Профілактика 

 

1 Профілактичні заходи з теми 

булінгу.   
 

Протягом року  

 

За планом 

заходів на 

запобігання та 

протидію 

булінгу 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2 Тренинг “ Як підвищувати 

рівень стресостійкості через 

формування практичних 

навиків саморегуляції”  

Січень - Лютий Вчителі.   

 

VIІ. Організаційно-методична робота. 
 

1 Поповнення кабінету 

методичними матеріалами. 

Серпень 

Вересень 

  

2 Розробка програм 

діагностичних обстежень. 

Протягом року   

3 Участь у районних/ обласних  

заходах 

Протягом року   

4 Підготовка корекційно 

програм. 

Протягом року   

5 Оформлення документації. Протягом року   

6.  Матеріали для сторінки на 

сайті закладу. 

Протягом року   

7.  Самоосвіта, підвищення 

кваліфікації, тощо.  

Щомісяца   

8.  Зв’язки з громадськістю. 

 

За запитом 

протягом року 

  

 
 

 

 

 

 

 


