
П  Л  А  Н   Р О Б О Т И 

практичного психолога 

гімназії «Київська Русь» 

Саченкової  Олени Юріївни 

на 2022-2023 навчальний рік 
 

 
 

Мета соціально-психологічної служби гімназії  « Київська Русь» 
- профілактика стресових і постстресових станів; 
- попередження виникнення надмірної психологічної напруги; 
- робота з попередження відхилень у психічному розвитку дитини, які 

пов’язані із сімейними проблемами ,з воєнними діями в Україні 
- просвітницька і профілактична робота з подолання злочинності 

серед неповнолітніх; 
- психологічне забезпечення та підвищення ефективності 

педагогічного процесу; 
- вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального 

розвитку особистості або  групи; 
- профілактика негативних  явищ та пропаганда здорового способу 

життя серед учнів, педагогічних працівників та батьків; 
- поліпшення психологічного клімату в шкільному колективі. 
 

Річний план роботи практичного психолога гімназії « Київська Русь»  

на 2022-2023 навчальний рік Саченкової Олени Юріївни складений на основі: 

 Положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; наказу 

Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018р. за № 509 ; наказу Міністерства освіти 

і науки України від 07.08.2018 р. за № 1/9.487 затверджено Положення про психологічний 

кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, наказами 

Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 р. за № 1/9 529   визначені галузеві 

завдання щодо створення обласних (районних, міських) центрів практичної психології і 

соціальної роботи   

 -Лист МОН від 24.07.2019 1/9-477. 

 -Лист ІМЗО від 28.07.2020№22.1/10-1495 

 -«Типове положення про центр практичної психології і соціальної роботи» ( Наказ 

Міністерства освіти і науки України№ 385від 14.08.2000р); 

 « Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів»(наказ від 19.19. 2021р №691); 

 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-557 від 28.10.2014р Методичні 

рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії 

з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей; 

 Наказ Міністерства освіти і науки від 01.02. 2010 № 59 Про життя заходів щодо 

запобігання насильству над дітьми; 

 « Про охорону дитинства» ( зміни до закону); 

 

 



 Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей , позбавлених батьківського піклування; 

 Уаз Президента України від 30.12.2000р № 1396 /2000 «Про додаткові заходи щодо 

посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» 

 Лист МОН від 30.05.2022 № 1/ 5735-22 « Про запобігання та протидію домашньому 

насильству в умовах воєнного стану в Україні»; 

 Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 « Щодо недопущення участі неповнолітніх у 

наданні інформації ворогу про військові позиції Збройних сил України»; 

 Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-

патріотичного виховання в закладах освіти України» 

 Лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22 « Про підготовку до початку та особливості 

організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» 

 Лист МОН від 02.08.2022 №1/8794-22 « Щодо діяльності психологічної служби у 

системі освіти в 2022/2023 навчальному році» 

 

 

 

                                          Аналіз роботи за минулий рік 

 

 Психолог та педагогічний колектив школи протягом року працював над виховною 

проблемою школи «Розвиток «Я» дитини, конкурентно-здатної, творчої особистості, 

готової до самовдосконалення».  Завданням психолога було максимально сприяти 

психічному і особистому розвитку учнів, забезпечувати психологічні умови, які сприяють 

повноцінному розвитку кожної дитини, проводити профілактику та корекцію відхилень в 

інтелектуальному і особистому розвитку учнів, супроводжувати процес адаптації учнів 5, 

10 класів у школі до нових умов навчання.               

В 2021—2022 начальному році психологом школи проводилась робота за основними 

напрямами : 

Психодіагностичний  

Психокоррекційний  

Просвітницький  

Консультативний  

 

 З метою виявлення процесу адаптації учнів 5 класу проведено ряд досліджень за 

методиками: психологічний тест-анкета «Адаптація», дослідження рівня шкільної 

тривожності за Філліпсом, дослідження мотиву навчання  «Направленість на оцінку або 

на отримання знань» за Е.Ільїним,  Н.Курдюковою. Проаналізувавши отримані результати 

були надані рекомендації класному керівнику та вчителям. 

 Проводилось дослідження  темпераменту учнів 5-6 класів. Де надалі були надані 

практичні рекомендації.  

 Виявлення професійних нахилів особистості проводилось з учнями 8,9, 11 класів. 

Були використані методики: вивчення професійних нахилів за методикою Клімова, 

вивчення професійного типу особистості за методикою Голланда, вивчення професійних 

інтересів за методикою Пряжнікова. Більшість учнів за результатами діагностики 

зверталися  за консультацією в особистому порядку. 

Психокорекція 

Якщо робити акцент на учнів «групи ризику» заняття проводились в індивідуальній і 

груповій формі. Психологічна допомога у період адаптації до умов навчання в школі 

надавалась учням 5 класу, у формі групових розвивальних занять, а також надавалась 

допомога у період адаптації учням 10 класу, у формі уроків спілкування.  

 Проводились ряд тренінгів за програмою «Мій вибір –моє майбутнє» з учнями 10-

11 класів. 



 Аналізуючи напрям психокорекційної роботи, можна сказати, що заняття 

проводились у тісній співпраці з вчителями, класними керівниками, вихователями.  

 

Просвітницька робота 

  Просвіта є важливим моментом у профілактиці емоційного неблагополуччя та 

запобігання психологічним проблемам. З цією метою для учнів старших класів (9- 11 

класи ) та учнів 5-8 класів були проведені уроки спілкування, які допомагають у питаннях 

при виборі професії «У світі професій», «Шляхи професійного самовизначення». 

 Година з психологом з попередження правопорушень: «Обережно, кібербулінг», 

вікторина «Права і обов’язки дітей» та виступ на пед. засіданні «Профілактична робота з 

учнями схильними до правопорушень», урок-тренінг щодо запобігання торгівлі людьми, 

година з психологом  щодо пропаганди здорового способу життя «Правда про куріння», 

«Здоровий спосіб життя».  

  Робота щодо запобігання насильству  над дітьми  були проведені заходи : урок тренінг 

«Доброта врятує світ», виховний захід « Ми проти насильства» та заочне спілкування з 

батьками «Ні!насильству у сім’ї» 

На педагогічних засіданнях висвітлювались такі питання: 

- «Здійснення індивідуального підходу до учнів», 

 -Тренінг для педагогів « Професійне вигорання» 

- «Сім’я і школа – виховуємо разом» 

- «Якісні уроки у загальноосвітньому закладі – шлях до підвищення ефективності в цілому» 

- «Профілактична робота з учнями схильними до правопорушень» 

Проводилась і просвітницька робота з батьками першокласників, з батьками 3 класу 

за темами  « Клімат в сім’ї», « Що і хто виховує наших дітей», «Адаптація 

п’ятикласників», «Випускник». 

 Загалом можна сказати, що на уроках спілкуваннях, бесідах  з старшими учнями, 

важливі приклади з життя, а також  можливість  висловитися; для середніх класів – 

можливість пізнати себе, своїх однокласників, друзів; для молодших школярів важливий 

елемент гри.  При плануванні подальшої роботи ці особливості будуть зважитися. 

Індивідуальне консультування. 

Індивідуальне консультування проводилось з метою отримання необхідної 

психологічної інформації, допомоги, рекомендації за результатами діагностики.  Хочу 

відмітити, що учні краще йдуть на контакт  і обговорювання проблем, переживання  в 

індивідуальній бесіді, ніж у класі чи родині.  Це дає позитивні результати при вирішенні 

проблем. 

        Роблячи висновки з проведеної роботи, хочу  поставити цілі, задачі і на 

майбутнє: 

 продовжувати роботу з учнями «групи ризику» у тісній співпраці з адміністрацією, 

класними керівниками, вчителями. Упроваджувати нові психологічні методи і методики. 

Придбати  сучасну психологічну літературу тощо. 

 
                   

                               Завдання на 2022-2023 навчальний рік. 

Основною метою діяльності психологічної служби гімназії « Київська Русь» на 2022-2023р. 

є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист 

психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, 

педагогічних працівників. 

Основні завдання психологічної служби полягають у: 
 Психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу; 

 сприянні повноцінному розвитку особистості  здобувачів освіти  на кожному 

віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і 

саморозвитку; 

 забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 



 профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному 

розвитку  здобувачів освіти 

 профілактика стресових і постстресових станів; 

 попередження виникнення надмірної психологічної напруги; 

 робота з попередження видхилинь у психічному розвитку дитини, які 

пов’язані із сімейними проблемами, з военими діями в Україні; 

 робота з переселенцями; 

 робота з постраждалими від війни; 

 

 Популяризація ненасильницької моделі поведінки; 

 Продовження діяльності сторінки « Кабінет психолога» на сайті закладу та 

онлайн- консультації 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи з 

учнями(дітьми), 

педпрацівниками, батьками, 

адміністрацією навчального 

закладу 

Термін 

проведення 
Де і з ким 

проводиться 

 Організаційно-методична 

робота 

 
 

1 Розробка рекомендацій   

вчителям та батькам щодо 

супроводу дітей 

протягом року Саченкова О.Ю 

2 Складання індивідуальних 

та групових розвивальних та 

корекційних програм 

протягом року Саченкова О.Ю 

3 Підготовка, розробка 

програм психодіагностичних 

досліджень 

протягом року Саченкова О.Ю. 

4 Підготовка 

психодіагностичного 

інструментарію (тестових 

бланків, анкет тощо) 

протягом року Саченкова О.Ю. 

5 Постійне оновлення 

психологічної та методичної 

літератури для роботи з дітьми, 

вихователями та батьками  

протягом року Саченкова О.Ю. 

6 Поновлення дидактичного 

матеріалу, оформлення папок з 

дидактичними та корекційними 

матеріалами  

протягом року Саченкова О.Ю. 

7 Підготовка до педрад, 

конференцій, батьківських 

зборів 

протягом року Саченкова О.Ю. 

8 Оформлення кабінету 

психолога: 

 - поповнення 

обладнанням;  

- складання  плану роботи 

кабінету; 

- оформлення паспорту 

кабінету; 

протягом року Саченкова О.Ю. 



- складання аналізу роботи 

кабінету за 2022-2023 

навчальний рік. 

9 Оформлення стендів 

психологічної інформації 
протягом року Саченкова О.Ю 

10 Участь у педагогичних 

радах,  зборах або конференціях 

працівників школи. 

протягом року Саченкова О.Ю 

11 Визначення основних 

орієнтирів в організації 

психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу в 

наступному навчальному році : 

- Планування, 

програмування, проектування 

діяльності (складання річного 

плану роботи), узгодження із 

річним планом навчального 

закладу, погодження із 

адміністрацією, районним 

центром психологічної служби 

Серпень, 
травень-червень 

2023 р. 

Саченкова О.Ю 

12 Складання аналітичного 

звіту роботи за 2022-

2023навчальний рік.  

травень-червень 

2023 р 
Саченкова О.Ю 

13 Складання індивідуальних 

психологічних карт  на дітей 

«групи ризику», паспортів 5,10 

класів 

протягом року Саченкова О.Ю 

14 Організація ділових  ігор, 

тренінгів з педагогами. 
протягом року Саченкова О.Ю 

15  Участь у підготовці та  

проведенні виховних годин для 

здобувачів освіти; 

протягом року Саченкова О.Ю 

16 Участь у  методичних 

семінарах шкільних психологів; 
протягом року Саченкова О.Ю 

17 Оновлення методичної 

скарбнички. Вивчення 

психологічної літератури, 

журналів «Шкільний психолог», 

інтернетних сторінок. 

протягом року Саченкова О.Ю 

18 Участь у науково-

практичних конференціях, 

семінарах, творчих групах. 
протягом року Саченкова О.Ю. 

19 Оформлення необхідної 

документації, журналів обліку 

роботи практичного психолога. 
протягом року Саченкова О.Ю. 

20 Розробка заходів з 

заступником директора з НВР  

щодо проведення Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

листопад 

Психолог, 

заступник 

директора з НВР 

21 Підготовка звітів за І 

півріччя 
грудень  

22  Підготовка заходу до тижня 

порозуміння з ВІЛ-інфікованими, 
грудень Саченкова О.Ю 



формування навичок здорового 

способу життя 

23 Створення (оновлення) 

банку психологічного 

інструментарію за основними 

напрямками роботи 

березень Саченкова О.Ю. 

24 Підготовка та проведення 

Тижня психології (День 

практичного психолога)  

квітень Саченкова О.Ю. 

25 Аналіз роботи за рік. 

Підготовка звітів 
червень Саченкова О.Ю. 

26 Організація роботи з учнями  

у пришкільному таборі 
червень Саченкова О.Ю. 

 Психодіагностична 

робота  

 
 

27  Психологічний супровід 

процесу адаптації 

п’ятикласників до нових умов 

навчання (відвідування уроків, 

бесіда з учнями на перервах 

вересень 5 клас 

28 Дослідження  адаптації учнів 

5 класу: 

- дослідження 

мікроклімату у класному колективі, 

взаємовідносин;(методика 

-  « Соціометрія») О. 

Киричук, Ю . Гільбух 

- відвідування 

уроків  з метою дослідження 

взаємодії вчителя з учнями; 

- діагностика 

шкільної тривожності за методикою 

Філіпса; 

- складання 

психологічного портрету класу. 

- методика Дерево; 

- методика 

Лусканова Н.А. 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

5 клас 

29  Проведення анкетування 

щодо обізнаності здобувачів 

освіти з питань протидії 

домашнього насильства ( анкета) 

вересень 5-11 клас 

30 Психологічний супровід 

процесу адаптації учнів 10 класу 

(відвідування уроків, бесіда з 

учнями на перервах)діагностика 

адаптовності ( опитувальник Ю. 

Гільбуха) 

Вересень- жовтень 10 клас 

31 Вивчення соціально-

психологічного клімату в 

педагогічному колективі (за 

анкетою Коломінського Н.Л.) 

жовтень 

педагогічний 

колектив 

32 Виявлення підлітків 

девіантної поведінки: 

тест Шмішека 

листопад Учні 



33 Дослідження адиктивної 

залежності учнів: 

 анкета «Молодь і 

протиправна поведінка».  

грудень 8-11 класи 

34 Діагностика учнів 10 класу 

(індивідуальні особливості 

особистості, міжособистісна 

взаємодія, професійне 

самовизначення 

за запитом Учні 10 класу 

35 З’ясування, що впливає на 

здоров’я учня (Анкета) 

протягом року 
Учні 

36 Психологічний супровід 

атестації педагогічних 

працівників 

лютий педагоги 

37 Дослідження професійних 

інтресів і нахилів учнів 9-х, 11-х 

класів( Методика « 

Профорієнтація» 

за запитом 9,11 класи 

38 Психологічні дослідження, 

спрямовані на виявлення 

соціально-психологічних 

причин, що лежать в основі 

негативних явищ, які мають 

місце в школі. 

Діагностика пізнавальної і 

емоційно – вольової сфери 

учнів( Методика Ефремцева) (за 

запитом класних керівників, 

батьків, адміністрації) 

протягом року учні 

39 Діагностика психологічної 

готовності учнів до ДПА та 

ЗНО( СПА – К. Роджер) 

за запитом 
9, 11 класи 

 

 Пошук обдарованих учнів : 

-анкети мотивації Пашнева 

-методика півкулі мозку 

Ликсмана 

- тест «Здібності школяра» 

Петрушін 

 

Протягом року  

                  Профілактична 

робота 
  

40 Профілактика дезодоптації: 

- бесіди з учителями про 

індивідуальні особливості 

п’ятикласників; 

- проведення профілактичні 

заходи , якіб сприяли швидкій 

адаптації здобувачів освіти 5 

класі та 10 класів. 

 

Вересень-жовтень  

41 
Профілактика конфліктних 

ситуацій: 

Листопад- 

Грудень 

5-7 класи 

8-9 класи 

8-11 класи 



- тренінгове заняття « 

Міжособистісні відносини» 

-тренінг « Спілкуватися 

легко або як нам зрозуміти один 

одного» 

- тренінгове заняття « 

Лідерство. Формальний та 

неформальний авторітет» 

42  Профілактика насильству  

- тренінгове заняття « 

Запобігання та протидія 

насильству» 

Січень- Лютий  5-11 класи 

43 Проведення релаксаційних 

занять на зняття тривожних 

станів , агресивної поведінки  

Протягом року 5-11 класи 

           Консультаційна 

робота 
  

44 Індивідуальне 

консультування батьків «Про 

причини труднощів адаптації і 

шляхи сумісної взаємодії їх 

подолання» 

протягом року 
Батьки дітей 5 

класів 

45 Індивідуальні консультації 

за проханням учителів, батьків 
протягом року Учителі, батьки 

46 Індивідуальні консультації 

з підлітками і юнаками за їх 

особистими проблемами 

протягом року Учні 

47 Групові , індивідуальні 

консультації батьків  учнів 5- го, 

10-го класів  

вересень, жовтень Батьки 

48 Індивідуальні консультації 

обдарованих дітей та залучення 

їх до конкурсів, олімпіад тощо 

протягом року Учні 

49 Профконсультативна 

робота, як допомога підлітку у 

професійному самовизначенні. 

за запитом Учні 

50 Індивідуальне 

консультування батьків та 

вчителя на етапі прийому дітей 

до школи 

червень батьки 

51 Індивідуальне 

консультування вчителів з 

питань  профілактики 

професійного вигорання 

протягом року педагоги 

      Корекційно-

відновлювальна та       

розвивальна робота  

  

52 Розвивальні заняття з 

учнями 5 класу  «Як вирішувати 

свої проблеми» 

протягом року Учні 5 класу 

53 Розвивальне заняття для 

учнів 9, 11 класів щодо вибору  
грудень лютий Учні 9, 11 класу 



майбутньої професії  «Моє 

життя – мій вибір» 

54 Заняття з учнями «Світ 

почуттів і волі людини  
протягом року Учні 6-7 класів 

55 Заняття з учнями за 

програмою «Коло спілкування» 
протягом року Учні 8-9 класів 

56 Тренінг для педагогів 

«Синдром професійного 

вигорання» 

28.03.23 педагоги 

57 Психологічна година 

«Покликання учитель» 
травень 2023 педагоги 

         Навчальна діяльність   

58 Проведення годин 

психолога 
Протягом року 5- 11 класи 

         Психологічна 

просвіта 
  

59 Виступи на педагогічних 

засіданнях :  

-  Круглий стіл з 

питань  

- - «Психологія 

спілкування вчитель-учень»; 

- - Профілактика 

та недопущення 

посттравматичного стресового 

розладу в умовах воених двй» 

- - вебінар- 

практикум « Стресовий розлад в 

умовах воених дій 

- -Проведення 

тренінгів з класними керівника 5 

класів « Адаптація в 5 класа» 

- -Проведення 

тренінгу з класними керівниками 

10 класів « Підлітковий період. 

Адаптація 10 клас» 

 

жовтень 

  

5.09.2022 

 

12.09.22 

 

20.09.22 

 

27.09.22 

педагоги 

60 Години психолога на тему: 

“Як обминути лихо” з 

переглядом відеофільму 

“Станція призначення - життя 

Арт -заняття (відновлення 

ресурсної сфер»" Дерево-життя» 

 

Жовтень 

 

 

грудень 

9 – 11 класи 

 

 

7-8 класи 

61 Забезпечення інформацією 

стендів психолога 

протягом року Стенди в кабінеті 

психолога, в 

учительскій 

62 Проведення заходу до 

Всеукраїнської акції «16 днів без 

насильства» 

листопад 5-11 класи 

63 Засідання « круглого 

столу» « Відкрите та ефективне 

спілкування. Попередження 

листопад Класні керівники 



жорсткого поводження та 

насильства в сім’ї 

64 Онлайн- конференція з 

батьками  

« Батьківське щастя; 

виховання без насильства» 

грудень батьки 

65 Проведення батьківських 

зборів 

- за запитом 

класних керівників 

протягом року батьки 

66 Просвітницько-

профілактичне заняття 

«Психологічна готовність до 

ДПА та ЗНО» 

За запитом 9, 11 класи 

67 Участь у консиліумі з 

питань роботи з 

неблагополучними родинами. 

 

протягом року 
Адміністрація 

школи, соціальний 

педагог 

68 Проведення тижня 

психології.  

 Психологічна гра «До 

Школи майбутнього». 

 Бесіда «Навіщо себе 

оцінювати» (з діагностикою). 

 Бесіда «Як зробити себе 

щасливішим ?» (Виготовлення 

колективних коллажів). 

 Розвивальне заняття 

«Намалюй свій настрій» 

 Конференція « 

Психологія кольору. « 

Веселковий тонік» 

 Квест для педагогів « Як  

впоратися з професійним 

вигорянням» 

 Тренінгове заняття з 

випускниками 

 « успішна людина- 

успішна у всьому» 

 

квітень 
педагоги 

Учні 5-11 класів 

69 Проведення тижня 

профорієнтації. 
лютий Учні 9-11 класів 

70 Участь у проведенні 

тематичних тижнів  
протягом року Саченкова О. Ю 

71 Виконання державних 

програм щодо запобіганню 

алкоголізму, наркоманії, 

курінню, правопорушень серед 

неповнолітніх тощо. 

протягом року  

 

 

 



 

№ 

п

п 

 

ГОДИНИ ПСИХОЛОГА 

Цільо

ва група 

Дата 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 Просвітницька бесіда « Особливості 

підліткового віку». 

6,7,8-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

2 Як обминути лихо з переглядом відеофільму 

“Станція призначення - життя” 

9 клас За 

узгодженням з 

кл. кер. 

 

ЖОВТЕНЬ 

3 Як обминути лихо з переглядом відеофільму 

“Станція призначення - життя” 

10-11 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

4 Діагностика рівня адаптованості 

п’ятикласників до навчання в середній ланці 

школи. 

5-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

5 Просвітницька бесіда « Особливості 

підліткового віку» 

6,7,8-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

6 Тренінгове заняття « Тільки не мовчи» 5-7 
клас 

За 
узгодженням 
кл. кер 

ЛИСТОПАД 

 

7 Тренінгове заняття на розвиток 

комунікативних навичок 

5-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

8 Бесіда «Насильство. Форми насильства» 

(профілактика буллінга) 

6,7,8-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

9 Профілактична бесіда з попередження 

негативних проявів у поведінці учнів 

(профілактика буллінга) 

9,10,1

1-і класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

0 

Тренінгове заняття « Стоп жорстокому 

поводженню з дітьми в сім’ї 

8- 11 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

ГРУДЕНЬ 

 

    

11 

Проведення корекційних занять для учнів 5-х 

класів щодо покращення процесу адаптації . 

Бесіда «Я і моя сім’я » з діагностикою за 

методикою Р.Жиля 

5- ті 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

2 

Проведення заходу до Всеукраїнської акції 

«16 днів без насильства» 

6-11 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

3 

Тренінгове заняття на розвиток 

комунікативних навичок 

5- 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер 



1

4 

Бесіда «Культурна людина в конфліктній 

ситуації» 

6,7,8-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

5 

Моє життя — мій вибір. Тренінгове заняття 

для старших підлітків щодо професійного 

самовизначення 

9 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

6 

Тренінгове заняття за участі соціальної 

служби міста по пропаганді здорового способу 

життя та підготовці до відзначення Дня боротьби зі 

СНІДом (1 грудня) 

10-11 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

СІЧЕНЬ 

1

7 

Бесіда «Коли всім весело, а одному сумно» (з 

використанням вправ на формування почуття 

емпатії) 

5 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

8 

Корекційно-розвивальне заняття  «Пізнай 

себе» 

6 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

1

9 

Тренінгове заняття на розвиток 

комунікативних навичок  

5 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

2

0 

З’ясування, що впливає на здоров’я учня 

(Анкета) 

6,7,8,9

-і класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

2

1 

Психологічна просвіта щодо професійного 

самовизначення 

11 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

 

ЛЮТИЙ 

2

2 

Розвивальні заняття з учнями 5 класу  «Як 

вирішувати свої проблеми» 

5 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

2

3 

Дослідження професійних інтресів і нахилів 

учнів  

9-11-х 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

2

4 

Діагностика мислительних здібностей за 

методикою Є.Ф.Замбіцявичене 

5 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

2

5 

Заняття з учнями «Світ почуттів і волі 

людини»  

6-7-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

2

6 

Заняття з учнями за програмою «Коло 

спілкування»  

8 клас За 

узгодженням з 

кл. кер. 

2

7 

Психологічна просвіта щодо професійного 

самовизначення 

11 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

БЕРЕЗЕНЬ 

2

8 

Розвивальні заняття з учнями 5 класу  «Як 

вирішувати свої проблеми» 

5 клас За 

узгодженням з 

кл. кер. 

2

9 

Заняття з учнями «Світ почуттів і волі 

людини» 

6,7-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

http://dliavseh.at.ua/load/psikhologu/vse_dlja_shkilnogo_psikhologa/moe_zhittja_mij_vibir_trening_dlja_starshikh_pidlitkiv_shhodo_profesijnogo_samoviznachennja/23-1-0-559
http://dliavseh.at.ua/load/psikhologu/vse_dlja_shkilnogo_psikhologa/moe_zhittja_mij_vibir_trening_dlja_starshikh_pidlitkiv_shhodo_profesijnogo_samoviznachennja/23-1-0-559
http://dliavseh.at.ua/load/psikhologu/vse_dlja_shkilnogo_psikhologa/moe_zhittja_mij_vibir_trening_dlja_starshikh_pidlitkiv_shhodo_profesijnogo_samoviznachennja/23-1-0-559


3

0 

Заняття з учнями за програмою «Коло 

спілкування»  

8 клас За 

узгодженням з 

кл. кер. 

3

1 

Корекційно-відновлювальне заняття «Як 

правильно підготуватися до іспиту» 

9  

клас, 11 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

3

2 

Бесіда «Як ставитися до невдач» 

(профілактика суїцидальної поведінки) 

10 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

КВІТЕНЬ 

3

3 

Розвивальні заняття з учнями 5 класу   5 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

3

4 

Заняття з учнями «Світ почуттів і волі 

людини» 

6-7-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

3

5 

Шукаємо своє покликання. Великий світ 

професій 

8 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

3

6 

Просвітницько-профілактичне заняття 

«Психологічна готовність до ДПА та ЗНО»  

9,11  

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

3

7 

Діагностика психологічної готовності учнів 

до ДПА та ЗНО  

9, 11 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

 

ТРАВЕНЬ 

3

8 

Урок-гра для учнів « Чи важко бути добрим». 5-ті 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер. 

3

9 

Бесіда «Як зробити себе щасливішим ?» 

(Виготовлення колективних коллажів) 

5 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

4

0 

Заняття з учнями «Світ почуттів і волі 

людини» 

6-7-8-і 

класи 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

4

1 

Заняття на зняття напруги та подолання 

негативних станів  перед ДПА 

9 клас За 

узгодженням з 

кл. кер 

4

2 

Тренінгове заняття «Ким я бачу себе в 

майбутньому» 

10 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

4

3 

Корекційне заняття на зняття напруги перед 

ДПА 

11 

клас 

За 

узгодженням з 

кл. кер 

 

 

 


