
 

 

 

Вступ 

   
       Орієнтирами у плануванні роботи практичного психолога і соціального 

педагога закладу освіти виступають нормативно-розпорядчі документи. 

Психологічна служба закладу освіти керується наступними нормативно-

правовими документами: 

1.Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.” 

2. Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу 

у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок”” 

3. Положення «Про психологічний кабінет дошкільних,загальношкільних та 

інших навчальних закладів системи освіти». 

4.Конвенція про права дитини. 

5. Загальна декларація прав людини. 

6. Закон України «Про охорону дитинства». 

7. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття додаткових заходів 

щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми». 

9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття заходів спрямованих 

на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх». 

10. Посадова інструкція практичного психолога школи. 

11. Етичний кодекс психолога. 

 А також: 

 

Накази МОН 

 

Наказ МОН від 16.06.2020 No 802 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові 

технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми». 

Наказ МОН від 28.04.2020 No 551 «Про результати ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно- 

розвиткові програми». 

 

Наказ МОН від 01.11.2019 No 1368 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між 

учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 

2021-2022 роки». 

https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-362-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2021-2022-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/
https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-362-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2021-2022-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/
https://imzo.gov.ua/2021/07/19/lyst-mon-vid-16-07-2021-1-9-362-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2021-2022-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/


 

Наказ МОН від 02.08.2019 No1052 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми». 

Наказ МОН від 26.04.2019 No593 «Про результати ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні 

програми». 

Наказ МОН від 21.03.2019 No 387 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Управління проектами особистісного розвитку 

учнів у освітньому середовищі об'єднаних територіальних громад на 2018-2023 

роки». 

Наказ МОН від 07.02.2019 No 146 «Про створення робочої групи з 

розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності 

психологічної служби у системі освіти України». 

Наказ МОН від 01.11.2019 No 1368 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між 

учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 

2019-2022 роки». 

Наказ МОН від 17.05.2019 No 671 «Про деякі питання організації навчання 

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів». 

 

Листи МОН та ІМЗО 

 

Лист МОН від 10.09.2019 No 1/9-571 «Щодо проведення моніторингу». 

Лист МОН від 24.07.2019 No 1/9-477 «Про типову документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України». 

Лист МОН від 18.07.2019 No 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р.». 

Лист ІМЗО від 25.05.2020 No 22.1/10-1065 «Щодо проведення 

Всеукраїнського моніторингового дослідження «Надання допомоги дітям, 

 

постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності 

психологічної служби». 

Лист ІМЗО від 09.06.2020 No 22.1/10-1205 «Про курси підвищення 

кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів за рахунок коштів 

державного бюджету». 

Лист ІМЗО щодо курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і 

соціальних педагогів у 2020 році від 27.05.2019 No 22.1/10-2045. 

 

Нормативно-правові документи щодо запобігання та 

протидії  насильству: 



 Указ Президента України від 25 травня 2020 року No195/2020 «Про 

Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовищау новій українській школі»; 

 Указ Президента України від 21 вересня 2020 року No938/2020 «Про 

невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства»; 

 Указ Президента України від 24 березня 2021 року No 119/202 «Про 

Національну стратегію у сфері прав людини»; 

 Указ Президента України від 30.09.2019 No 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року»; 

 Постанова КМУ від 30 травня 2018 р. No 453 «Про затвердження 

Державної 

соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2021 року»; 

 Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. No 585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 

 Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. No 587 «Про організацію надання 

соціальних послуг»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України No 658 від 22.08.2018 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»; 

 Постанова КМУ від 24 лютого 2021 р. No 145 «Питання Державної 

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2025 року»; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України No 728-р від 10.10.2018 «Про 

схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України No 509 від 22.05.2018 «Про 

затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»; 

наказ МОН від 02.10.2018 No 1047 «Про затвердження Методичних 

рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і 

взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»; 

 наказ Міністерства освіти і науки України No 1646 від 28 грудня 2019 

року«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за No 111/34394; 

 

 наказ Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 No 293 «Про затвердження 

плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 року за No 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 No 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 No 6/645-20 «Щодо 

діяльності Національної дитячої гарячої лінії»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 13.01.2020 No 6/37-20 «Про 

підвищення рівня педагогічної компетенції щодо запобігання та протидії 

проявам насильства в закладах освіти»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2020 No 6/642-20 «Щодо 

реалізації проєкту»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 No 1/9-80 «Про 

затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року 

No1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу, (цькування) та 

застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 No 063/3996 «Про 

план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

взакладах освіти»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 No 063/4673 

«Роз'яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.12.2019 No1646»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 No1/9-436 «Про 

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і 

протидії булінгу (цькуванню)» ; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 No 1/9-790 щодо 

організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству та булінгу; 

 лист Міністерства освіти і науки від 10.09.2019 No 1/9-570 щодо 

проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня з протидії булінгу; 

 лист МОН від 20.03.2020 No 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; 

 лист МОН від 27.06.19 No 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 

2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 17.11.2020 No6/1379-20 

«Щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і 

сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»; 

 лист МОН від 10 березня 2021 р. No 1/9-128 «Щодо необхідності 

проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та 

підвищення обізнаності батьків». 

 



І Аналіз основних результатів розвитку психологічної служби 

закладу 

за період І – ІІ семестру 2020 – 2021 н. р. 

            Організація роботи Педенко Інни Валеріївни за 2020 – 2021 н. р. 

аналізується на основі вивчення підсумкових  звітних та інших документів, що 

засвідчують його діяльність. Проведена робота базувалася на поєднанні таких 

компонентів як: 

 Сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі, 

допомога здобувачам освіти  в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до 

іншої; 

 Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу; 

 Робота з дітьми, що опинилися в складних життєвих ситуаціях; 

  Робота з учнями «групи ризику» (соціально-педагогічна діагностика 

важковиховуваності, формування адекватної поведінки підлітків, соціально-

педагогічний патронаж), профілактика правопорушень; 

 Формування в молоді орієнтації на здоровий спосіб життя, 

профілактика адиктивної поведінки, тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед неповнолітніх; 

 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами ; 

 Психологічний супровід  постраждалих у надзвичайній ситуації соціально-

політичного характеру. 

 Робота із запобігання конфліктів в учнівських колективах, подолання                                                                

агресивних , насильницьких дій та суїцидальних  мотивів поведінки; 

 Допомога в професійному самовизначенні здобувачів освіти; 

   Психологічний супровід учнів під час ЗНО та ДПА; 

  Робота з учнями трудових мігрантів (соціально-психологічний патронаж). 

  заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм; 

 

             Діяльність практичного психолога була організована відповідно 

до плану роботи психологічної служби та проводилась за усіма 

напрямками: діагностика, профілактика, корекція,просвіта, 

консультування. 

 

     На початку минулого  навчального року проводилася робота по 

психологічному супроводу учнів 1-го та 5-го класів з метою встановлення 

адаптивних механiзмiв учнів на початку навчання дітей у школі та при переході 

з початкової до середньої школи; виявлення дітей «групи ризику» шкільної 

дезадаптації. 



Під час першого етапу дослідження у вересні, проводилася велика робота з 

учнями 1-го класу з виявлення готовності, а потім по адаптації до шкільного 

навчання. Результат цього дослідження визначається характеристикою, умовно 

званою «рівень шкільної зрілості першокласника». 

За визначенням рівня готовності проводилася з кожною дитиною як 

індивідуальна, так і групова робота. В основі дослідження лежав ряд методик по 

вивченню психологічної готовності дітей до шкільного навчання. 

 Це діагностування дало змогу визначити такі параметри як загальну 

шкільну зрілість, рівень розвитку узагальнення, критичність мислення, рівень 

розвитку вольових звичок. 

За результатами дослідження адаптації дітей до навчання в школі було 

встановлено, що всі діти 1-го класу – адаптовані. 

Робота з кожною дитиною носила не тільки діагностичний характер, але 

також і корекційний. Проводилися психологічні заняття за програмою 

«Ефективна адаптація першокласників до умов навчання в школі» по супроводу 

першокласників протягом навчального року з метою підвищення рівня адаптації 

до умов навчання в школі. 

У жовтні  згідно з річним планом була проведена робота в 5-му класі з метою 

психолого-педагогічної підтримки в період адаптації при переході учнів з 

початкової до середньої ланки. 

В основі дослідження використовувалися наступні методики: «Тест 

шкільної тривожності Філліпса, анкета «Адаптація п’ятикласників». На основі 

результатів діагностичного дослідження були розроблені рекомендації для 

вчителів та батьків, а також проведені корекційно-розвивальні заняття за 

програмою «Я та мій дружній клас». Мета даної програми спрямована на надання 

ефективної підтримки учням 5-х класів у період адаптації до навчання в середній 

ланці школи. 

Згідно річного плану, досліджувались професійні інтереси учнів 9-го класу. 

Комплекс методик дозволив визначити кращий тип майбутньої професії та 

оцінити професійну спрямованість учнів. 

За результатами діагностики проводилися консультації як групові, так і 

індивідуальні, які дозволили учням глибше усвідомити проблему і перспективи 

професійного вибору, допомогли учням, які мали труднощі у виборі професії, а 

також профілі навчання. 

 

Робота з дітьми «групи ризику»: 

 виявлення типу «важковиховуваності»; 

 розробка рекомендацій щодо навчання та виховання даної групи дітей; 

 проведення корекційних занять; 

 

Постійно проводилися консультації: 



 індивідуальні та групові  з питань шкільного життя, на запит адміністрації 

школи («Маєш вибір – палити чи ні?», «Профілактика наркоманії та протидія 

злочинності», «Ми – проти СНІДу». 

 з учнями та вчителями з особистих питань; 

 індивідуальні з правопорушниками та їхніми батьками; 

 з учителями з питань адаптації учнів та особливостей розвитку дітей 

різного віку, девіантної поведінки та важковиховуваності. 

Протягом року висвітлено доповіді на тему: «Психологічна адаптація учнів 

1 та 5 до умов навчання в початковій та основній школі» на засіданні педагогічної 

ради, «Реалізація профілактики правопорушень серед учнів з девіантною 

поведінкою» на засіданні шкільного методичного об’єднання класних керівників 

, «Особливості роботи з гіперактивними дітьми», « Комп'ютерна залежність. 

Попередження суїцидальних проявів серед учнівської молоді»  , « Агресія у дітей. 

Причини та наслідки». 

На батьківських зборах обговорено  наступні питання: «Успішна адаптація 

першокласників до навчання в школі» (батьки учнів 1 класу), «Як навчити дитину 

успішно виконувати домашнє завдання» (батьки учнів початкових класів). 

Відвідано ряд консультацій, навчальних тренінгів  при районному центрі 

практичної психології та соціальної роботи. 

За минулий навчальний рік постійно велася співпраця з представниками 

Виноградівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

служби у справах дітей з метою попередження правопорушень та у роботі з 

неблагонадійними сім’ями. 

Організаційно-методична робота охоплювала різні види діяльності: 

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи; 

- складання звітів про виконану роботу; 

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів; 

- обробка результатів психодіагностики; 

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів; 

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах; 

-підготовка до виступів на батьківських зборах; 

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота; 

- підвищення фахового рівня; 

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами. 

 

Про виконану роботу під час карантину  з 12.03-05.05.2021 н.р. 



      Враховуючи ситуацію пандемії і  психологічний стан населення 

практичним психологом Педенко І.В. здійснювався психологічний супровід 

дітей, які опинилися в СЖО, дітей з ООП, здібних учнів та "групи ризику". За 

окремим індивідуальним планом проводилась постійна онлайн просвіта, 

консультування адміністрації, вчителів , батьків та учнів дистанційно, в 

телефонному режимі , через Viber   Особлива увага приділялася кризовим , 

багатодітним і малозабезпеченим сім’ям з метою недопущення негативних 

ситуації. Безперервно здійснювалась роз’яснювальна робота щодо дотримання 

дітьми умов карантину, а також психологічна підтримка.   

  На жаль, діти не до кінця усвідомлюють небезпеку від коронавірусу. Те, 

що вони не можуть побачити, їх не лякає. А отже, і змусити дітей дотримуватися 

чітких правил карантину – непросто. 

Дітям пропонувала переглянути мультфільм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI , який  у доступній формі 

роз’яснює дитячій аудиторії, чому так важливо самоізолюватися, регулярно мити 

руки і  в чому небезпека, якщо ігнорувати прості правила захисту від вірусу.  

Онлайн-просвіта учнів 

Відеоролик від МОЗ про безпеку від коронавірусу  --                                                                                 

https://youtu.be/h6Pk5TFoB8I 

 Мультфільм «Як розповсюджується вірус COVID-19» -- 

                                                                         https://www.facebook.com/watch/ 

Відеоролики про професійне самовизначення:  

 - «ТОП-5 професій майбутнього» --  https://youtu.be/t0MX_exjq8Q 

-  «Професії майбутнього" --  https://youtu.be/vcQMEHM4EoM 

-  «Професії майбутнього"  -- https://youtu.be/_BX0YunOHck 

-  «Як обрати професію: Поради від дипломата, бухгалтера, юриста»   --   

https://youtu.be/fS0QI_hONdA 

-  «Як обрати професію майбутнього?» Тамара Сухенко --  

https://youtu.be/1bpaOg8J_Ug 

 

Онлайн-просвіта батьків 

 Чим зайняти дитину під час карантину – поради психологів 

 Варіантів провести корисно та цікаво дозвілля – безліч, кажуть психологи. 

 Читання допомагає впоратись зі стресом 

 Навчання вдома: практичні поради для батьків 

 ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ  

ПРО КОРОНАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ COVID-19 

Онлайн-просвіта вчителів 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI
https://youtu.be/h6Pk5TFoB8I
https://www.facebook.com/watch/
https://youtu.be/t0MX_exjq8Q
https://youtu.be/vcQMEHM4EoM
https://youtu.be/_BX0YunOHck


 Як справитися з професійним вигоранням? 

(поради, вправи) 

 Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти 

 

Робота психолога над самоосвітою 

    ВЕБІНАРИ: 

1.  «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів»                   

https://youtu.be/NQQqPv_z7Sc 

2.  «Про закінчення навчального року, роботу шкіл в період карантину та 

проведення ЗНО і вступної кампанії у 2020 році» --  

https://youtu.be/9SqETZUX48U 

3.  «Як допомогти підлітку обрати професію?» -- https://youtu.be/PxS6UCz23QM 

4.   «Психологічна готовність дитини до школи: діагностика та рекомендації» -- 

https://youtu.be/MLrm868uBSg 

5.  «Проблеми дисципліни в освітньому середовищі» -- 

https://youtu.be/SSIMe40M3ro 

6.  «Розвиток стресостійкості у дітей: ігри та прийоми» -- 

https://youtu.be/o7l3HHWjmKY 

7.  «Страхи і тривоги у підлітків. Причини виникнення та алгоритми подолання» 

-- https://youtu.be/kx1CyhRfyto 

8.  «Як справитися з професійним вигоранням?» -- 

https://youtu.be/NDA45NJ7Mbs 

9.  «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти» -- 

https://youtu.be/O7CH-6dSbHQ 

10.  «Техніки релаксації для педагогів: розслаблення та відновлення» -- 

https://youtu.be/iV1Z0seqbA0 

11. «Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів» -- 

https://youtu.be/oJkwrVkRsjM 

12.  

 

 

ІІ  Цілепокладаюча частина 

 

Завдання психологічної служби : 

- вивчення рівня готовності дитини до шкільного навчання; 

- адаптація до нових умов навчання (НУШ (1-й, 5-й  класи)); 

https://youtu.be/NQQqPv_z7Sc
https://youtu.be/9SqETZUX48U
https://youtu.be/PxS6UCz23QM
https://youtu.be/NDA45NJ7Mbs
https://youtu.be/O7CH-6dSbHQ
https://youtu.be/iV1Z0seqbA0


- підготовка до профільного навчання та професійного самовизначення; 

- психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей; 

- виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічному 

забезпеченні інклюзивної освіти; 

- профілактика та подолання явищ булінгу,  жорстокості, насильства, 

злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин; 

- психологічне забезпечення професійної діяльності педагогів; 

- психолого-педагогічна підготовка учнів до ДПА та ЗНО; 

- психологічне забезпечення формування життєвих компетентностей 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів; 

- формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

- допомога адміністрації та педагогічному колективу у створенні 

оптимальних умов для розвитку особистості вихованців, враховуючи їхні 

індивідуальні інтереси, здібності, нахили, обдарування. 

- Психологічна допомога постраждалим внутрішньо переміщеним 

здобувачам освіти,іхнім батькам та членам родини в адаптації  до нових умов 

проживання і здобуття освіти ,дітям та сімям учасників АТО.                                             

 

       Отже,  метою діяльності практичного  психолога Путрівського ОЗО  Педенко 

Інни Валеріївни в 2021 – 2022 н.р. є сприяння створенню умов для соціального 

та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони  психічного здоров’я, 

надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам 

освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.  

Інна Валеріївна  здійснюватиме: психологічне забезпечення освітнього 

процесу; психологічний супровід психічного, розумового, соціального і 

фізичного розвитку здобувачів освіти; психологічну діагностику та аналіз 

динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти; 

психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; реалізацію 

розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з 

урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів 

освіти; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань 

навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку 

тощо; роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо. 

Братиме участь в: освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного 

розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей 

і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; роботi 

педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань 

методичних об’єднань; розробці та впровадженні розвивальних, корекційних 



програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з 

урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів 

освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі 

навчання. 

Сприятиме : формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної 

поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження 

репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; профільному та 

професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої 

компетентності; формуванню соціально-комунікативної компетентності 

обдарованих дітей; попередженню та профілактиці професійного вигорання 

педагогічних працівників; формуванню психологічної готовності учасників 

освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з 

особливими освітніми потребами; формуванню психологічної культури 

учасників освітнього процесу; попередженню будь-яких видів і форм насильства 

та конфліктів серед здобувачів освіти; формуванню небайдужого ставлення 

здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності 

невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і 

конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі. 

Проблемне питання психолога : 

«Створення максимально сприятливих умов для розвитку особистості кожної 

дитини, її життєтворчих компетенцій у відповідності зі своїми природними 

здібностями та можливостями». 

   

  У  2021 – 2022 навчальному  році  професійні дії практичного психолога 

Путрівського ОЗО  реалізуються у таких основних видах роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Змістова частина 

І Діагностика 

№ 
з\п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу 
освіти 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1. Спостереження за адаптацією 
першокласників до школи; 

 Вересень 
І-ІІ тиждень 

 1-ші кл. 



Контроль за адаптацією 
першокласників до школи: 

- відвідування уроків та занять у 
групах продовженого дня; 

- спостереження за 
мікрокліматом у класному 
колективі; 

- спостереження за стилем 
спілкування учнів з учителями 
та один з одним; 

бесіди з учителями з метою 
виявлення дітей, які мають ознаки  
дезадаптації. 
 Визначення  психологічної 
готовності дітей до шкільного 
навчання за методикою  Лемак М. В., 
Пащенко Т. В., Пузяк М. П. 

2. Контроль за адаптацією учнів 5 – го 
класу до нових умов навчання: 

- дослідження мікроклімату у 
класному колективі, структури 
взаємовідносин; 

- спостереження за 
взаємовідносинами учнів з 
учителями та учнів між собою; 

- бесіди з батьками та вчителями 
з метою оцінювання їхнього 
рівня адаптації; 

- відвідування уроків з метою 
дослідження взаємодії вчителя 
з учнями.   

-   Анкетування «Адаптація 
п'ятикласників» (Н.Г.Лусканова). 

ІІІ тиждень 5 –ті кл. 

3. Виявлення дітей, які потребують 
особливої уваги: 

- обдарованих учнів; 
- «групи ризику»; 
- З фізичними, фізіологічними 

вадами; 
- дітей трудових мігрантів; 

 

ІV тиждень 1-11 кл. 

4. Виявлення рівня тривожності учнів 5 
– х класів під час переходу до 
наступної ланки навчання: 
   -  методика на визначення рівня 
шкільної тривожності Філіпса; 
   - шкала реактивної та особистісної 
тривожності Спілбергера – Ханіна; 

Жовтень 
І-ІІ тиждень 

5 – ті кл. 



5. Поглиблене вивчення психологічних 
особливостей важковиховуваних 
учнів, визначення причин труднощів, 
які вони переживають; 

- спостереження на уроках та 
позаурочний час  за цими 
учнями; 

- бесіди з батьками та вчителями 
за цих дітей; 

спостереження за відносинами в 
колективі. 

Протягом 
місяця 

1-11 кл. 

6. Тест на виявлення суїцидальних 
намірів (за методикою  М. Горської); 
 

Листопад 7-9 кл. 

7. Діагностика вад особистісного 
розвитку. 

Грудень 6-ті кл. 

8. Анкетування взаємин 
 « Вчитель – учень» 

Протягом 
місяця 

Вчителі 

9. Дослідження професійних інтересів і 
нахилів учнів старших класів: 

- інтелектуальні здібності; 
- творчі здібності; 

професійні інтереси, нахили. 

Січень 
ІІІ тиждень 

9,11 кл. 

10. Індивідуальна та групова 
психодіагностика за потребою, за 
запитом. 

Протягом 
року 

1-11 кл. 

11. Діагностика самооцінки, замкнутості 
та невпевненості за методикою ДВОР. 

Лютий 6 –ті кл. 

12. Робота з учнями старшого шкільного 
віку, психологічний супровід учнів під 
час ЗНО 
( тестування 11 – х класів для 
виявлення активності до ЗНО, 
виявлення психологічної готовності 
до «дорослого» життя); 
 

Березень 11 кл. 

13. Індивідуальні діагностики за запитом 
учнів та вчителів. 

Протягом 
року 

1-11 кл. 

14. Участь у районних моніторингових 
дослідженнях. 

Протягом 
року 

Вказана категорія 
учасників 
навчально-
виховного процесу. 

  

ІІ. Корекція 

№ 
з\п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу освіти 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 



1. Психологічне супроводження учнів, які 
мають ознаки дезадаптації: 

- застосування розвивальних та 
корекційних програм; 

- групові заняття з дітьми для  
подолання  невпевненості і 
тривожності; 

- індивідуальна корекція 
пізнавальних процесів 

 ( пам’ять, увага, мислення). 

Вересень 
І - ІV тиждень 

1,5 кл. 

2. Проведення разом з класними 
керівниками 
профілактичних заходів, які б сприяли 
адаптації учнів 1-х класів (знайомство зі 
школою, спілкування, ігрова терапія). 

Вересень 1-ші кл. 

3. Корекційно- розвивальна та 
відновлювальна робота з метою розвитку 
розвитку пізнавальних процесів 
молодших школярів, які мають ознаки 
дезадаптації . 
( Автор  Л.А.Кльоц, Н.О. Сидоренко). 

Жовтень 1-ші кл. 

4. Корекційно- розвивальна та 
відновлювальна робота з метою 
подолання шкільної тривожності 
п'ятикласників . 
( Автори  Т. Носова, О . Поліщук). 

Жовтень 5-ті кл. 

5. Профілактика та корекція негативних 
поведінкових тенденцій в учнівському 
середовищі. 
( Тренінг із формуванням позитивних 
життєвих цілей « З упевненістю у 
майбутнє»). 

Листопад 7-8 кл. 

6. Розвивальна робота (тренінги) з учнями, 
які беруть участь у предметних 
олімпіадах, з метою формування 
впевненості та профілактики 
перевантаження і стресів. 

Листопад 7-11 кл. 

7. Проведення психологічних ігор, вправ та 
різних видів роботи  серед учнів з метою 
профілактики насильства,булінгу, 
суїцидальних намірів, шкідливих звичок. 
Формування  навичок здорового способу 
життя ( профілактика тютюнопаління, 
алкоголізму, наркоманії) через тренінги, 
ігри. 

Протягом 
року 

1-11 кл. 

8. Проведення «годин психолога» 
(за окремим графіком). 

Протягом 
року 

1-11 кл. 



9. Індивідуальна та групова корекційно  – 
відновлювальна та розвивальна  робота з 
учнями на     основі отриманих 
результатів психодіагностични методик. 
( За потребою). 

Протягом 
року 

1-11 кл. 

10. Запит з боку педагогів та батьків. 
Протягом 

року 

Учасники 
освітнього 
процесу 

11. Робота з дітьми «групи ризику», 
допомога в кризових ситуаціях. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти 

12. Розвивальна робота з обдарованими 
дітьми для формування нормальної 
адаптації в соціумі. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти 

13. Розвивальна робота з учнями з метою 
професійної орієнтації. 

Січень 
Здобувачі 
освіти 

14. Проведення психологічних ігор, вправ та 
різних видів роботи  серед учнів з метою 
профілактики насильства, 
суїцидальнихних намірів, шкідливих 
звичок. 

Протягом 
року 

1-11 кл. 

15. Індивідуальна та групова корекційно  – 
відновлювальна та розвивальна  робота з 
учнями на     
 основі отриманих результатів 
психодіагностични методик. 

Протягом 
року 

Здобувачі 
освіти 

16. Профілактика та корекція негативних 
поведінкових тенденцій в учнівському 
середовищі. 
( Тренінг із формуванням позитивних 
життєвих цілей « З упевненістю у 
майбутнє»). 

Лютий 8 кл. 

17. Профілактика та подолання явищ 
жорстокості, насильства, злочинності 
правопорушень, вживання алкогольних і 
наркотичних речовин через проведення 
психологічних ігор, вправ  та тренінгів з 
учнями з метою розвитку емоцій та 
почуттів, формування ціннісних 
орієнтацій; 

 1-11кл. 

18. Проведення «годин психолога».  1-11 кл. 

 Тренінгові заняття з учнями «Готуємось 
до ДПА та ЗНО» (формування впевненості 
та профілактика стресів перед іспитами). 
 

Березень 9,11 кл. 

19. За результатами психодіагностичних 
досліджень. 

Квітень 
Здобувачі 
освіти 



20. Тренінгові заняття з учнями «Скласти 
іспити – це просто!» з метою формування 
впевненості та профілактики стресів. 
 

Травень 9,11 кл. 

ІІІ. Консультування 

№ 
з\п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу освіти 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1. Консультування класних керівників, 
вихователів ГПД 
 1 – х класів  про індивідуальні 
особливості учнів та проблеми, які були 
виявлені під час дослідження готовності 
до шкільного навчання та з питань 
адаптації учнів до 
школи. 

Вересень Вчителі 

2. Групове консультування батьків про 
вікові особливості першокласників та 
шляхи їх психологічної підтримки. 

Вересень Батьки 

3. Індивідуальне консультування батьків 
дітей, у яких виявлено недостатній рівень 
готовності до шкільного навчання. 
 

Вересень Батьки 

4. Індивідуальні та групові консультації з 
учнями « групи ризику»по пропаганді 
здорового  способу життя та 
профілактиці  негативних явищ в 
учнівському колективі. 

Постійно Здобувачі освіти 

5. Консультаційна робота з класними 

керівниками за результатами проведених 

психодіагностик. 

Розробка рекомендацій. 

Постійно Кл.керівники 

6. Групове консультування батьків, учнів 5 
класу  про особливості переходу до 
середньої ланки. 

Жовтень Батьки 

7. Виступ на батьківських зборах на тему: 
 « Вплив виховання на формування 
відхилень у поведінці підлітків», 
перегляд презентації. 
 

Жовтень Батьки 

8. Виступ на педраді на тему: «Напрямки 
педагогічної діяльності щодо 
профілактики і попередження 
соціально-негативних форм девіантної 
поведінки дітей та підлітків». 

Жовтень Вчителі 



9. Виступ на батьківських зборах на тему: 
«Сімейне насильство як фактор 
руйнівного виховного впливу». 

Листопад Батьки 

10. Виступ на тему « Як попередити 
насильство серед учнів в школі, на 
вулиці, вдома» 

 

Листопад Вчителі 

11. Консультування учнів, які беруть участь у 
предметних олімпіадах. 
 

Листопад Здобувачі освіти 

12. Виступ на батьківських зборах на тему: 
«Відповідальність батьків за навчання та 
виховання учнів» 

Грудень Батьки 

13. Виступ на тему « Шкідливі звички серед 
учнівської молоді. Причини та можливі 
шляхи їх вирішення». 

Грудень Вчителі 

14. Індивідуальні та групові консультації з 
учнями « групи ризику»по пропаганді 
здорового  способу життя та 
профілактиці  негативних явищ в 
учнівському колективі. 

Постійно Здобувачі освіти 

15. Виступ на батьківських зборах на тему: 
«Впливу ЗМІ на виховання та розвиток  
особистості учнів». 

Січень Батьки 

16. Виступ на тему «Особливості взаємин  у 
підлітковому колективі та шляхи 
покращення психологічного клімату». 
 

Січень Вчителі 

17. Консультування учнів з питань  
самовиховання, професійного 
самовизначення на тему : «Знайти себе – 
це важливо» 

Січень 9,11 кл. 

18. Відеолекторій « Запобігання  торгівлі 
людьми та експлуатації дітей». 

Лютий Батьки 

19. Консультування педагогів на 
тему:«Профілактика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
і корекція акцентуацій характеру в 
підлітків». 

Протягом 
місяця 

Вчителі 

20. Індивідуальні консультації учнів, 
педагогів та батьків з особистих 
проблем. 

Протягом 
року 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

21. Відеолекторій « Ген жорстокості», 
 «Права дитини у родині». 
 

Березень Батьки 

22. Виступ на тему :« Дидактогенії – 
шкільний невроз» (як вчителю не 
нашкодити дитині). 

Протягом 
місяця 

Вчителі 



23. Консультування учнів з питань  
самовиховання та професійного 
самовизначення. 

Протягом 
місяця 

9,11 кл. 

24. Виступ на тему: «Формування культури 
поведінки у дітей» 
 

Квітень Батьки 

25. Виступ на тему :« Профілактика та 
корекція девіантної поведінки підлітків 
як соціально-педагогічна проблема» 

Протягом 
місяця 

Вчителі 

26. Виступ на тему: «Види поведінки 
дорослих, які можуть спричинити 
психологічну травму дитині» 

Травень Батьки 

27. Виступ на тему : «Типи 
важковиховуваних учнів : діагностика та 
корекція». 

Протягом 
місяця 

Вчителі 

 

ІV.Профілактика 

№ 
з\п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу освіти 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1.  Контроль за дотриманням 
психогігієнічних умов навчання і 
розвитку дітей в освітньому  закладі та 
сім'ї, забезпечення гармонійного, 
психічного розвитку і формування 
особистості дітей на кожному етапі їх 
розвитку; попередження несприятливих 
психологічних факторів в освітньому 
середовищі, сім'ї. 

 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

2.  Забезпечення умов оптимального 
переходу дітей на наступну вікову 
ступінь, попередження можливих 
ускладнень в психічному розвитку і 
становленні особистості в процесі 
безперервної соціалізації. 

 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

3.  Підготовці дітей і підлітків до 
свідомості тих сфер життя, в яких вони 
хотіли б реалізувати свої здібності і 
знання. 

Постійно 
Всі учасники 
освітнього 
процесу 

4.  Своєчасного попередження 
можливих порушень психосоматичного і 
психічного здоров'я дітей. 

 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

V. Навчальна діяльність 



№ 
з\п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу 
освіти 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1. Факультативний курс «Формування 
духовно – моральних цінностей» 

Протягом року 
(за окремим 

планом) 
5,6 кл. 

2. Години психології Протягом року 
(за окремим 

планом) 
1-11 кл. 

VІ. Просвіта 

№ 
з\п 

Напрями діяльності з учасниками 
освітнього процесу  закладу освіти 

Термін 
проведення 

Де і з ким 
проводиться 

1. Психологічна просвіта батьків через 
організацію інформаційних блоків, 
оновлення психологічного стенду: 

«10 найважливіших речей, 
яким батьки можуть навчити дитину» 
 

Вересень Батьки 

2. Випуск стінгазети тему: «Вплив 
наркотичних речовин на організм 
людини». 
 

Вересень 
 Всі учасники 
освітнього 
процесу 

3. Психологічний супровід через систему 
виховних годин психолога, бесід, 
дискусій,лекцій, круглих столів, 
виступів, тренінгів   на різну тематику. 

Постійно Здобувачі освіти 

4. Лекція для учнів до Всесвітнього дня 
психічного здоров’я  (10 жовтня). 

Жовтень Здобувачі освіти 

5. Години психології. 
( За окремим планом) 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

6. Факультативний курс   на тему : 
«Формування  духовно – моральних 
цінностей» 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

7. Виготовлення та ознайомлення з 
інформаційними буклетами на тему « 
Стоп насильству!». 
Методична допомога вчителям у 
підборі психологічної літератури. 

Листопад Здобувачі освіти 

8. Масові заходи в рамках акції «16 днів 
проти насильства»   (25 листопада-10 
грудня): 
 конкурс малюнків, плакатів та 
колажів на тему «Стоп насильству!»; 
 інтерактивні заходи з учнями до 
Всесвітнього дня дітей (20 листопада) 

Протягом 
місяця 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 



 виступи перед учнями «Скажемо 
насильству: Ні!» ; 
 виставки та презентації творчих 
робіт учнів на тему: «Суспільство проти 
насильства»; 
 

9. Психологічна просвіта батьків через 
організацію інформаційних блоків, 
оновлення психологічного стенду: 
«Батьки повинні знати” 

Грудень Батьки 

10. Розробка та ознайомлення з 
інформаційними буклетами  «СНІД – 
проблема кожної людини» 

Грудень 
Всі учасники 
освітнього 
процесу 

11. Виховні години, бесіди, дискусії,лекції, 
круглі столи, виступи та тренінги  з 
учнями  на різну тематику. 
 (інформаційний лекторій «Молодь за 
здоровий спосіб життя»; 
заняття з учнями за проектом «Захисти 
себе від ВІЛ»;) 

Постійно 
Всі учасники 
освітнього 
процесу 

12. Інформаційно-просвітницька акція до 
Всесвітнього Дня боротьби проти 
СНІДу (1 грудня); 

Грудень 
Всі учасники 
освітнього 
процесу 

13. Провести профорієнтаційну гру 
«Подорож у світ професій» 

Січень 9,11 кл. 

14. Виготовлення та ознайомлення з 
інформаційними буклетами на тему 
«Голос дитини». 
 

Лютий Батьки 

15. Лекція для учнів на тему: «Друзі, яких 
ми вибираємо» до Дня закоханих (14 
лютого). 

14.02.19 Здобувачі освіти 

16. Проведення тижня психології в школі. 
Лютий 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

17. Психологічна просвіта батьків через 
організацію інформаційних блоків, 
оновлення психологічного стенду на 
тему: «Хороші емоції в нашому житті». 
 

Березень Батьки 

18. Лекція для учнів на тему: «Як не 
помилитися у виборі професії». 
 

Березень 11 кл. 

19. Психологічна просвіта батьків через 
організацію інформаційних блоків, 
оновлення психологічного стенду на 

Квітень Батьки 



тему: «  За життя без наркотиків, 
куріння, алкоголю», 

VІІ. Зв’язок з суспільними організаціями 
 

1. Підтримувати зв’язок з соціально – 
психологічними центрами району. 

Постійно Психологічна 
служба 

2. Співпраця з дирекцією, 
педколективом та батьками 
навчального  закладу. 

Протягом 
року 

Всі учасники 
освітнього 
процесу 

3. Відвідувати навчальні та тренінгові 
семінари для психологів міста. 

1 раз на 
місяць 

Психологічна 
служба 

4. Відвідування вдома учнів, сім’ї для 
роботи з ними. 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

5. Поповнення бази даних про 
діяльність інших фахівців з метою 
надання інформаційної допомоги 
учням, батькам, педагогам у разі 
потреби. 

Протягом 
року 

Здобувачі освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До річного плану практичного психолога додаються: 

Додаток 1 

План заходів щодо профілактики суїцидальної поведінки 



серед учасників освітнього процесуна 2021-2022 н.р. 

 

Додаток 2 
План заходів щодо профілактики та попередження 

 всіх форм насильства та боулінгу серед учасників освітнього процесу 
Буківської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2021-2022 н.р. 
 

 Додаток 3 

     Супровід учасників освітнього процесу в умовах «Нової української 

школи» на 2021-2022 н.р. 

 

Додаток 4 

План роботи щодо профілактики правопорушень  серед учасників 
освітнього процесу Буківської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2021-2022 н.р. 

 
Додаток 5 

План заходів щодо протидії торгівлі людьми серед учасників освітнього 

процесу на 2021-2022 н.р. 

 

Додаток 6 

План роботи із дітьми з особливими освітніми потребами на 2021-2022 н.р. 

 

Додаток 7 

План роботи з обдарованими здобувачами освіти  Путрівського ОЗО 

на 2021-2022 н.р. 

 

Додаток 8 

    План роботи психологічного супроводу в період  дистанційного 

навчання в закладі освіти на 2021-2022 н.р. 
 


