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Вступ

Річний план роботи практичного психолога складено на основі Конституція України;
Закону України «Про освіту»  Закон України «Про повну загальну середню освіту» від  від
19.06.2022  року  №  2315-ІХ;  Етичний  кодекс  психолога,  Методичних  рекомендацій
Українського центру практичної психології та соціальної роботи; Конвенції ООН «Про права
дитини»; Загальної  Декларації  прав  людини;   Ціннісних  орієнтирів  сучасної  української
школи;  Листа  Департаменту  освіти  та  науки  «Про  створення  безпечного   освітнього
середовища  та  попередження  і  протидії  булінгу  (цькуванню); Проєкту  «Права  дітей  в
Україні:  реалії  та  виклики  після  20  років  незалежності»;  Рекомендацій  Міністерства
соціальної  політики  та  Міністерства  внутрішніх  справ  щодо  виявлення  та  реагування  на
випадки жорстокого поводження з дітьми в умовах воєнного стану; Діагностичних мінімумів
у  діяльності  працівників  психологічної  служби;  Національної  стратегії  реформування
системи юстиції  щодо дітей на період до 2023 року; Довідника для фахівців і  фахівчинь
допоміжних професій соціальної сфери, які працюють з внутрішньо переміщеними особами
та  постраждалим  населенням;  Алгоритмів  діяльності  працівників  психологічної  служби;
Методичних  рекомендацій  щодо  впровадження  циклограм  діяльності  працівників
психологічної  служби;  Листа  МОН  України  від  27.11.2000  року  №109  «Про  тривалість
робочого тижня практичного психолога»; Наказу МОН України від 19.10.2001 року №691
«Про затвердження Положення про психологічний  кабінет дошкільних, загальноосвітніх та
інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»; Листа МОН України  від
05.08.2010  № 1/9-530  «Про  сприяння  у  розвитку  психологічної  служби  системи  освіти»;
Листа  МОН  України  від  26.09.2012  року  №  1/9-683  «Щодо  розподілу  робочого  часу  у
практичних психологів та соціальних педагогів»; Листа МОН України від 11.03.2014 року №
1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам  навчально-виховного процесу»;
Листа  МОН  України  від  28.03.2014  року  №  1/9-179  «Щодо  профілактики  суїцидальних
тенденцій серед учнів»;  Листа  МОН України від  28.10.2014 року № 1/9-557 «Методичні
рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з
іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»; Методичні рекомендації УНМПЦ
ПП НАПН України «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний
та  пост-конфліктний  період»  (протокол  від  29.04.2014  №3);  Листа  МОН   України  від
28.12.2016  року  №  1/9-681  «Про  формування  толерантного  ставлення  та  вирішення
конфліктів ненасильницьким мирним шляхом»; Листа МОН України від 02.03.2017 № 1/9-
119  «Щодо проведення  в  навчальних  закладах  компанії  з  питань  пропаганди психічного
здоров’я»; Листа МОН України від 18.05.2018 року № 1/11-5480 «Методичні рекомендації
щодо запобігання та протидії  насильству»;  Положення про психологічну службу системи
освітян  України»  від  31.07.2018  року  885/32337; Листа  МОН  України  «Про  перелік
діагностик методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей» від
30.10.2018року  №  1/9-656;  Закону  України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому
насильству» від 17.01.2019 року №2671-VIII;  Листа Хмельницького обласного навчально-
методичного  центру  психологічної  служби  від  27.01.2019  року  №1005  «Про  ведення
обов’язкової документації та звітності практичних психологів, соціальних педагогів закладів
освіти у 2019-2020 н.р.»; Листа МОН України від 24.07.2019 року № 1/9-477 «Про типову
документацію  працівників  психологічної  служби  у  системі  освіти  України»;  Постанови
Верховної Ради України від 17.01.2020 року №483-IX «Про стан соціального захисту дітей та
невідкладні  заходи,  спрямовані  на  захист  прав дитини в  Україні»;  Листа  Хмельницького
обласного навчально-методичного центру психологічної служби «Про пріоритетні напрямки
роботи у 2020-2021 н.р. щодо забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу в
закладах  освіти»;  Указу  президента  України  №195/2020  Про  Національну  стратегію
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі; Листа
МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в
закладі освіти та попередження та протидії булінгу (цькування)»; Листа МОН України від
31.08.2020 №1/9-495 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з
особливими освітніми проблемами у  закладах  середньої  освіти  у  2020/  2021  н.р»;  Листа



МОН України від  16.07.2021 року №1/9 «Деякі  питання організації  виховного процесу у
2021-2022н.р.  щодо  формування  в  дітей  та  учнівської  молоді  ціннісних  життєвих
орієнтацій»; Листа ІМЗО від 16.07.2021 року №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи
психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р.»; Листа МОН від 20.09.2021 №1/9-
476 «Про проведення комплексу комунікаційних заходів з  профорієнтації»;  Рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони
України; Листа МОН України від 25.03.2022 року №1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі
людьми в умовах воєнної агресії»; Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної
оборони України»; Листа МОН України від 29.03.2022 року №1/3737-22 «Про забезпечення
психологічного  супроводу  учасників   освітнього  процесу  в  умовах  воєнного  стану  в
Україні»; Листа МОН України від 04.04.2022 року №1/3872-22 «Про методичні рекомендації
«Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»»; Листа МОН України від 12.04.2022 року
№1/4068-22  «Щодо  недопущення  участі  неповнолітніх  у  наданні  інформації  ворогу  про
військові  позицій  Збройних  сил  України»;  Листа  МОН  України  від  13.05.2022  року  №
1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного
стану в Україні»; Листа МОН України від 30.05.2022 року №1/5735-22 «Про запобігання та
протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»; Листа МОН України
від  10.06.2022  №1/6267-22  «Про  деякі  питання  національно-патріотичного  виховання  в
закладах  освіти  України»;  Листа  МОН  України  від  14.06.2022  року  №  1/6355-22   «Про
Рекомендації  щодо  усунення  ризиків  торгівлі  людьми  у  зв'язку  з  війною  в  Україні  та
гуманітарною кризою»; Листа МОН України від 22.06.2022 № 1/6885-22 «Щодо запобігання
та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації
на території України»; Листа МОН України від 27.06.2022 №1/7035-22 «Про підготовку до
початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році»; Листа
МОН України від 02.08.2022 року №1/8794-22 «Щодо діяльності  психологічної  служби у
системі  освіти  в  2022-2023  навчальному році»;  Листа  МОН України від  10.08.2022 року
№1/9105-22   «Щодо  організації  виховного  процесу  в  закладах  освіти  у   2022/2023
навчальному році; Листа МОН України від 19.08.2022 року № 1/9530-22 «Про інструктивно-
методичні  рекомендації  щодо  організації  освітнього  процесу  в  умовах  воєнного,
післявоєнного стану»;  Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього
процесу  та  викладання  навчальних  предметів  у  закладах  загальної  середньої  освіти  у
2022/2023 навчальному році.

До  складу  психологічної  служби  НВК  №9  входить  психолог  (1  ставка)
Новікова Олена  Анатоліївна,  соціальний  педагог  (1  ставка)  Загороднікова   Катерина
Вікторівна.

Ідеологію реформи середньої  освіти та базові  компоненти,  що виділені  у  Концепції
«Нової  української  школи»,  враховано  при  складані  річного  плану  роботи  практичного
психолога на 2022-2023 навчальний рік.

І. Аналітична частина

Аналітична  частина  річного  плану  складена  на  основі  вивчення  підсумкових
документів навчального закладу, а також на основі результатів спостережень та досліджень,
проведених психологічною службою школи.

У  2021-2022  навчальному  році  робота  практичного  психолога  підпорядковувалась
вирішенню  проблемного  питання:  повсякденна  психологічна  допомога  та  емоційна
підтримка учасників освітнього процесу.

Протягом навчального року психологічною службою здійснюють наступні напрямки
роботи: діагностичну, консультаційну, корекційно-профілактичну, просвітницьку, соціально-
захисну,  зв’язки  з  громадськістю.  Організація  їх  роботи  базується  на  поєднані  таких
компонентів: соціально-психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на
реалізацію  державних,  регіональних  програм,  наказів  та  рішень;  запиту  і  специфіки
навчального закладу; річного та місячного планів роботи. 



Протягом  2021-2022н.р.  практичний  психолог  Новікова  О.А.  проводила  роботу
відповідно до річного плану школи, річного плану практичного психолога та запитів класних
керівників та адміністрації школи.

Протягом року здійснювався психологічний супровід учнів в освітньому процесі: 
1. Психологічний супровід адаптації учнів 1-х класів до освітнього процесу: 
За результатами діагностичної роботи (тестування, спостереження) у вересні-жовтні

було виявлено, що 73% адаптовані до шкільного життя, 82% бажання ходять до школи, 32%
сприймають дитячий колектив,  що вказує на  вираженість  пізнавальних інтересів  дитини,
71% мають середній рівень інтелектуального розвитку. Проводився психолого-педагогічний
консиліум, консультації з батьками та вчителями, індивідуальні корекційні заняття з дітьми
щодо адаптації до навчання.

2. Психологічний супровід адаптації учнів 5-х класів до освітнього процесу:
За результатами діагностичної роботи (тестування, спостереження) у вересні-жовтні

було виявлено, що 77% учнів мають середній рівень пізнавальної активності, 21% високий
рівень  розвитку  тривожності,  62%  мають  середній  рівень  інтелектуального  розвитку.
Проводився  психолого-педагогічний  консиліум,  консультації  з  батьками  та  вчителями,
індивідуальні корекційні заняття з дітьми щодо адаптації до навчання.

3. Психологічний супровід адаптації учнів 10-х класів до освітнього процесу:
За результатами діагностичної роботи (тестування, спостереження) у вересні-жовтні

було виявлено, що 79% мають середній рівень пізнавальної активності, 71% мають середній
рівень інтелектуального розвитку, 13% мають високий рівень тривожності.

4. Психологічний супровід учнів з девіантною поведінкою:
Проводилась індивідуальна діагностика з учнями, які стоять на Координаційній раді

та звернень класних керівників. Обговорення результатів діагностики на консультаціях з
учнями, класними керівниками та батьками.

 проведення  індивідуальної  і  групової  діагностики  (акцентуації  характеру,
міжособистісної  взаємодії,  прояви агресивності)  та надання рекомендацій всім учасникам
навчально-виховного процесу. 

  проводилась просвітницько-профілактична робота «Профілактика проявів насилля в
учнівському середовищі»: 

 розміщення інформації з питань виховання, спрямовану на батьківського аудиторію
та  консультації  з  батьками  дітей  «групи  ризику»;  проведення  учнівського  лекторію  та
індивідуальних консультацій з учнями. 

Одним із важливих напрямів діяльності є просвітницька і профілактична робота з
подолання  злочинності  серед  неповнолітніх.  Звернення  щодо  подолання  дитячої
злочинності, з них: 21% з боку батьків, 19% з боку педагогів, 24% з боку дітей. 

5. Психологічний  супровід  старшокласників здійснювався  через  такі  напрямки
роботи:  діагностика  ціннісних  орієнтацій,  інтелектуального  розвитку,  особистісних  рис
особистості та рекомендації щодо самовизначення учня. Проведення тренінгових занять до
ЗНО з учнями 9-х, 11-х класів.

6. Психологічний супровід учнів з ООП, СЖО, ВПО:
Проводились  індивідуальні  заняття  з  розвитку  пізнавальної,  емоційно-вольової

сфери з метою підвищення мотивації навчання та комунікативних навичок зі здобувачами з
особливими освітніми потребами.

Проводилась індивідуальна діагностика та консультації з дев’ятьма учнями з СЖО,
ВПО для покращення індивідуального психологічного розвитку.

7. Психологічний  супровід  учнів  з  низьким  рівнем  здібностей  та  навченості,  їх
навчальних  можливостей  були  надані  рекомендації  всім  учасникам  навчально-виховного
процесу. Для забезпечення сталого розвитку академічно здібних учнів, а також моніторингу
проекту  «Інтелект  України»  проводилась  діагностика  та  надані  рекомендації  щодо
сприятливих умов розвитку здібностей учнів.

8. Протягом  навчального  року  проводилась  просвітницька  робота  з  учасниками
освітнього процесу за тематикою річного плану практичного психолога та запитом класного
керівника.  Профілактична  робота  працівників  психологічної  служби  спрямована  на



створення у закладі освіти таких умов навчання та виховання, які сприятимуть гармонійному
психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти. У своїй діяльності застосовують
значну  кількість  просвітницько-профілактичних  програм,  як  реалізовувались  на  заняттях
«Години психології».

9. Профорієнтаційна робота традиційно займає важливе місце в діяльності закладу
освіти,  оскільки  вона,  з  одного  боку,  забезпечує  зв’язок  системи  освіти  з  економічною
системою країни, з іншого, поєднує сьогодення здобувачів освіти з їхнім майбутнім. Саме
тому освіта має не тільки забезпечувати предметну підготовку, а й створювати сприятливі
умови  для  професійного  самовизначення  здобувачів  освіти.  Профорієнтаційна  робота  в
закладі освіти проводитись систематично і поетапно, починаючи з 1 класу. Консультаційні
послуги учасникам освітнього процесу щодо професійного самовизначення отримано 28%
звернень від батьків, 18% – від педагогів, 42 % – від дітей.

10. Травмуючі події,  які  виникають через війну,  зачіпають сотні  тисяч дітей. Діти
потребують допомоги і підтримки у тому, як впоратися зі стресом від війни, знайти способи
адаптуватися до нових умов існування і впоратися з труднощами для запобігання розвитку
проблем у сфері  психічного здоров’я.  Саме для надання допомоги дітям та їх  підтримки
розроблені були заняття в онлайні і протягом березня-травня проводились заняття зо всіма
класами школи. Здійснювалась консультативна робота: 17% звернень від батьків, 23% – від
педагогів, 38 % – від дітей.

11.  Надання психологічної допомоги дітям та іншим учасникам освітнього процесу в
кризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме: 

•  інформувати  учасників  освітнього  процесу  щодо  можливості  отримання
психологічних послуг у закладі освіти; 
• оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників)
контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги в період війни в країні; 
•  сприяти  підвищенню  компетентності  з  питань  надання  першої  психологічної
допомоги, психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події; 
• сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм формування
стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної допомоги дітям, які
пережили психотравмуючі події; 
• програм профілактики емоційного вигорання практичних педагогічних працівників.
12. Протягом  року  здійснювався  підвищення  професійного  рівня  педагогічних

працівників  закладів  освіти  щодо  формування  в  учасників  освітнього  процесу
компетентностей  професійного  самовизначення,  насамперед  виявлення  й  розвиток
схильностей  і  здібностей,  формування  мотивів  вибору  професії,  професійних  інтересів,
моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності.

ІІ. Цілепокладаюча частина

Головне завдання НВК № 9:  формування цілісної,  всебічно розвиненої,  здатної до
критичного мислення особистості учня, патріота з активною позицією, інноватора, здатного
змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя. Забезпечення рівного доступу до
якісної освіти всіх дітей шкільного віку, підготовка до сучасних вимог життя.

Актуальними завданнями НВК № 9 у 2022-2023 н.р. визначено:
1. Впровадження у 5-х класах нового Державного стандарту базової середньої освіти та

реалізація Концепції «Нова українська школа» у 2022\2023 н.р..
2. Організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм

організації освітнього процесу (очна та з використанням дистанційного навчання).
3. Посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції,

просвіти з питань особистої безпеки.
4. Психологічна допомога учасникам освітнього процесу.
5. Впровадження STEM-проектів педагогами основної та початкової школи.
6. Активізація роботи щодо виховання доброчесності учасників освітнього процесу, в



тому числі і академічної доброчесності.
7. Методичний  супровід  науково-педагогічного  проекту  «Інтелект  України»  та

інклюзивного навчання в основній школі.
8. Підвищення  рівня  професійної  компетентності  педагогів  засобами  неформальної,

інформальної  освіти  як  складової  підвищення  якості  освіти  в  рамках  реалізації
завдань  ІІІ  етапу  експериментальної  роботи  Всеукраїнського  рівня  «Підвищення
професійної  компетентності  педагогів  засобами  формальної,  неформальної,
інформальної освіти».

9. Проведення просвітницької роботи з батьками та законними представниками дітей з
питань  профілактики  насильства,  булінгу,  формування  ненасильницької  моделі
поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

10. Продовження роботи педагогічного колективу щодо реалізації принципів педагогіки
партнерства, що ґрунтується на співпраці здобувачів освіти, учителів і батьків.

11. Запровадження курсу «Соціально-емоційне та етичне виховання» в освітній процес
закладу.

Завданням практичного психолога у 2022-2023 н.р. визначено: 
- психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу;
- психолого-педагогічні  аспекти адаптації  учнів відповідно до нових Держстандартів

якості освіти;
- організація заходів з підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-

виховного процесу;
- здійснювати захист дітей від жорстокого поводження, експлуатації  та насильства в

сім’ї, учнівському колективі; шкільного булінгу;
- покращувати якість супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
- покращувати  якість  психологічного  супроводу  сімей  різних  соціальних  категорій,

учням «групи ризику» , надання  широкого спектру психологічних послуг;
- здійснювати заходи , які б сприяли посиленню відповідальності батьків, осіб, що їх

замінюють  за  невиконання  своїх  обов’язків  по  догляду,  вихованню  дітей  та
порушення їх прав;

- підвищувати  свій  фаховий  рівень  шляхом  опрацювання  методичної  літератури,
участю в різноманітних просвітницьких заходах та семінарах;

- психолого-просвітницька  пропаганда  здорового  способу  життя  для  батьків  та  їх
неповнолітніх дітей, дотримання норм суспільної моралі.

Метою психологічного супроводу є: створення  умов для  психологічного  комфорту
та   безпечного   існування   дитини,   що   досягається   реалізацією   основних   функцій
професійної   діяльності;   виявлення  інтелектуальних  здібностей,  властивостей  характеру
особистості та мотиваційних компонентів учнів.

ІІІ. Змістова частина

№
з/п

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

роботи

Термін
проведення

Цільова
група/ауд.

Відмітка
про

виконання
1. Діагностика

1.1 Психологічний супровід адаптації учнів 1-х класів до
освітнього процесу:
 спостереження за перебігом адаптації учнів (за їх

поведінкою  та  емоційним  станом)  та
мікрокліматом у навчальному колективі;

 методика  «Рівень  психосоціальної  зрілості»  з
метою  виявлення  рівня  психосоціальної  зрілості
дитини,  здатності  дитини до аналізу,  міркування
та зв’язного мовлення.

вересень-
жовтень

1-х кл.



1.2 Психологічний супровід адаптації учнів 5-х класів до
освітнього процесу:
 спостереження за перебігом адаптації учнів (за їх

поведінкою  та  емоційним  станом)  та
мікрокліматом у навчальному колективі;

 діагностика направленості на отримання знань чи
оцінки (Є.Ільїн,  Н.Курдюкова)  з  метою вивчення
мотивації навчальної діяльності учнів;

 методика  дослідження  рівня  пізнавальної
активності за опитувальником Б.Пашнева з метою
вивчення рівня пізнавальної активності учнів;

 тест  загальних  розумових  здібностей  (А.Отіс,
Р.Леннон)  з  метою  вивчення  рівня  розумового
розвитку;

 методика  «Тест  шкільної  тривожності»
(А.Філліпс)  з  метою  визначення  шкільної
тривожності учнів.

вересень-
жовтень

5-х кл.

1.3 Психологічний супровід адаптації учнів 10-х класів
до освітнього процесу:
 спостереження за перебігом адаптації учнів (за їх

поведінкою  та  емоційним  станом)  та
мікрокліматом у навчальному колективі;

 методика  дослідження  рівня  пізнавальної
активності за опитувальником Б.Пашнева з метою
вивчення  рівня  пізнавальної  активності  учнів.
методика  дослідження  рівня  пізнавальної
активності за опитувальником Б.Пашнева з метою
вивчення рівня пізнавальної активності учнів.

 методика «Рівень персональних досягнень» (В.Ф.
Вандерлік) визначення рівню розвитку загального
інтелекту  та  індикації  –  визначення  ментальних
можливостей особистості;

 методика  «Тест  шкільної  тривожності»
(А.Філліпс)   з  метою  визначення  шкільної
тривожності учнів. 

вересень-
жовтень

10-х кл.

1.4 Психологічний  супровід  мотиваційної  навчальної
діяльності учасників освітнього процесу:
 діагностика направленості на отримання знань чи

оцінки (Є.Ільїн,  Н.Курдюкова)  з  метою вивчення
мотивації навчальної діяльності учнів.

листопад 7-х кл.

1.5 Психологічний  супровід  обдарованих  учнів  до
проведення шкільних олімпіад, МАН:
 «Фігурний  тест  Е.Торренса»  з  метою  вивчення

творчої обдарованості учнів;
 методика  «Тест  шкільної  тривожності»

(А.Філліпс)   з  метою  визначення  шкільної
тривожності учнів;

 тест  «Прогресивні  матриці  Равена»   з  метою
вивчення рівня розумового розвитку.

листопад 1-11-х кл.



1.6 Вивчення особистісних рис та якостей учнів:
 особистісний  опитувальник  Р.Кеттела  (HSPQ)  з

метою  визначення  основних  особистісних
властивостей учнів;

 опитувальник  Г.Н. Казанцевої  на  вивчення
самооцінки підлітка.

грудень 6-х кл.

1.7 Діагностика  учнів  9-10-х  класів  (вивчення
особистісних рис та якостей):
 патохарактерологічний діагностичний

опитувальник  (А.Є.  Лічко)  з  метою  визначення
акцентуації  характеру  –  дисгармонійність
розвитку характеру;

 діагностика  структури  ціннісних  орієнтацій
особистості  з  метою  вивчення  ціннісно-
мотиваційної сфери особистості.

січень-
лютий

9-10-х кл.

1.8 Діагностичне  обстеження  учнів  з  метою  вивчення
інтелектуального розвитку:
 тест  загальних  розумових  здібностей  (А.Отіс,

Р.Леннон)  з  метою  вивчення  рівня  розумового
розвитку;

 методика «Рівень персональних досягнень» (В.Ф.
Вандерлік) визначення рівню розвитку загального
інтелекту  та  індикації  –  визначення  ментальних
можливостей особистості.

лютий-
березень

4-х, 9-х, 
11-х кл.

1.9 Вивчення психологічної готовності учнів 4-х класів
до навчання у середньої школи:
 діагностика направленості на отримання знань чи

оцінки (Є.Ільїн,  Н.Курдюкова)  з  метою вивчення
мотивації навчальної діяльності учнів;

 діагностика на визначення темпераменту (дитячий
варіант) (Г.Айзенк).

березень-
квітень

4-х кл.

1.10 Здійснення моніторингу інтелектуального розвитку
учнів,  які  навчаються  за  програмою  «Інтелект
України»:
 тест  «Прогресивні  матриці  Равена»  з  метою

вивчення  рівня  розвитку  наочно-образного
мислення,  здатності  оперувати  різними образами
та наочним уявленням під час виконання завдань.

квітень-
травень

2-А, 3-А, 4-
А, 5-А, 6-А,

7-А кл.

1.11 Вивчення  психологічної  готовності  дітей
шестирічного  віку  до  навчання  у  школі  (за
потребою).

березень-
травень

майбутні
першокласники

1.12 Психологічний  супровід  учнів  «групи  ризику»  (за
потребою):
 методика  «Тест  шкільної  тривожності»

(А.Філліпс);
 опитувальник  Басса-Дарки  з  метою  діагностики

стану агресії у підлітків;
 особистісний  опитувальник  Р.Кеттела  (CPQ)  та

(HSPQ)  з  метою  визначення  основних
особистісних властивостей учнів.

протягом
року

1-11-х кл.



1.13 Діагностика невстигаючих учнів (за запитом):
 тест  «Прогресивні  матриці  Равена»   з  метою

вивчення рівня розумового розвитку;
 методика  дослідження  рівня  пізнавальної

активності за опитувальником Б.Пашнева з метою
вивчення рівня пізнавальної активності учнів.

протягом
року

1-11-х кл.

1.14 Дослідження психоемоційного стану вчителів:
 методика  «Діагностика  рівня  саморозвитку  в

професійно-педагогічної діяльності (Л.Бережнова)
для визначення рівня прагнення до саморозвитку,
самооцінки  своїх  якостей,  що  сприяють
саморозвитку, оцінки можливостей самореалізації
в професійної сфері;

 методика  дослідження  синдрому  «вигорання»  в
професіях  системи  «людина-людина»  (К.Маслач,
С.Джексон,  адаптована  Н.Водоп’яновою)  для
визначення  складових  синдрому  «вигорання»:
емоційного виснаження, деперсоналізації, редукції
особистих досягнень.

січень вчителі

1.15 Індивідуальна та  групова діагностика  за  потребою,
за запитом.

протягом
року

1-11-х кл.

2. Профілактика
2.1. Розроблення  рекомендації  батькам  молодших

школярів для покращення адаптаційного періоду за
результатами діагностики.

вересень батьки
учнів 1-х

класів

Профілактична робота з метою надання допомоги у
подоланні психотравмуючих ситуацій, психологічної
напруги,  формуванню  стресостійкості  та
життєстійкості,  полегшенню  процесу  соціалізації
учнів (бесіди, заняття). 
«Психологічні хвилинки» з учнями.

протягом
року

1-11-х кл.

2.2 Розробити  рекомендації  вчителям  щодо
впровадження  «психологічної  хвилинки»,  яка
допоможе здобувачеві освіти впоратися зі стресом та
його наслідками,  емоційно налаштуватися на  урок,
на плідну роботу.

вересень вчителі

2.3 Бесіда  для  учнів  до  Всесвітнього  дня  психічного
здоров’я.

жовтень 9-11-х кл.

2.4 Профілактика (булінгу, протидії торгівлі
людьми, дискримінації).

жовтень 10-11-х кл.

2.5 Проведення акції «16 днів проти насильства» (з 25 
листопада по 10 грудня) (за окремим планом).

листопад-
грудень

1-11-х кл.

2.6 Виступи на батьківських зборах, педагогічних радах,
нарадах,  семінарах  з  питань  захисту  прав  дітей,
насильства та торгівлі людьми.

протягом
року 

учасники
освітнього

процесу

2.7 Проведення  «психологічних  хвилин»  (техніки  та
відеоматеріали) під час уроків (за запитом вчителя).

протягом
року

1-11-х кл.



2.8 Бесіди  з  метою  попередження  надмірної
психологічної напруги під час навчання.

протягом
року

1-11-х кл.

2.9 Участь у роботі команди ППС дітей з ООП (за планом
роботи школи).

протягом
року

1-11-х кл.

2.10 Участь  у роботі засідання Координаційної Ради 
школи (за планом роботи школи).

протягом
року

1-11-х кл.

2.11 Відвідування уроків з метою спостереження. щомісяця 1-11-х кл.

2.12 Профілактика  професійного  вигорання  педагогів
(супервізії, інтервізії).

щомісяця вчителі

2.13 Проведення «Тижня академічної  доброчесності» (за 
окремим планом).

жовтень 9-11-х кл.

2.14 Проведення  «Тижня  поінформованості  про  дітей  з
особливими  освітніми  потребами»  (за  окремим
планом).

грудень,
березень

1-11-х кл.

2.15 Проведення роботи «Шкільної Служби Медіації» (за 
окремим планом).

протягом
року 

учасники
освітнього

процесу
2.16 Профілактичні бесіди з учнями «групи ризику» (діти-

сироти,  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,
внутрішньо-переміщені  особи,  учні  схильні  до
девіантної поведінки та правопорушень, діти з сімей,
що перебувають у СЖО, діти, учасників АТО).

протягом
року

учні «групи
ризику»

3. Корекція
3.1 Корекційно-розвивальна робота з учнями 1-х, 5-х та

10-х класів, які виявили низький рівень адаптації до
освітнього процесу.

листопад-
грудень

учні 1-х, 5-
х, 10-х кл.

3.2 Корекційно-розвивальна  робота  розвитку
когнітивної  сфери  невстигаючих  учнів  за
результатами діагностики.

протягом
року 

учасники
освітнього

процесу

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

грудень 6-11-х кл.

3.4 Корекційно-відновлювальна  робота  з  учнями  з
девіантною поведінкою за результатами діагностики.

січень-
лютий

1-11-х кл.

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

березень учні 4-х, 9-
х, 11-х кл.

3.6 Тренінгові заняття з учнями «Профілактика булінгу
в учнівському середовищі». 

квітень 6-7-х кл.

3.7 Корекційно-розвиткова  робота  з  учнями  ООП  (за
планом).

протягом
року

2-5-х кл.



3.8 Проведення  з  учнями  ВПО  корекційних  програм
«Діти  і  війна:  навчання  технік  зцілення»(корекція
розвитку  симптомів  ПТСР),  «Емоційний  SOS»
(підтримка психічного здоров’я).

протягом
року

учасники
освітнього

процесу

3.9 Проведення  онлайн-тренінгу  «Коли  світ  на  межі
змін: стратегії адаптації».

листопад-
грудень

8-9-х кл.

4. Навчальна діяльність
4.1. Підготовка наукової роботи до участі МАН 1 год. на

тиждень
учениця 11-

х кл.
5. Консультування

5.1. Консультування учасників освітнього процесу щодо
психологічної готовності дітей до навчання.

вересень-
жовтень

учасники
освітнього

процесу
5.2 Проведення  психолого-педагогічного  консиліуму

«Адаптація учнів до умов освітнього закладу» (1-х,
5-х, 10-х класів).

листопад вчителі 1-х,
5-х, 10-х кл.

5.3 Проведення  психолого-педагогічному  консиліуму
«Готовність  випускників  початкової  школи  до
подальшого навчання».

березень вчителі 4-х
кл.

5.4 Консультація  учасників  освітнього  процесу  за
результатами проведених діагностик.

протягом
року

учасники
освітнього

процесу
5.5 Проведення  індивідуальних  консультацій  з  дітьми

«групи ризику», обдарованих та здібними дітьми.
протягом

року
учасники

освітнього
процесу

5.6 Індивідуальне  консультування  дітей  з  особливими
освітніми потребами та їхніх батьків.

протягом
року

учасники
освітнього

процесу
5.7 Індивідуальне консультування за запитом учасників 

освітнього процесу.
протягом

року
учасники

освітнього
процесу

6. Просвіта
6.1. Проведення  години   з  формування  сприятливого

психологічного  клімату  та  конструктивних
взаємовідносин в дитячих колективах.

протягом
року

учасники
освітнього

процесу

6.2 Організація та  проведення «Тижня проти булінгу»
(за окремим планом)
 

вересень 5-8-х кл.

6.3 Здійснення  просвітницької,  розвивальної  роботи  з
учнями, які потребують уваги в адаптаційний період
(першокласників, п’ятикласників, новоприбулі).

вересень,
жовтень

1-х, 5-х, 
10-х кл.

6.4 Участь  у  проведенні  заходів  до  Всесвітнього  дня
психічного здоров’я (10 жовтня) на тему «Розвиток
самооцінки  та  уявлень  про  себе»,  «Формування
адекватного рівня вимог та позитивного ставлення
до себе».

жовтень 9-11-х кл.

6.5 Організація  та  проведення  «Тижня  толерантності» листопад 1-11-х кл.



(за окремим планом).
 

6.6 Організація та проведення заходів до Всесвітнього
дня  порозуміння  з  ВІЛ-інфікованими  людьми,
«Молодь за здоровий спосіб життя»; профілактична
робота (01 грудня).

грудень 9-11-х кл.

6.7 Участь у батьківських зборах:
 «Як зрозуміти, що дитині потрібна психологічна

допомога під час війни»;
 «Гра  для  дитини  як  головний  інструмент

розвитку та подолання стресу»;
 «Навчання  дітей  під  час  війни.  Як  підвищити

мотивацію дітей до навчання»;
 «Тайменеджмент як умова успіху людини»

протягом
року

батьки
1-11-х кл.

6.8 Проведення психолого-педагогічних семінарів:
 «Підвищення  професійної  компетентності

вчителів  у  напрямі  першої  психологічної
допомоги учасникам освітнього процесу в період
воєнного та повоєнного часу»;

 «Профілактика  вигорання  і  самодопомога  при
травмі та стресі»;

 «Психологічне  здоров’я  освітнього персоналу в
умовах війни: як його зберегти та підтримати»

протягом
року

вчителі

6.9 Консультативно-просвітницька  робота  з  питань
профільного і професійного самовизначення учнів.

січень учні 9-х, 11-
х кл.

6.10 Здійснення  розвивальної,  просвітницької  роботи  з
учнями під час проведення «Години Психології» (за
окремим планом).

протягом
року

1-11-х кл.

6.11 Просвітницька  робота  щодо  психологічної
підготовки  учнів  до  ДПА,  ЗНО  (формування
впевненості, профілактика стресів).

квітень-
травень

учні 4-х, 9-
х, 11-х кл.

6.12 Проведення Тижня психології (за окремим планом). квітень учасники
освітнього

процесу
7. Інше (організаційно-методична функція, зв’язки з громадськістю)

7.1. Складання,  погодження  і  затвердження  річного
плану роботи.

1 раз на рік

7.2 Участь  у  методичних  заходах  закладу  (за  планом
роботи закладу).

постійно

7.3 Робота  з  документацією  та  нормативно-правовими
актами.

постійно 

7.4 Складання  аналітичних  довідок  за  результатами
проведеної діагностики.

протягом
року

7.5 Участь у роботі педагогічної ради (за планом роботи
закладу).

протягом
року



7.6 Самоосвіта,  ознайомлення  з  психологічною
літературою, методична робота.

щотижня

7.7 Складання плану на місяць. щомісяця

7.8 Оформлення  інформаційних  куточків  для  учнів  та
батьків.

щомісяця

7.9 Участь  у  методичних  нарадах,  методоб’єднаннях
міста. 

щомісяця

7.10 Підготовка  до  проведення  психолого-педагогічного
консиліуму  «Адаптація  учнів  до  умов  освітнього
закладу» (1-х, 5-х, 10-х кл.).

жовтень

7.11 Підготовка  звіту  за  перше  півріччя  (узагальнення
даних).

грудень

7.12 Підготовка до проведення психолого-педагогічному
консиліумі  «Готовність  випускників  початкової
школи до подальшого навчання» (4-х кл.).

березень

7.13 Організація  та  проведення  «Тижня  психології»  (за
окремим планом).

квітень

7.14 Аналіз  проблем  у  професійної  діяльності
практичного  психолога,  узагальнення  результатів
роботи,  оформлення  відповідних  висновків  для
врахування  у  подальшій  роботі  аналіз  проблем  у
професійної діяльності.

травень

7.15 Оформлення  звітів  про  виконану  роботу  протягом
навчального року.

червень

7.16 Планування роботи на наступний навчальний рік червень

7.17

Ведення  на  сайті  школи  «Кабінету  практичного
психолога»

протягом

року
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