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ВСТУП 

Психологічна служба КЗ КОР «Мостищенська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст» складається з посади практичного 

психолога, соціального педагога та керується Конституцією України,  Законами 

України «Про освіту» 5 вересня 2018 року, Конвенції ООН «Про права 

дитини», Загальної Декларації прав людини. «Положення про психологічну 

службу системи освітян України» від 22.05.18 за № 509, «Положення про 

спеціальну загальноосвітню школу» від 6.03.2019 р.№ 221 та наказу МОН 

України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства 

освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти 

України на період до 2020 року», Про типову документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України. Від _24.07.2019_ № 1/9-477, 

Про приорітетні напрями роботи психологічної служби системи освіти на 2019-

2020 н.р. від 18.07.19. № 1/9-462; деякі питання щодо створення у 2019/2020 

н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок 27.06.19 № 1/9-414; методичних 

рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи 

та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи 

психологічної служби.  

І. Аналітична частина 

У 2018-2019 навчальному році основною метою психологічної служби 

школи було удосконалення освітнього та корекційно-розвиткового простору 

здатного виховати життєво компетентну особистість.  Психологічна робота у 

школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних 

можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного 

розвитку всіх учасників освітнього процесу. 

1. Діагностична діяльність працівників психологічної служби 

Були виконані такі види діяльності у психодіагностичній роботі: 

- Дослідження адаптації новоприбулих дітей; 

- Спостереження за дітьми на уроках та в позаурочий час; 



- Вивчення особових справ новоприбулих учнів до школи; 

- Психодіагностичне обстеження та виявлення типу 

«важковиховуваності»; 

- Діагностика властивостей темпераменту; 

- Діагностика психічних процесів; 

- Соціометричні дослідження класних колективів; 

- Діагностика професійних інтересів та нахилів; 

- Проективна методика «Неіснуюча тварина»; 

- Проективна методика «Дім, дерево, людина»  

- Методика «Самооцінка психічних станів»; 

- Вивчення характеру особистості. 

2. Консультативна робота 

Проводиться з учнями та їх батьками, вчителями та вихователями за 

запитом, за зверненням, за ініціативою психолога.  

З педагогічними працівниками за результатами психодіагностики, з 

особистих питань, з питань планування роботи з важковиховуючими дітьми та 

«групи ризику», з дітьми, які  страждають на РДА, емоційно-вольова 

нестійкість, перехідного віку хлопчиків та дівчаток, спалахи агресії в учнів. 

З учнями проводились індивідуальні та групові консультації: 

взаємостосунки вчитель – учень, міжособистісні конфлікти, шкідливі звички, 

професійне самовизначення, некерована поведінка. 

3. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога 

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти 

України корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльності 

практичного психолога і полягає в здійсненні психолого-медико-педагогічних 

заходів з метою створення оптимальних умов пізнання дитиною кожного 

об’єкта в сукупності сенсорних властивостей, якостей, ознак дати правильне 

уявлення, про навколишню дійсність, сприяти оптимізації психічного розвитку 

дитини та більш ефективної соціалізації її в суспільство; схильності до 

залежностей та правопорушень; подолання різних форм девіантної поведінки; 



психологічного розвитку особистості; формування соціально-корисної життєвої 

перспективи. 

Були розроблені  методи роботи з учням «групи ризику», які 

передбачають вивчення індивідуальних особливостей учнів, психологічну 

діагностику 

Також використовуються у роботі корекційно-розвивальні програми:   

 - «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів з 

особливими потребами (з використанням сенсорної кімнати)». Метою програми 

є розвиток пізнавальної активності та мовленнєвої діяльності, корекція 

емоційно-вольової сфери в умовах спеціальної школи з використанням 

сенсорної кімнати;   

- «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів у дітей з 

розумовою відсталістю». Актуальність програми полягає в тому, що сенсорний 

розвиток розумово відсталої дитини значно відстає за термінами формування і 

проходить надзвичайно нерівномірно. Сповільненість, недиференційованість, 

вузькість обсягу сприйняття, порушення аналітико-синтетичної діяльності, 

специфічні недоліки пам’яті ускладнюють знайомство дитини з навколишнім 

світом. Постає необхідність надання комплексної диференційованої допомоги 

дітям, спрямованої на подолання труднощів оволодіння знаннями, вміннями і 

навичками, що в кінцевому підсумку сприятиме більш успішній адаптації та 

інтеграції їх у суспільство; 

- Корекційні заняття для зняття втоми та напруги; 

- Ігри, що розвивають особистісні можливості дитини 

 

4. Психологічна просвіта: 

 створено інформаційний куточок з телефонами довіри, адресами і 

режимами роботи спеціалізованих лікарень, психологічних центрів допомоги; 

 Тренінгове заняття «Життя – найвища цінність», профілактика 

суїцидальної поведінки; 

 Круглий стіл: «Насилля в сім’ї як соціальна проблема» 

 Заняття з елементами тренінгу «Булінг в школі» 



 Семінар-практикум «Комунікативна компетентність педагога» 

 Заняття з елементами тренінгу «Бережи здоров’я з молоду» 

 Профілактика превентивного виховання «Рівний - рівному» 

 Проведення уроку з Інтернет-безпеки до Дня безпечного інтернету 

 виступи на методичних об’єднаннях: семінар-практикум «Духовний 

розвиток особистості», рекомендації «Робота з важковиховуючими учнями та з 

дітьми «групи ризику» профілактика правопорушень», «Формування 

товариських і дружніх відносин у дітей з порушенням розумового розвитку»; 

 виступи на педраді: «Конфлікти у шкільному середовищі»,  

 проведення гри – подорожі з учнями на тему: «Правовий Олімп» з 

використанням презентації,  

 захід для учнів старших класів на тему: «Що таке СНІД»; 

ІІ. Цілепокладаюча частина 

У 2019-2020 навчальному році психологічна служба продовжить 

працювати над основною метою: удосконалення освітнього середовища та 

корекційно-розвитковий простір, який буде здатний виховати життєво-

компетентну особистість. 

Тому свою роботу планую на основі вивчення запиту школи, вивчення 

пріоритетних напрямів та урахування власної професійної кваліфікації: 

 Ознайомлення і вивчення педагогічного, учнівського та батьківського 

колективів; 

 Сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому 

етапі; 

 Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу; 

 Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, захворювань на 

СНІД, злочинності серед неповнолітніх; 

 

 

 



ВЕРЕСЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Дослідження 

адаптації 

новоприбулих учнів 

ІІІ-ІV 

тиждень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.2. Поглиблена 

діагностика 

пізнавальної сфери 

учнів та складання 

алгоритму роботи  

1. Методика 

визначення 

цілісності 

сприймання); 

2. Методика 

«Карекатурні 

спроби» автори 

Б. Бурдо, В. 

Анфімов 

3. Методика «10 

слів»; 

4. Методика 

«Оперативна 

память О. 

Лурія»; 

5. Методика «Що 

тут зайве?» 

ІІ-ІV тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.3. 
Визначення 

загального показника 

розумового розвитку 

дитини (Шкала 

тестів розумового 

розвитку А. Біне – 

Т.Сімона варіант Л. 

   



Термена) 

1.3. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

ІІІ-ІV 

тиждень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.4. Участь у засіданні 

ППК та обстеження 

учнів 

І-ІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.5. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. Проведення 

профілактичного 

заходу до 

Всесвітнього дня 

запобігання 

самогубства 

ІІ тиждень здобувачі освіти 

7 а-8-9 класи 

 

3. Корекція  

3.1. Корекційні заняття 

для зняття втоми та 

напруги 

ІІІ-ІV 

тиждень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

3.2. Розробка 

індивідуального 

плану корекційно-

розвиткової роботи 

ІІІ-ІV 

тиждень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4. Консультування 

4.1. Індивідуальні 

консультації з 

педагогами за їх 

зверненням 

Протягом 

місяця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування 

учнів з особистих 

проблем 

Протягом 

місяця 

Здобувачі освіти  

4.3. Консультування 

батьків  дітей у яких 

знижені пізнавальні 

процеси 

Протягом 

місяця 

Батьки  

4.4. Ознайомлення 

батьків з роботою 

Протягом 

місяця 

Батьки  



психологічної 

служби та 

практичного 

психолога  

5. Просвіта 

5.1. Засідання 

методичних 

об’єднань та підбір 

тем для виступів 

ІІІ тиждень Педагоги  

5.2. Засідання шкільного 

психолого-

педагогічного 

консиліуму та 

обговорення роботи 

на новий навчальний 

рік 

ІІІ тиждень Педагоги  

5.3. Участь у роботі Ради 

профілактики 

правопорушень 

ІV тиждень   

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1 Складання 

перспективного 

плану роботи на рік 

І тиждень   

6.2 Представлення плану 

роботи на 

навчальний рік на 

погодження 

завідувача відділу 

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

КВНЗ КОР 

«Академія 

неперервної освіти» 

ІІІ тиждень   

6.3. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та матеріали 

для виступів на 

педагогічній раді, 

семінарах 

ІІ тиждень   

6.4. Підготовка 

діагностичного 

І тиждень   



інструментарію 

6.5. Підготовка 

матеріалів для 

проведення лекцій, 

бесід, «годин 

психолога» 

І тиждень   

6.6. Ознайомлення з 

оновленням у 

нормативній базі 

І тиждень   

6.7. Проведення разом з 

класними 

керівниками та 

вихователями 

профілактичних 

заходів, які б 

сприяли швидкій 

адаптації 

новоприбулих учнів 

(знайомство зі 

школою, 

спілкування, ігрова 

терапія) 

І тиждень   

6.8. Складання списку 

учнів пільгових 

категорій, які 

потребують 

психологічного 

супроводу 

І тиждень   

6.9. Оформлення та 

ведення 

індивідуальних 

карток 

Протягом 

місяця 

  

6.10. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалу для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

Протягом 

місяця 

  

 

 

 

 



ЖОВТЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Проведення 

соціометричного 

дослідження 

міжособистісних 

взаємин дітей у 

колективах 

ровесників 

І тиждень 

 

4 клас  

1.2. «Тест тривожності» 

для визначення рівня 

тривожності дитини 

ІІ тиждень 4 клас  

1.3. Дослідження 

самооцінки за 

методикою Дембо-

Рубінштейн 

ІІІ тиждень 4 клас  

1.4. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. Заняття «Протидія 

булінгу в дитячому 

колективі» 

ІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

сенсорних процесів у 

дітей 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.2. Розвиток 

пізнавальних 

процесів молодших 

школярів 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.3. Корекційне заняття 

по з групуванні учнів 

ІІІ тиждень Групова  



за результатами 

соціометричного 

дослідження 

4. Консультування 

4.1. Консультування 

батьків  дітей у яких 

знижені пізнавальні 

процеси 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

4.2. Індивідуальні 

консультації з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Ознайомлення 

вчителів та 

вихователів з 

результатами 

обстеження та 

надання 

рекомендацій, 

враховуючи 

результати 

обстеження учнів. 

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

5. Просвіта 

5.1. Година спілкування 

«Шкідливі звички. 

Не дай себе 

обдурити» 

ІІІ тиждень 8-9 клас  

5.2. Виступ на 

педагогічній раді на 

тему «Реабілітація 

дітей  з особливими 

освітніми 

проблемами: 

психологічні , 

психофізичні та інші 

аспекти». 

ІV тиждень Педагоги  

5.3. Проблемні питання 

психологічної 

безпеки освітнього 

середовища 

ІV тиждень Педагоги  

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 



6.1. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

Протягом 

місяця 

  

6.2. Складання 

аналітичних довідок 

за результатами 

проведених 

діагностик 

Протягом 

місяця 

  

6.3. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

психологічною та 

методичною 

літературою 

Протягом 

місяця 

  

6.4. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

Протягом 

місяця 

  

6.5. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

Протягом 

місяця 

  

6.6 Складання плану 

роботи з дітьми 

«групи ризику» 

І тиждень   

6.7. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

Протягом 

місяця 

  

 

 

 



ЛИСТОПАД 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Проведення 

соціометричного 

дослідження 

міжособистісних 

взаємин дітей у 

колективах 

ровесників 

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

7а 

8 клас 

9 клас 

 

1.2. «Тест тривожності» 

для визначення рівня 

тривожності дитини 

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

7а 

8 клас 

9 клас 

 

1.3. Дослідження 

самооцінки за 

методикою Дембо-

Рубінштейн 

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

7а 

8 клас 

9 клас 

 

1.4. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.5. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1 Семінар-практикум  

«Соціально-

психологічні 

проблеми насильства 

в сучасному 

суспільстві» 

І тиждень Педагоги  

2.2. Лекторій «Гармонія 

мого Всесвіту»  

ІV тиждень Педагоги  

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  



сенсорних процесів у 

дітей 

3.2. Розвиток 

пізнавальних 

процесів молодших 

школярів 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.3. Ігри, що розвивають 

особистісні 

можливості дитини 

1 раз в 

тиждень 

Групова  

3.4. Корекційне заняття 

по згрупуванню 

учнів за 

результатами 

соціометричного 

дослідження 

1 раз в 

тиждень 

Групова  

4. Консультування 

4.1. Консультування 

педагогів за 

результатами 

соціометричного 

дослідження та 

надання 

рекомендацій  

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Індивідуальні 

консультації з 

батьками за їх 

зверненням 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

5. Просвіта 

5.1 Година спілкування 

«8 мультфільмів, які 

навчать дитину 

толерантності» 

ІV тиждень 4 – 7а клас  

5.2. Заняття з елементами 

тренінгу: 

«Толерантність – 

ціннісна й 

поведінкова складова 

ІV тиждень 8-9 клас  



особистості» 

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Заповнення 

протоколів та 

аналітичних довідок 

Протягом 

місяця 

  

6.2. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

Протягом 

місяця 

  

6.3. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

Протягом 

місяця 

  

6.4. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

Протягом 

місяця 

  

6.5. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

психологічною та 

методичною 

літературою 

Протягом 

місяця 

  

6.6. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

Протягом 

місяця 

  

 

 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Дослідження 

темпераменту 

І тиждень 

ІІ тиждень 

4 клас, 7А 

8-9 клас 

 

1.2. Тест Холла для 

визначення рівня 

емоційного інтелекту 

ІV тиждень Педагоги  

1.3. Методика 

дослідження 

імпульсивності учня 

ІІІ тиждень 8-9 клас  

1.4. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.5. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.6 Моніторинг 

динаміки розвитку 

учнів та результатів 

корекційно-

розвиткової роботи 

ІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. Профілактика 

ризикованої 

поведінки  

І тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2.2. Профілактика 

протиправної 

поведінки в 

учнівському 

середовищі 

ІV тиждень Педагоги  

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

сенсорних процесів у 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  



дітей особливими 

освітніми потребами 

3.2. Розвиток 

пізнавальної 

активності молодших 

школярів з 

особливими 

потребами (з 

використанням 

сенсорної кімнати) 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.3 Психологічні ігри, 

що спрямовані на 

усунення агресивних 

спалахів у дітей (за 

потреби, за запитом) 

1 раз в 

тиждень 

Групова  

4. Консультування 

4.1. Ознайомлення 

вчителів та 

вихователів з 

результатами 

обстеження та 

надання 

рекомендацій, 

враховуючи 

результати 

обстеження учнів. 

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Індивідуальні 

консультації з 

батьками за їх 

зверненням 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

5. Просвіта 

5.1. «Скажемо курінню – 

ні» тренінгове 

заняття 

ІІ тиждень   

5.2. Виступ на М/О 

«Безпечне освітнє 

середовище» 

ІІІ тиждень   



6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Аналіз роботи 

практичного 

психолога за І 

півріччя 

   

6.2. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

   

6.3. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

   

6.4. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

   

6.5. Заповнення 

протоколів та 

аналітичних довідок 

   

6.6. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

психологічною та 

методичною 

літературою 

   

6.7. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

   

 

 

 



СІЧЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Дослідження 

загальної 

емоційності 

ІІ тиждень 8-9 клас  

1.2. Дослідження ступеня 

виявлення 

суїцидальних намірів 

ІІІ тиждень 8-9 клас  

1.3. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.4. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. «Конфлікт – криза чи 

нова можливість» 

практикум 

ІІ тиждень Педагоги  

2.2. «Наркотики – це зло! 

Дізнайся про 

наслідки – врятуй 

своє життя»   

ІІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

сенсорних процесів у 

дітей особливими 

освітніми потребами 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.2. Розвиток 

пізнавальної 

активності молодших 

школярів з 

особливими 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  



потребами (з 

використанням 

сенсорної кімнати 

3.3. Оволодіння 

навичками 

саморегуляції. 

Опанування 

агресивних проявів у 

поведінці 

За потреби Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4. Консультування 

4.1. Ознайомлення 

вчителів та 

вихователів з 

результатами 

обстеження та 

надання 

рекомендацій, 

враховуючи 

результати 

обстеження учнів. 

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Індивідуальні 

консультації з 

батьками за їх 

зверненням 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

5. Просвіта 

5.1. «Види небезпек в 

інтернеті» захід 

ІІІ тиждень   

5.2 Виступ на М/О 

«Трудове навчання 

як ефективний засіб 

соціалізації дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

ІV тиждень Педагоги  

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

   



психологічною та 

методичною 

літературою 

6.2. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

   

6.3. Заповнення 

протоколів та 

аналітичних довідок 

   

6.4. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

   

6.5. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

   

6.6. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЮТИЙ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Дослідження 

сімейних взаємин, 

проективна методика 

«Кінетичний 

малюнок сім’ї» 

І тиждень 

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

4 – 7а класи 

8 клас 

9 клас 

 

1.2. Анкетування 

«Взаємини в сім’ї» 

ІV тиждень 8-9 класи  

1.3. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.4. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. «Плекаємо 

стресостійкість» 

семінар 

ІІ тиждень Педагоги  

2.2. Заняття «Конфлікт із 

батьками» 

ІІІ тиждннь 8-9 класи  

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

сенсорних процесів у 

дітей особливими 

освітніми потребами 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.2. Розвиток 

пізнавальної 

активності молодших 

школярів з 

особливими 

потребами (з 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  



використанням 

сенсорної кімнати 

3.3. Оволодіння 

навичками 

саморегуляції. 

Опанування 

агресивних проявів у 

поведінці 

За потреби Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4. Консультування 

4.1. Ознайомлення 

вчителів та 

вихователів з 

результатами 

обстеження та 

надання 

рекомендацій, 

враховуючи 

результати 

обстеження учнів. 

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Індивідуальні 

консультації з 

батьками за їх 

зверненням 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

4.4. Консультування 

учнів з питання 

вибору майбутньої 

професії 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

5. Просвіта 

5.1 Заняття «Здорові діти 

– здорова нація» 

ІV тиждень 7А клас  

5.2. Формування 

соціально-побутових 

навичок у системі 

психолого-

педагогічного 

супроводу у дітей з 

особливими 

ІV тиждень Педагоги  



освітніми потребами 

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

Протягом 

місяця 

  

6.2. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

Протягом 

місяця 

  

6.3. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

психологічною та 

методичною 

літературою 

Протягом 

місяця 

  

6.4. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

Протягом 

місяця 

  

6.5. Заповнення 

протоколів та 

аналітичних довідок 

Протягом 

місяця 

  

6.6. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

Протягом 

місяця 

  

 

 

 

 

 



БЕРЕЗЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності з 

учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. Види 

та форми роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Дослідження 

професійних 

схильностей 

І тиждень 9 клас  

1.2. Дослідження 

агресивності  

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

4, 7а 

 8, 9 класи 

 

1.3. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.4. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. Круглий стіл «Права і 

закони в твоєму житті» 

ІІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2.2. Профілактика 

синдрому професійного 

вигорання 

ІV тиждень Педагоги  

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

сенсорних процесів у 

дітей особливими 

освітніми потребами 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.2. Розвиток пізнавальної 

активності молодших 

школярів з особливими 

потребами (з 

використанням 

сенсорної кімнати 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.3. Притчі в роботі з 

дітьми «групи ризику» 

ІІ тиждень Учні «групи 

ризику» 

 

4. Консультування 



4.1. Ознайомлення вчителів 

та вихователів з 

результатами 

обстеження та надання 

рекомендацій, 

враховуючи результати 

обстеження учнів. 

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Індивідуальні 

консультації з батьками 

за їх зверненням 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

4.4. Консультування учнів з 

питання вибору 

майбутньої професії 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

5. Просвіта 

5.1. Заняття «Проблема 

торгівлі людьми» 

ІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

5.2. Педагогічні умови 

здоров’язбережувальної 

компетентності у дітей 

з особливими освітніми 

потребами 

ІV тиждень Педагоги  

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

психологічною та 

методичною 

літературою 

Протягом 

місяця 

  

6.2. Виготовлення наочного 

та роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  роботи 

Протягом 

місяця 

  

6.3. Заповнення протоколів 

та аналітичних довідок 

Протягом 

місяця 

  



6.4. Участь у роботі ШППК, 

оформлення 

документації 

Протягом 

місяця 

  

6.5. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для виступів 

на педрадах, М/о, 

семінарах, тренінгах 

Протягом 

місяця 

  

6.6. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

Протягом 

місяця 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВІТЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Методика «Що вас 

цікавить?» 

І тиждень 9 клас  

1.2. Методика «Карта 

комунікативної 

діяльності» 

ІІ тиждень Педагоги  

1.3. Експрес-методика 

оцінки соціально-

психологічного 

клімату 

ІІІ тиждень Педагоги  

1.4. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.5. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.6. Моніторинг 

динаміки розвитку 

учнів та результатів 

корекційно-

розвиткової роботи 

ІІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. Заняття: «Світ 

емоцій та почуттів» 

ІІ тиждень 4 клас  

2.2 Виступ м/о 

«Установки і 

стереотипи 

культурної 

поведінки, механізми 

особистісної 

саморегуляції» 

ІІІ тиждень 8-9 клас  

2.3. Семінар «Емпатійні 

навички у 

ІІІ тиждень Педагоги  



педагогічній роботі» 

3. Корекція  

3.1. Розвиток 

психомоторики та 

сенсорних процесів у 

дітей особливими 

освітніми потребами 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

3.2. Розвиток 

пізнавальної 

активності молодших 

школярів з 

особливими 

потребами (з 

використанням 

сенсорної кімнати 

1 раз в 

тиждень 

Індивідуально  

4. Консультування 

4.1. Ознайомлення 

вчителів та 

вихователів з 

результатами 

обстеження та 

надання 

рекомендацій, 

враховуючи 

результати 

обстеження учнів. 

Кожна 

п’ятниця 

Педагоги  

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.3. Індивідуальні 

консультації з 

батьками за їх 

зверненням 

Кожна 

п’ятниця 

Батьки  

4.4. Консультування 

учнів з питання 

вибору майбутньої 

професії 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

5. Просвіта 

5.1. Профорієнтаційне 

заняття «Я у світі 

професій» 

V тиждень 8 – 9 клас  

5.2. Виступ на М/О «Гра 

як 

V тиждень Педагоги  



здоров’яорієнтована 

педагогічна 

технологія у 

структурі психолого-

педагогічного 

супроводу дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами" 

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Заповнення 

протоколів та 

аналітичних довідок 

Протягом 

місяця 

  

6.2. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

Протягом 

місяця 

  

6.3. Виготовлення 

наочного та 

роздаткового 

матеріалів для 

проведення 

корекційної-

розвивальної, 

просвітницької  

роботи 

Протягом 

місяця 

  

6.4. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

Протягом 

місяця 

  

6.5. Самоосвіта, 

ознайомлення з 

психологічною та 

методичною 

літературою 

Протягом 

місяця 

  

6.6. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

Протягом 

місяця 

  

6.7. Організація та 

проведення Тижня 

психології 

ІV тиждень   

 

 



ТРАВЕНЬ 

№ 

з/п 

Напрями діяльності 

з учасниками 

освітнього процесу 

закладу освіти. 

Види та форми 

роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

Відмітка про 

виконання 

1. Діагностика 

1.1. Поглиблена 

діагностика 

пізнавальної сфери 

І – ІІ тиждень Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.2 Дослідження 

соціальної 

спрямованості 

особистості 

ІІІ тиждень 9 клас  

1.3. Опитувальник «Як ти 

поступаєш в 

конфліктних 

ситуаціях» 

ІІІ тиждень Педагоги  

1.4. Спостереження за 

дітьми на уроках та 

позаурочний час 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

1.5. Індивідуальна 

діагностика за 

потребою 

Протягом 

місяця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

2. Профілактика  

2.1. Заняття: 

«Скарбничка 

доброти» 

ІІ тиждень 4 клас  

2.2. Семінар: «Методи 

гуманної педагогіки 

у вихованні дітей» 

ІІ тиждень Педагоги  

3. Корекція  

3.1. Ігри  по керуванню 

емоціями, знятті 

м`язового й 

емоційного 

напруження 

За потребою Учасники 

освтнього 

процесу 

 

3.2. Корекційні заняття За потребою Учасники  



для зняття втоми та 

напруги серед 

педагогічного 

колективу 

освітнього 

процесу 

4. Консультування 

4.1. Консультування 

учнів з питання 

вибору майбутньої 

професії 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

4.2. Індивідуальне 

консультування з 

особистих проблем 

Кожна 

п’ятниця 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

5. Просвіта 

5.1. Адаптивні технології 

навчання та 

супроводу дітей з 

особливими 

освітніми потребами 

ІІІ тиждень Педагоги  

6. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадкістю ) 

6.1. Заповнення 

протоколів та 

аналітичних довідок 

Протягом 

місяця 

  

6.2. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

тренінгах 

Протягом 

місяця 

  

6.3. Участь у роботі 

ШППК, оформлення 

документації 

Протягом 

місяця 

  

6.4. Оформлення 

інформаційних 

матеріалів (стенди, 

папки) та підготовка 

матеріалів для 

виступів на педрадах, 

М/о, семінарах, 

Протягом 

місяця 

  



тренінгах 

6.5. Підготовка та 

проведення «годин 

психолога» 

Протягом 

місяця 

  

6.6. Складання 

статичного звіту про 

виконану роботу. 

Аналіз роботи за 

«2019 – 2020 

навчальний рік  

Протягом 

місяця 

  

 


