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"Навчаючи інших вчитись самій 
В житті все робити з любов'ю. 
За кожний мій вчинок, щоб діти 

могли 
Згадати мене добрим словом" 



Формування  і розвиток кожної 
дитини як індивідуальність. 

Допомога у створені позитивному 
ставлені до життя. Профілактика та 

подолання. 



Результати педагогічної діяльності 
 
 Робота психолога стає необхідним елементом 
системи управління освітнім процесом школи, оскільки 
результати його діяльності припускають оцінку якості 
навчання в школі по ряду обов'язкових критеріїв. 
 
 Одним з головних напрямків освітнього процесу в 
нашій школі є психолого-педагогічний супровід учнів до 
самовизначення особистості як індивідуальність та допомога 
учням, вчителям, батькам у вирішені виникаючих проблем 
особистого характеру. 
 

Тому метою психологічного супроводу є: 
максимальне сприяння психічному та особистісному розвитку 

учнів, основними чинниками якого є загальні і спеціальні 
здібності дітей, а також створення соціально-психологічних 
умов для розвитку особистості учнів і зміцнення їх здоров'я. 





Моя організаційна робота 
складається з: 

 
1. Підготовки до роботи кабінету педагога-психолога, 

 
 2.  Підготовки необхідної документації  
 
 3.  Розробка корекційно-розвивальних програм 



Діагностична робота 
 

 Діагностична робота психолога спрямована на відстеження і виявлення особливості 
психологічного розвитку дитини, сформованість певних психологічних новоутворень, відповідність 
рівню розвитку умінь, знань, навичок, особистісних і міжособистісних утворень віковим орієнтирам 
і вимогам суспільства. 

В ході діагностичної роботи я: 
- вивчаю звернення до психолога, що надходить від учителів, батьків, учнів, визначення проблеми, 
вибір методу дослідження; 
- проводжу діагностичного обстеження; 
- формулюю висновки про основні характеристики вивчалися компонентів психічного розвитку або 
формування особистості школяра (постановка психологічного діагнозу і розробка рекомендацій. 
Однією з головних завдань в діагностичній роботі є шкільна психодіагностика.  
 Психодіагностичні дані необхідні: для складання соціально-психологічного портрета 
школяра (опису його шкільного статусу) для визначення шляхів і форм надання допомоги дітям, що 
зазнають труднощі в навчанні, спілкуванні і психічному самопочутті для вибору засобів і форм для 
подальшого психологічного сопроводу учнів. 
 Загальна мета психодіагностики - моніторинг процесу навчання і рівня актуального 
розвитку учня і специфіки цього розвитку, надання інформації класним керівникам, педагогам-
предметникам, адміністрації школи для сприяння створенню сприятливих соціально-педагогічних і 
психологічних умов у навчальній роботі і організації виховної діяльності, подолання кризових 
періодів в процесі навчання в школі. 



 При проведенні діагностичних процедур я використовую типові психологічні 
методики рекомендовані Інститутом післядепломної педагогічної освіти та які  
адаптовані до умов даної школи. 
 

 Групове і індивідуальне діагностування 
 

 Для реалізації психологічної допомоги учням і педагогам в питаннях 
особистісного розвитку, позитивної соціалізації, професійного становлення і життєвого 
самовизначення я вирішую такі завдання: 
- вивчаю особистість учнів і учнівських колективів з метою організації індивідуального та 
диференційованого підходу в процесі навчання і виховання; 
- своєчасно виявляю дітей, які опинилися в соціально-небезпечному положенні, сприяю 
створенню умов для формування адаптивних соціальних навичок. 
 Пріоритетними напрямками супроводу в початковій школі є: визначення 
готовності дитини до навчання в школі; сприяння адаптації до школи, формуванню 
емоційно позитивного ставлення до школи; розвиток самостійності і самоорганізації, 
розвиток творчих здібностей. 
 Метою своєї психолого-діагностичної діяльності вважаю вивченя 
індивідуальних особливостей особистості учнів для виявлення причин виникнення 
проблем в навчанні і розвитку; визначення сильних сторін особистості, її резервних 
можливостей, на які можна спиратися в ході корекційної роботи; визначення 
індивідуального стилю пізнавальної діяльності. Заходи зазначеного напрямку проводжу 
відповідно до плану роботи практичного психолога. 
Дослідження проводжу в режимі як групового, так і індивідуального дослідження. 



Корекційно-розвивальна робота 
 
 Один з найбільш складних і відповідальних видів 
діяльності  психолога - психологічна корекція. 
 Психологічна корекція - профілактика і подолання 
відхилень у соціальному і психологічному здоров'ї. 
Забезпечення вирішеню проблем, пов'язаних з навчанням, 
вихованням, психічним здоровям учнів. 
 

В ході даної роботи я: 
- розробляю розвиваючі програми для учнів з урахуванням 
завдань кожного вікового етапу; 
- виявляю психологічні особливості дитини, які надалі можуть 
зумовити відхилення в інтелектуальному або особистісному 
розвитку; 
- попереджаю можливі ускладнення в зв'язку з переходом 
учнів на наступну вікову ступінь. 



Консультативно-просвітницька 
робота 

 
 

Консультативно-просвітницька робота 
спрямована на роз'яснення дорослим і дітям 

психологічних знань, а також допомогу у 
вирішенні проблемних ситуацій. 

          Мною проводились консультації 
педагогів і учнів. Дана форма роботи 

допомагала підліткам в розкритті самого 
себе, в вирішені конфліктних ситуацій. 



Науково-методична робота 
включає в себе: 

 
 - участь в семінарах, в майстер - 
класах, 
- робота з самоосвіти; 
- діяльність по створенню програм, 
методичних розробок для роботи з 
учасниками освітнього процесу. 



Схема внутрішньої взаємодії 

ПСИХОЛОГ 

AДМІНІСТРІЦІЯ 

УЧНІ 

БАТЬКИ 
МЕДИЧНИЙ 
ПРАЦІВНИК 

ВЧИТЕЛІ 


