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Вступ. 

Психологічна служба санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» складається з практичного психолога. 

Психологічна служба Центру організовує роботу згідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», наказу МОН України від 22.05.2018 №509 «Положення про психологічну службу в системі освіти України», Листа МОН України від 

24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти», Листа МОН України від                          

16.07.2021 №1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021-2022 н.р., Листа МОН України від 

30.11.2020 № 6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»», Листа  КЗ ДНМЦ ПС від 

26.07.2021 № 01/03-163 «Про розподіл та тривалість робочого тижня практичного психолога і соціального педагога закладу освіти»,                 

Листа КЗ ДНМЦ ПС від 28.07.2021 № 01/03-166 «Про використанні в роботі типової документації практичного психолога та соціального 

педагога закладу освіти», Листа КЗ ДНМЦ ПС від 03.08.2021 №01/03-171 «Про узагальненні типові штатні нормативи», Листом КЗ ДНМЦ 

ПС від 16.08.2021 № 01/03-178 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби освіти у Донецькій області на 2021-2022 н.р.: 

методичні матеріали та рекомендації», Листом КЗ ДНМЦ ПС від 19.08.2021 №01/03-181 «Циклограма діяльності для фахівців психологічних 

служб ОКВ Донецької області»,  керуючись Конвенцією ООН «Про права дитини», етичним кодексом практичного психолога, посадовою 

інструкцією,  методичними рекомендаціями та іншими нормативними документами, які охоплюють питання роботи психологічної служби. 

І. Аналітична частина. 

Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто» є комунальним закладом Донецької облдержадміністрації. 

Центр розрахований на перебування дітей-сиріт, дітей ПБП та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. В Центрі  

функціонує відділення школи-інтернат, де навчається 24 дитини. Щомісяця в закладі перебуває до 400 дітей шкільного віку.  

Основною метою діяльності педагогічного колективу є комплексна реабілітація вихованців, організація реабілітаційно-виховного 

процесу, спрямованого на адаптацію вихованців у суспільстві, всебічний розвиток і самореалізацію дітей даної категорії з урахуванням 

фізіологічних, психічних,  соціально-педагогічних особливостей їхнього розвитку. Психологічна служба Центру діє сумісно із педагогічним 

колективом, адміністрацією у напрямку створення умов для відновлення та укріплення соціального та психічного здоров’я вихованців. 
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Робота практичного психолога була організована відповідно до плану роботи на 2020-2021 н. р. та здійснювалася за наступними 

напрямками:  

1. Діагностична робота складалась з вивчення мікроклімату та соціального статусу вихованців в дитячому колективі, виявлення 

суїцидальних намірів, діагностика професійних нахилів та інтересів, визначення особистісних особливостей та емоційного стану 

дітей. 

2. Під час проведення просвітницько-профілактичних заходів висвітлювались такі питання, як створення сприятливого соціально-

психологічного клімату («Гармонійна взаємодія як один із чинників сприятливого соціально-психологічного клімату», «Усмішка 

по колу», «Я серед друзів», тощо), профілактика негативних проявів в поведінці та суїцидальних ідеацій («Доросле життя», 

«Неповторність мого життя», «Сенс життя», «Відповідальність ознака зрілості», «Як приймати рішення», «Ти не один», «Поряд є 

небайдужі», «Коли порушують мої права», «Я в променях сонця» тощо), профілактика булінгу, домашнього насильства та 

жорстокого поводження з дітьми («Школа – територія миру та порозуміння», «Насильство починається з дрібниць», «Наслідки 

жорстокого поводження з дітьми», «Молодь про насильства» тощо), профілактика безпечного та здорового способу життя («Шкода 

чи користь», «Живи без залежності», «Статеве виховання підлітків», «Моє здоров’я – моя відповідальність» тощо), психологічна 

просвіта («Потреби у відносинах. Погляд через ТА  (за Р.Г. Ерскіним), «Інноваційні технології в роботі педагогів», «Тайм 

менеджмент. Години для себе» тощо). 

Просвітницька робота з педагогами Центру мала на меті збільшення рівня обізнаності, ураховуючи психологічну складову, з таких 

питань як, протидія та запобігання насильству, суїцидальні наміри, статевого виховання, ефективне спілкування, відновлення 

власних ресурсів.   

3. Корекційно-розвивальна робота. З вихованцями Центру проводились корекційні та розвивальні заняття з психокорекції емоційно-

вольової сфери, з психосоціальної стійкості та з формування навичок ефективного спілкування. В роботі практичного психолога 

використовувалися корекційно-розвивальні програми «Психокорекція емоційно-вольової сфери», «Управління реакціями», 

«Розвиток навичок психологічного відновлення», «Я вже в першому класі». У червні,  ліпні 2021 року сумісно з методистами               
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КЗ ДНМЦ ПС проводились корекційно-розвивальні заняття за програмою «Розвиток навичок психологічного відновлення» з 

метою налагодження ефективної співпраці, профілактики булінгу, сприяння ненасильницькому спілкуванню, вирішення 

конфліктних ситуацій та створення безпечного освітнього середовища. 

4. Консультаційна робота. Питання, з якими звертались учасники освітнього процесу, були такими: адаптація дитини до нового 

колективу, психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей ПБП, супровід дітей з ООП в умовах інклюзивної 

освіти, психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти, домашнє насильство, професійне вигорання. Під 

час вирішення конфліктних ситуації використовувався метод медіації.  

5. Групові консультації для педагогів та вихованців проводились за наступними темами: «Особливості спілкування з дітьми які 

постраждали від насильства», «Діти з ООП. Психологічний супровід», «Діти з ООП як суб’єкт інклюзивної освіти», «Соціально-

психологічний захист безпритульних та бездоглядних», «Що потрібно знати про булінг», «Телефони гарячих ліній», «Допомога 

дитини з ООП» 

6. Організаційно-методична робота. Протягом року був підготовлений та розповсюджений інформаційно - просвітницькі матеріал 

(буклети, пам’ятки) серед вихованців та співробітників Центру: «Домашнє насильство. Що потрібно знати», «Почути дитину. 

Приймати дитину», «Навички відновлювальної комунікації», «Тайм-менеджмент. Години для себе», «Підліткова злочинність. 

Психологічний аспект», «Концептуальні засади статевого виховання». 

7. Зв’язки з громадськістю.  Практичний психолог Центру  в 2020-2021 н. р. співпрацювала з ГО «Ла Страда-Україна» з питань 

попередження гендернозумовленого насильства, домашнього насильства та профілактики і розв’язання конфлікту з 

використанням медіації в учнівському середовищі.  

Основні завдання, які виконувались практичним психологом Центру в 2020-2021  н.р.: 

 Сприяння розвитку навичок ефективної взаємодії в групі та формування позитивного соціально-позитивного клімату; 

 Сприяння розвитку навичок конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях; 

 Формування психологічної культури педагогів з питань психології, її практичного використання в організації  освітнього 



5 
 

процесу; 

 Формування здорового способу життя, відповідального ставлення за власний вибір, профілактики негативних явищ в 

освітньому середовищі; 

 Формування та розвиток позитивних життєвих орієнтацій дітей, які навчаються в закритих освітніх закладах. Профілактика 

суїцидальних явищ. 

ІІ. Цілепокладаюча частина. 

 Тема над якою працює педагогічний колектив СОЦСР « Смарагдове місто»:  Формування інноваційного освітнього середовища на 

основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.  

Тема над якою працює практичний психолог: Створення сприятливого соціально-психологічного клімату як необхідної умови 

успішної  соціалізації.  

Мета: Виявлення впливу соціально-психологічного клімату на процес соціалізації; розвиток соціальної компетенцій, особистої 

зрілості. 

Основні завдання практичного психолога на 2021-2022 н.р. 

1. Формування психологічної культури педагогів та батьків, з метою  практичного використання її в організації освітнього процесу. 

2. Формування культури здорового способу життя, відповідального ставлення за власний вибір.  

3. Формування позитивної життєвої перспективи, активізація процесів самопізнання, самосприйняття, побудова позитивного образу 

майбутнього. Профілактика суїцидальних ідеацій. 

4. Ознайомлення учасників освітнього простору із загрозами, які може нести Інтернет. 

5. Формування та розвиток навичок свідомого, відповідального споживання медіа-продукції. 

6. Проведення інформаційно-освітньої та профілактичної роботи щодо   профілактики девіантної поведінки, протидії торгівлі людьми 

серед неповнолітніх, протидії булінгу, попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми, дискримінації.  

7. Надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від цькування. 

8. Профілактика негативних явищ в освітньому середовищі, популяризація ненасильницької моделі поведінки. 
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ІІІ. Змістова частина  

 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з 

учасниками освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка 

про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

Вересень  

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 План роботи на поточний 

навчальний рік. 

Складання  та узгодження 

плану роботи 

Індивідуальна  .  

1.2 Поточна документація. Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.3 Інформаційні стенди. Оновлення інформації Індивідуальна    

1.4 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо). 

 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.5 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.6 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.7 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Захист прав людини і 

ВІЛ/СНІД» 

Підготовка та 

розповсюдження  

Індивідуальна    
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2. Просвіта       

2.1  «Звички: шкода чи користь». 

 

Проведення практичних 

занять  з елементами тренінгу 

Вихованці 

Центру 

  

   

2.2 «Шляхи до мрій». (Всесвітній день 

мрій) 

 

Проведення практичного 

заняття 

Вихованці 

Центру 

   

2.3 «Чому відбувається суїцид і як йому 

запобігти?» 

Проведення тематичного 

кола 

Педагоги 

Центру 

   

3. Профілактика      

3.1 «Конфлікт. Хто виграє?» 

(Профілактика булінгу, 

попередження насильства. 

Впровадження ШСП). 

Проведення коло 

порозуміння 

Вихованці 

Центру (7-11 

клас) 

   

3.2 «Булінг. Стосується кожного». 

 

Проведення практичного 

заняття 

Вихованці 

Центру (9-11 

клас) 

   

3.3 «Я в променях сонця»  

(Всесвітній день запобігання 

самогубствам) 

Конкурс стіннівок Вихованці 

Центру 

   

3.2 «Неповторність мого життя» 

 

Проведення практичного 

заняття  

Вихованці  

Центру  

(7-11 клас) 

   

3.4 Участь в тижні протидії булінгу Проведення інтерактивних     

заходів, акцій,  кола цінностей 

тощо 

Вихованці та 

педагоги  

Центру 

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

Методика вивчення 

самооцінки особистості 

Дембо-Рубінштейн; тест 

шкільної тривожності Філіпса; 

методика незакінчені речення; 

Вихованці 

Центру 

 Жданова Н.О.  
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опитувальник САН; 

проективні методики. 

 

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

Методика визначення 

типологічних особливостей 

сприймання (за Л.Венгер); 

методика «Коректурні проби» 

(автор Б.Бурдо, В. Анфілов); 

методика запам’ятовування  

12 слів та 9 геометричних 

фігур; методика дослідження 

основних властивостей уяви; 

проективні методики. 

Вихованці 

Центру 

   

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

 

Групова консультація Старший 

вихователь, 

заступник 

директора з ВР 

 Жданова Н.О.  

5.2 Консультації при прийомі на роботу. 

(особливості психічного розвитку 

дітей-сиріт, особливості психічного 

розвитку дитини яка потребує 

особливих освітніх послуг, 

профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальна консультація Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації  педагогів на основі 

проведеної діагностики. 

Індивідуальні \ групові 

консультації 

Вихователі 

відділення 

школи-

інтернат, класні 

керівники 
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5.4 Консультація  щодо особливостей  

особистості  та організації 

освітнього процесу новоприбулих 

вихованців до відділення  школи-

інтернату. 

Індивідуальна консультація Вчителі, 

вихователі 

початкової 

школи 

 .  

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

. 

Проведення індивідуальних 

та групових занять 

Вихованці 

Центру 

   

6.2 Корекційно-розвивальна програма 

«Я вже першокласник…»                 

на підвищення адаптивних 

можливостей першокласників 

 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру 

(відділення 

школи-

інтернат), учні 

1 класу 

   

7 Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки. 

Вихованці, 

педагоги 

Центру 

   

9. Інше      

Жовтень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     



10 
 

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2  Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-розвивальні 

заняття, семінари-практикуми, 

практичні заняття з елементами 

тренінгу,  коло порозуміння, 

виступи тощо) 

 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 Статистична інформація щодо 

кадрового забезпечення діяльності 

психологічної служби 

Систематизація та надання 

інформації. 

Індивідуальна    

1.4 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.5 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.6 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Основні мотиви 

суїцидальної поведінки серед дітей» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна    

2. Просвіта       

2.1 Участь у проведенні заходів до 

Всесвітнього дня психічного 

здоров’я. 

 

Проведення практичного  

заняття, кола цінностей, акції 

тощо 

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

 .  

2.2 «ЗСЖ: модно, весело, корисно» Інтерактивний захід Вихованці 

Центру, педагоги 

   

2.3 «Психологічна готовність до 

ефективної взаємодії» 

 

Практичне заняття з 

елементами тренінгу  

Педагоги 

Центру 

20.10.21, 

27.10.21 
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2.4 «Ні сучасному рабству» 

(Європейського дня боротьби з 

торгівлею людей) 

Організація та проведення 

конкурсу колажів 

Вихованці 

Центру 

   

2.5 «Усмішка по колу» 

(Всесвітній день усмішки) 

Організація та проведення 

конкурсу малюнків 

Вихованці 

Центру 

 .  

3. Профілактика      

3.1 «Відповідальність як ознака 

зрілості». 

«Моє доросле життя, як я його 

бачу» 

(Профілактика негативних проявів 

поведінки. Впровадження ШСП) 

Проведення кіл цінностей  Вихованці 

Центру 

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення рівня адаптованості до 

освітнього процесу. 

Комплекс психодіагностичного 

інструментарію для дослідження 

адаптації учнів 1 класу до 

освітнього процесу (автори 

Н.Сосновенко, А. Тінякова) . 
 

Комплекс психодіагностичного 

інструментарію для дослідження 

адаптації учнів 5 класу до 

освітнього процесу (автори 

Н.Сосновенко, А. Тінякова) . 

Вихованці 

Центру 

(відділення 

школи-

інтернат), учні 

1 класу, 

 

учні 5 класу. 

 

 

 

.  

4.2 Вивчення особистісної сфери Методики: 

Методика вивчення 

самооцінки особистості 

Дембо-Рубінштейн; тест 

шкільної тривожності Філіпса; 

методика незакінчені речення; 

опитувальник САН; 

проективні методики. 

Вихованці 

Центру 

   

4.3 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

Методика визначення 

Вихованці 

Центру 
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типологічних особливостей 

сприймання (за Л.Венгер); 

методика «Коректурні проби» 

(автор Б.Бурдо, В. Анфілов); 

методика запам’ятовування  

12 слів та 9 геометричних 

фігур; методика дослідження 

основних властивостей уяви; 

проективні методики. 

5 Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

 .  

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх послуг, 

профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо). 

Індивідуальні консультації  Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Індивідуальні \ групові 

консультації 

Педагоги 

Центру 

   

5.4 «Соціальна адаптація: механізми та 

критерії успішності» 

Групова консультація  Педагоги 

Центру 

   

5.5 «Національні «гарячі» лінії в 

Україні» (попередження насильства 

та жорстокого поводження; 

безплатна правова допомога) 

Групова консультація Вихованці, 

співробітники 

Центру. 

   

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальна програма   

«Я вже першокласник…»                                 

на підвищення адаптивних 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру 

(відділення 
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можливостей першокласників. 

 

школи-

інтернат), учні 

1 класу 

6.2 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

. 

 Індивідуальних та групових 

занять 

Вихованці 

Центру. 

.   

6.3 Розвивальна програма «Розвиток 

навичок психологічного 

відновленні».  

(за С.Богдановим, програма 

«Навички кризового 

консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу 

у школярів»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

 .  

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

9. Інше      

Листопад 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата виконання 

або перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація. Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    
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1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо). 

 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.4 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.5 Інформація щодо роботи з 

подолання дитячої безпритульності 

та бездоглядності 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.6 Інформація щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, виховання гендерної 

культури та гендерної рівності в 

системі освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.7 Інформація щодо профілактики 

правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних 

речовин серед неповнолітніх 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.8 Інформація щодо запобігання та 

протидії домашнього насильства 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.9 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Гендерна рівність як 

складова принципу рівності» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна    

2. Просвіта       
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2.1 «Світ без насильства». 

1.  

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру 

   

2.2 «Фантазуємо!Творимо!Уявляємо!»  Проведення інтерактивної 

гри. 

Вихованці 

Центру 

   

2.4 «Толерантність – це повага до 

інших» 

 (Міжнародний день толерантності) 

Проведення конкурсу 

малюнків 

Вихованці 

Центру 

 .  

2.5 Акції «16 днів проти насильства». Проведення інтерактивних 

заходів, кіл порозуміння, 

практичних занять, конкурсу 

стіннівок тощо 

Вихованці та 

співробітники 

Центру 

   

3. Профілактика      

3.1 «Гармонія світу» 

(Профілактика суїцидальної 

поведінки) 

 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру, учні 7-

9 класів. 

   

3.2 «Булінг чи піддражнювання». 

(Профілактика булінгу в 

навчальному закладі) 

1.  

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру, учні 5-

8 класів. 

   

3.3 «Міжособистісні стосунки в 

загоні»  

( Профілактика насильства в 

освітньому просторі. 

Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

   

4. Діагностика       

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

Методика вивчення 

самооцінки особистості 

Дембо-Рубінштейн; тест 

шкільної тривожності Філіпса; 

методика незакінчені речення; 

опитувальник САН; 

Вихованці 

Центру 
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проективні методики. 

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

Методика визначення 

типологічних особливостей 

сприймання (за Л.Венгер); 

методика «Коректурні проби» 

(автор Б.Бурдо, В. Анфілов); 

методика запам’ятовування  

12 слів та 9 геометричних 

фігур; методика дослідження 

основних властивостей уяви; 

проективні методики. 

Вихованці 

Центру 

За потребою .  

4.3 Діагностика щодо виявлення 

суїцидальних намірів. 

 

Групова діагностика \ 

індивідуальна діагностика. 

 

Вихованці 

Центру 

(відділення 

школи-

інтернат), учні 

7-11 класів 

 

 

.  

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

 . 

 

 

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації  Педагоги    

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Індивідуальні \ групові 

консультації 

Педагоги 

Центру 
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5.4 «Розвиток комунікації в роботі з 

дітьми з ООП» 

Групова консультація Педагоги 

центру 

   

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових занять 

Вихованці 

Центру 

   

6.2 Розвивальна програма «Розвиток 

навичок психологічного 

відновленні».  

(за С.Богдановим, програма 

«Навички кризового 

консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу 

у школярів»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

   

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

9 Інше      

Грудень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата виконання 

або перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    
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1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо). 

 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.4 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.5 Інформація щодо профілактики та 

виявлення булінгу в закладах освіти 

Систематизація та надання 

інформації  

Індивідуальна    

1.6 Інформація щодо стану 

профілактики суїцидальної 

поведінки 

Систематизація та надання 

інформації  

Індивідуальна    

1.7  Інформація щодо протидії торгівлі 

людьми 

Систематизація та надання 

інформації  

Індивідуальна    

1.8 Інформація щодо впровадження 

ШСП для профілактики і 

розв’язування конфліктів у закладах 

освіти 

Систематизація та надання 

інформації  

Індивідуальна    

1.9 Інформація щодо психолого-

педагогічного супроводу здобувачів 

освіти з ООП та стану розвитку 

інклюзивної освіти 

Систематизація та надання 

інформації  

Індивідуальна    

1.1

0 

Інформація щодо психологічного 

супроводу адаптації здобувачів 

освіти до умов освітнього процесу 

Систематизація та надання 

інформації  

Індивідуальна    

2. Просвіта       
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2.1 «Здоров’я  як цінність нашого 

життя». 

.  

Проведення практичного 

заняття 

Вихованці 

Центру 

 .  

2.2 «Червона стрічка – стрічка надії» 

(Всесвітній день боротьби зі 

ВІЛ\СНІД) 

Проведення конкурсу 

стіннівок 

Вихованці 

Центру 

   

2.3 «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»  

Джерело: Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція :методичний посібник для 

виховної роботи з учнями з питань 

протидії торгівлі людьми. К.: ТОВ 

«Основа», 2012. 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

центру (учні 7-

11 класів) 

   

2.6 Акції «16 днів проти насильства». Проведення інтерактивних 

заходів, кіл порозуміння, 

практичних занять, конкурсу 

стіннівок тощо 

Вихованці та 

співробітники 

Центру 

   

2.7 «Підлітковий суїцид або чого варта 

байдужість» 

 

Проведення семінару-

практикуму 

Педагоги 

Центру 

   

3. Профілактика      

3.1 «Мій світ як цінність»  

 (Профілактики негативних проявів 

поведінки. Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру. 

   

3.2 «Труднощі в спілкуванні» 

((Профілактика насильства в 

освітньому просторі. 

Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру. 

   

3.3 «Рука допомоги. Стоп булінг». 

 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру, учні 2-

4 класів 
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3.4 «Загальні поняття про насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці 

Центру 

   

3.5 «Дитина і булінг» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці, 

педагоги 

Центру 

   

3.6  «Людяність перш за все» Проведення практичного 

заняття 

Вихованці 

Центру 

   

3.7 «Що я знаю про ВІЛ/СНІД?» Проведення тематичного 

кола 

Вихованці 

Центру 

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

Методика вивчення 

самооцінки особистості 

Дембо-Рубінштейн; тест 

шкільної тривожності Філіпса; 

методика незакінчені речення; 

опитувальник САН; 

проективні методики. 

 

Вихованці 

Центру 

За потребою   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

Методика визначення 

типологічних особливостей 

сприймання (за Л.Венгер); 

методика «Коректурні проби» 

(автор Б.Бурдо, В. Анфілов); 

методика запам’ятовування  

12 слів та 9 геометричних 

фігур; методика дослідження 

основних властивостей уяви; 

проективні методики. 

 

Вихованці 

Центру 

За потребою .  

5. Консультування      
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5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги 

Центру 

   

5.4 «Медіаграмотність як інструмент 

комунікаційного середовища» 

Групова консультація Педагоги 

центру 

   

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових занять 

Вихованці 

Центру 

   

6.2 Розвивальна програма «Розвиток 

навичок психологічного 

відновленні».  

(за С.Богдановим, програма 

«Навички кризового 

консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу 

у школярів»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

 .  

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 
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самоврядування 

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки. 

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

9 Інше      

Січень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата виконання 

або перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо). 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 Інформаційні стенди. Оновлення інформації Індивідуальна  .  

1.4 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна За потребою   

1.5 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.6 Інформація щодо профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед учнів та учнівської 

молоді в закладах освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.7 Статистична інформація щодо 

кадрового забезпечення  діяльності 

психологічної служби 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    
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1.8 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Захист прав дітей від 

насильства: алгоритм дій 

педагогічного працівника» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна    

2. Просвіта       

2.1 «Слова подяки і не лише» 

(Всесвітній день «Спасибі») 

Проведення конкурсу 

колажів 

Вихованці 

Центру 

   

2.2 «Дитина – цілий світ» (Суїцідальні 

ідеації в підлітковому віці) 

Семінар-практикум Співробітники 

Центру 

   

2.3 «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»  

 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

центру (учні 7-

11 класів) 

   

3. Профілактика      

3.1 «Кібербулінг. Що я знаю про 

ризики в Інтернеті». 

Коло цінностей Вихованці 

Центру 

 .  

3.2 «Загальні поняття про насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці 

Центру 

   

3.3 «Дитина і насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці, 

педагоги 

Центру 

 .  

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

Методика вивчення 

самооцінки особистості 

Дембо-Рубінштейн; тест 

шкільної тривожності Філіпса; 

методика незакінчені речення; 

опитувальник САН; 

проективні методики. 

 

Вихованці 

Центру 

За потребою   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

Методика визначення 

Вихованці 

Центру 
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типологічних особливостей 

сприймання (за Л.Венгер); 

методика «Коректурні проби» 

(автор Б.Бурдо, В. Анфілов); 

методика запам’ятовування  

12 слів та 9 геометричних 

фігур; методика дослідження 

основних властивостей уяви; 

проективні методики. 

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги 

Центру 

 . 

 

 

5.4 «Казки в освітньому процесі. 

Психологічні аспекти 

використання» 

Групова консультація Педагоги    

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових занять 

Вихованці 

Центру 
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6.2 Розвивальна програма «Розвиток 

навичок психологічного 

відновленні».  

(за С.Богдановим, програма 

«Навички кризового 

консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу 

у школярів»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

   

7. Навчальна діяльність.      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування. 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки 

діяльності. 

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

  

 

 

9 Інше.      

Лютий 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата виконання 

або перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо) 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

форм роботи тощо 

Індивідуальна    

1.3 Консультації в навчально- Отримання консультації Індивідуальна    
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методичних та наукових центрах 

(закладах). 

1.4 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

2. Просвіта       

2.1 «Насильство. Чи є це актуальним?» Проведення коло цінностей Вихованці 

Центру 

   

2.2 «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»  

 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

центру (учні 7-

11 класів) 

   

2.3 «Підлітковий суїцид або чого варта 

байдужість» 

 

Проведення семінару-

практикуму 

Педагоги 

Центру 

   

3. Профілактика      

3.1 «Ти не один»                       

(Профілактика булінгу в закладі) 

Організація та проведення 

конкурсу колажів 

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

3.2 «Це все про мене». (профілактика 

суіцидальних ідеацій) 

Джерело:  

Методичні рекомендації ІМЗО 

щодо проведення профілактичної 

роботи. 

Проведення практичного 

заняття  

Вихованці 

Центру 

   

3.3 «Загальні поняття про насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці 

Центру 

   

3.4 «Дитина і насильство в Інтернет 

мережі» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці, 

педагоги 

Центру 

   

 «Складові здоров’я»  (профілактика 

здорового способу життя) 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

Центру, учні 5-
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6 класів 

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

 

Вихованці 

Центру 

   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

 

Вихованці 

Центру 

За потребою   

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги    

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги    

5.4 «Виховувати та навчати людину: 

гендерна рівність в освіті» 

Групова консультація Педагоги 

Центру 

   

5.5 «Турбота про своє здоров’я 

(ІППШ)» 

Групова консультація Вихованці 

Центру, учні 9-

11 класів 

   

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових занять 

Вихованці 

Центру 
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6.2 Розвивальна програма «Розвиток 

навичок психологічного 

відновленні».  

(за С.Богдановим, програма 

«Навички кризового 

консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу 

у школярів»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

   

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

9.  Інше      

Березень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо) 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 Консультації в навчально- Отримання консультації Індивідуальна    
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методичних та наукових центрах 

(закладах). 

1.4 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна  .  

1.5 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Дитяча бездоглядність та 

безпритульність: основні причини 

виникнення» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна  .  

2. Просвіта       

2.1 Просвітницька програма  «Живи без 

залежності». 

Джерело: 

1.  Батченко. Т Живи без 

залежності//Психолог. – 2017. 

- №3-4. 

2. Формування навичок 

здорового способу життя у 

дітей і підлітків: За 

проектом «Діалог»: нав.- 

метод. посіб. / О.В. Вінда, 

О.П. Коструб, Н.О. 

Березіна.-.Київ, 2004. 

Формування груп та 

проведення практичних 

занять 

Вихованці 

Центру 

   

2.2 «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»  

 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

центру (учні 7-

11 класів) 

   

3. Профілактика      

3.1 « Гармонія за допомогою олівців та 

паперу».  (Профілактика 

емоційного вигорання та стресів). 

 

Семінар-практикум Педагоги 

Центру 

   

3.2 «Життя як цінність». (Профілактика 

суїцидальних намірів та ризикованої 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

Центру 

 .  
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поведінки) 

Джерело: 

1. Вознесенська О., Мова Л. 

Арт-терапія в роботі 

практичного 

психолога:Використання арт-

технології в освіті. – 

К.:Шкільний світ, 2007. 

2. Вознесенська О., Сидоркіна 

М. Арт-терапія у подоланні 

психічної травми: 

Практичний посібник. – 

К.:Золоті ворота, 2015. 

 

 

 

3.3 «Коли я конфліктую» 

(Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

   

3.4 «Погляд через калейдоскоп світу» 

(Профілактика суїцидальних ідеацій 

та ризикованої поведінки) 

Організація та проведення 

інтерактивної гри 

Педагоги та 

вихованці 

Центру 

   

3.5 «Загальні поняття про насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці 

Центру 

   

3.6 «Дитина і домашнє насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці, 

педагоги 

Центру 

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: Вихованці 

Центру 

   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

  

 

Вихованці 

Центру 

 

 

  

5. Консультування      
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5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги    

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги    

5.4 «Цифрова гігієна: як користуватися 

соціальними мережами» 

Групові консультації Вихованці 

Центру, учні 8-

11 класів 

   

5.5 «Різновиди психологічного 

насильства над дітьми» 

Групова консультація Педагоги 

Центру 

   

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових  практичних 

занять . 

Вихованці 

Центру 

   

6.2 Розвивальна програма «Розвиток 

навичок психологічного 

відновленні».  

(за С.Богдановим, програма 

«Навички кризового 

консультування та розвитку 

психосоціальної стійкості до стресу 

у школярів»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

 Жданова Н.О.  
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6.3 Розвивальна програма «Шлях від 

питання до відповіді» 

 (за Є.В. Заїка «Розвиваємо 

мислення, уяву, пам'ять. Тренінг 

мозку»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

   

7. Навчальна діяльність.      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування. 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

  

 

 

9. Інше.      

Квітень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо) 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 Інформація щодо впровадження 

ШСП для профілактики і 

розв’язування конфліктів у 

закладах освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    
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1.4 Інформація щодо профілактики 

правопорушень, вживання 

наркотичних та психотропних 

речовин серед неповнолітніх 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.5 Інформація щодо профілактики та 

виявлення булінгу в закладах 

освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.6 Інформація щодо роботи з 

подолання дитячої безпритульності 

та бездоглядності 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.7 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна  .  

1.8 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.9 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Конфлікти у нашому 

житті і чому їх треба вирішувати» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна  .  

2. Просвіта       

2.1 «Мої права та відповідальність» 

(Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

   

2.2 «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»  

 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

центру (учні 7-

11 класів) 

   

3. Профілактика      

3.1  «Профілактика шкідливих звичок» 

 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

Центру, учні 1-

4 класів  

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення мікроклімату в дитячому 

колективі. 

Методики: 

 

Вихованці 

Центру 

 .  
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 (відділення 

школи-

інтернат) 

4.2 Психологічна діагностика 

професійних нахилів та інтересів. 

 

Методика «Magellano 

Університет»  
Вихованці 

Центру 

(відділення 

школи-

інтернат), учні 

9-11 класів 

   

4.3 Вивчення особистісної сфери Методики: 

 

Вихованці 

Центру 

   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

 

Вихованці 

Центру 

   

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги 

Вихованці 

Центру 

 .  

5.4 «Психологічна резильєнтність. Як 

сприяти її формуванню у дітей». 

Групова консультація Педагоги 

Центру 

   

6. Корекція       

6.1 Розвивальна програма «Шлях від 

питання до відповіді» 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 
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 (за Є.В. Заїка «Розвиваємо 

мислення, уяву, пам'ять. Тренінг 

мозку»). 

6.2 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 
 

Проведення індивідуальних 

та групових  практичних 

занять. 

Вихованці 

Центру 

   

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

9 Інше      

Травень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

порозуміння, виступи тощо). 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    
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1.3 Аналітична довідка щодо 

діяльності психологічної служби у 

2021-2022 н.р. 

Систематизація, 

узагальнення та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.4 Інформація щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.5 Інформація щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, виховання гендерної 

культури та гендерної рівності в 

системі освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.6 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.7 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

2. Просвіта       

2.1 «Насильство. Поговоримо про 

важливе». 

 

Проведення групових 

практичних занять 

Вихованці 

Центру, учні 7-

9 класів 

 .  

2.2 «Повага та розуміння один одного» 

(профілактика негативних проявів в 

колективі) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

   

3. Профілактика      

3.1 «Загальні поняття про насильство» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці 

Центру 
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3.2 «Дитина і незнайомці» 

(профілактика насильства та 

жорстокого поводження) 

Карткова гра «Створюй коло 

безпеки» 

Вихованці 

Центру 

   

3.3 «Булінг. Стосується кожного». 

 

Проведення практичного 

заняття 

Вихованці 

Центру (9-11 

клас) 

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

 

Вихованці 

Центру 

   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

 

Вихованці 

Центру 

   

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР. 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації  Педагоги  

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги 

Вихованці 

Центру 

   

5.4 «Національні «гарячі» лінії в 

Україні» (попередження насильства 

та жорстокого поводження; 

безплатна правова допомога) 

Групова консультація Вихованці 

Центру 

 .  

6. Корекція       
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6.1 Розвивальна програма «Шлях від 

питання до відповіді» 

 (за Є.В. Заїка «Розвиваємо 

мислення, уяву, пам'ять. Тренінг 

мозку»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

 .  

6.2 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових  практичних 

занять. 

Вихованці 

Центру 

   

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

   

9. Інше      

Червень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація. Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо. 

Індивідуальна    
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порозуміння, виступи тощо). 

 

1.3 Інформація щодо психолого-

педагогічного супроводу 

здобувачів освіти з ООП та стану 

інклюзивної освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.4 Інформація щодо психологічного 

супроводу здобувачів освіти до 

умов освітнього процесу 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна  .  

1.5 Інформація щодо стану 

профілактики суїцидальної 

поведінки 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.6 Інформація щодо протидії торгівлі 

людьми 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.7 Інформація щодо профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед учнів та 

учнівської молоді в закладах освіти 

Систематизація та надання 

інформації 

Індивідуальна    

1.8 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.9 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

1.1

0 

Інформаційно-просвітницький 

матеріал « КТД як один із методів 

організаційного періоду зміни в 

Центрі» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна    

2. Просвіта      

2.1 «Шляхи миробудування» 

(просвітницька робота з питання 

вирішення конфліктів) 

Проведення станційного 

експресу 

Вихованці 

Центру 

 .  

2.2 «Умовні та безумовні 

прогладжування як задоволення 

Проведення семінару-

практикуму 

Співробітники 

Центру 
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потреби у відносинах» 

3. Профілактика      

3.1 «Булінг чи піддражнювання». 

(Профілактика булінгу в 

навчальному закладі) 

 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру, учні 5-

8 класів. 

   

3.2 «В пошуках сенсу життя» 

(Профілактика суїцидальних 

намірів. Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

 .  

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

 

Вихованці 

Центру 

   

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

 

Вихованці 

Центру 

   

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо). 

 

Індивідуальні консультації Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги, 

вихованці 

Центру 

 

   

6. Корекція       
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6.1 Розвивальна програма «Шлях від 

питання до відповіді». 

 (за Є.В. Заїка «Розвиваємо 

мислення, уяву, пам'ять. Тренінг 

мозку»). 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру. 

   

6.2 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових  практичних 

занять. 

Вихованці 

Центру 

   

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

8.1 ГО «Ла Страда-Україна»  

 

Надання інформаційно-

консультативної та 

методичної підтримки  

Вихованці 

Центру, 

співробітники 

Протягом 

місяця 

Жданова Н.О. 

 

 

9 Інше      

Липень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата 

виконання або 

перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація Оформлення, заповнення 

поточної документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. (Корекційно-

розвивальні заняття, семінари-

практикуми, практичні заняття з 

елементами тренінгу,  коло 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    
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порозуміння, виступи тощо). 

 

1.3 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна  Жданова Н.О.  

1.4 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна  Жданова Н.О.  

1.5 Інформаційно-просвітницький 

матеріал «Сприятливий соціально-

психологічний клімат як необхідна 

умова успішної соціалізації» 

Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційно-

просвітницького матеріалу 

Індивідуальна     

2. Просвіта       

2.1 «Планета дитинства»  

(За основними  принципами Конвенції 

про правам дитини) 

Проведення станційного 

експресу 

Вихованці, 

співробітники 

Центру 

   

3. Профілактика      

3.1 «Я в колі друзів»  

(Профілактика негативних проявів 

в колективі) 

 

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

Центру  

   

3.2 «Рука допомоги. Стоп булінг». 

 

Групові практичні заняття Вихованці 

Центру, учні 2-

4 класів 

 .  

 «Мій вільний час»  

(Профілактика негативних провів в 

поведінці. Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

   

4. Діагностика      

4.1 Вивчення особистісної сфери Методики: 

Методика вивчення 

самооцінки особистості 

Дембо-Рубінштейн; тест 

Вихованці 

Центру 
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шкільної тривожності Філіпса; 

методика незакінчені речення; 

опитувальник САН; 

проективні методики. 

 

4.2 Вивчення пізнавальної сфери Методика: 

 

Вихованці 

Центру 

   

5. Консультування      

5.1 Надання рекомендацій щодо 

формування загонів, з  урахуванням 

вікових та психофізичних 

особливостей дітей. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Ст. вихователь, 

заст. директора 

з ВР 

   

5.2 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги 

Центру 

   

5.3 Консультації на основі проведеної 

діагностики. 

Групова консультація \ 

індивідуальна консультація 

Педагоги, 

вихованці 

Центру 

   

6. Корекція       

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових  практичних 

занять. 

Вихованці 

Центру 

   

7. Навчальна діяльність      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування 

     

9. Інше      
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Серпень 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього  

закладу освіти 

Види 

та 

форми роботи 

Цільова група 

/аудиторія 

Термін 

проведення 

Виконавці Відмітка про 

виконання 
(дата виконання 

або перенесення) 

1. Організаційно-методична 

функція 

     

1.1 Поточна документація. Оформлення, систематизація, 

заповнення поточної 

документації 

Індивідуальна    

1.2 Підготовка до практичної 

діяльності. 

Опрацювання літератури,  

постанова завдання, підбір 

вправ, технік, визначення 

форми роботи, формування 

груп тощо 

Індивідуальна    

1.3 План роботи на 2022-2023 н. р. Планування діяльності на 

2022-2023 н. р. 

Індивідуальна    

1.4 Консультації в навчально-

методичних та наукових центрах 

(закладах). 

Отримання консультації Індивідуальна    

1.5 Навчально-методичні семінари 

(наради) психологів, соціальних 

педагогів. 

Участь в заходах ДНМЦ ПС Індивідуальна    

2. Просвіта       

2.1 «Фантазуємо! Творимо! 

Уявляємо!» 

Проведення інтерактивної 

гри 

Вихованці 

Центру 

    

3. Профілактика      

3.1 «Яким я бачу своє майбутнє» 

(Профілактика негативних проявів 

в поведінці. Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Вихованці 

Центру 

   

3.2 «Коло безпеки. Стосується 

кожного»  

(Профілактика насильства. 

Впровадження ШСП) 

Проведення кола цінностей Співробітники 

Центру 
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3.3 «Я в колі друзів» (профілактика 

негативних проявів в колективі) 

  

Проведення практичних 

занять 

Вихованці 

Центру  

   

4.  Діагностика 

4.1 Вивчення особистісної сери Методики: 

 

Вихованці 

Центру 

За потребою   

5. Консультування.      

5.1 Консультації при прийомі на 

роботу. (Особливості психічного 

розвитку дітей-сиріт, особливості 

психічного розвитку дитини яка 

потребує особливих освітніх 

послуг, профілактика та виявлення 

суїцидальних намірів у дітей тощо) 

Індивідуальні консультації Педагоги 

Центру 

   

5.2 «Міжособистісні стосунки в 

загонах, умови покращення 

психологічного клімату» 

Групові консультації Педагоги 

Центру 

   

6. Корекція.      

6.1 Корекційно-розвивальні заняття  з 

психокорекції емоційно-вольової 

сфери (агресивність, тривожність, 

зниження емоційної напруги тощо) 

 

Проведення індивідуальних 

та групових  практичних 

занять. 

Вихованці 

Центру 

   

7. Навчальна діяльність.      

8. Зв’язки з громадськістю та 

органами місцевого 

самоврядування. 

     

9. Інше.      

 


