
 

 

 



 

Вступ 

Відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні 

документи, на яких ґрунтується діяльність працівників психологічної служби 

Практичний психолог, Новосад Інна Валеріївна, спеціаліст І кваліфікаційної 

категорії. 

Діяльність психологічної служби здійснюватиметься відповідно до: Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих 

питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;  

Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України»;  

постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про 

початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»;  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988- р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 «Про 

затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;  

листів Міністерства освіти і науки України:  

від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах 

воєнної агресії»;  

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

насильству в умовах воєнного стану в Україні»;  

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

інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;  

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

виховання в закладах освіти України»;  

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

організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному році»;  



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

освіти в 2022/2023 навчальному році»; 

Етичного кодексу психолога, Статуту ліцею, Правил внутрішнього розпорядку, 

посадової інструкції, наказів керівника ліцею та інших чинних нормативно-правових 

документів. 

 

І. Аналітична частина 

Короткий аналіз виконання плану роботи за минулий рік 

У 2021-2022 навчальному році психологічна служба працювала за основними 

напрямами, які визначені Положенням про психологічну службу у системі освіти 

України. 

Проведена діагностика здобувачів освіти 5-11 класів з метою вивчення 

особливостей особистості, самооцінки, соціальної адаптованості, професійних 

нахилів, соціометричних статусів; за результатами діагностики надавалися 

рекомендації. Відбувався психологічний супровід адаптації новоприбулих учнів.  

Профілактика зі здобувачами освіти здійснювалася щодо протидії булінгу, 

загроз, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг); обговорювалися 

питання медіаграмотності і медіазахисту; впливу та наслідків вживання наркотичних, 

психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; також увага приділена проблемі 

торгівлі людьми. Здобувачі освіти були учасниками тренінгів, спрямованих на 

підвищення стресостійкості, профілактику конфліктів. Здійснювалася робота з 

формування сприятливого психологічного клімату та конструктивних взаємовідносин 

в класних колективах. Значна увага спрямована на формування навичок здорового 

способу життя. 

Працівники психологічної служби надавали психосоціальну та соціально-

педагогічну допомогу дітям та сім’ям, які були переміщені (ВПО) з інших областей за 

період воєнних дій.  

Проводилася консультативна робота з учасниками освітнього процесу, 

представниками громадськості. 

Протягом навчального року реалізовані психологічні заняття за програмами: 

«Траєкторія лідерської позиції» (В.В.Парубець, Н.Г.Сидорець), «Психологія 

спілкування» (Ю.О.Кірпота), «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички 



медіації» (В.Л.Андрєєнкова, К.Б.Левченко, Н.В.Лунченко, М.М.Матвійчук). Також 

відбувалися заняття за програмою «Бесіди про кар’єру» і заняття зі службою медіації 

ліцею. 

Психологічна служба впроваджувала онлайн-формат взаємодії: онлайн-

консультації для учасників освітнього процесу, працювала інтернет-сторінка «Кабінет 

психолога і соціального педагога». Протягом навчального року проводилися заняття 

психолого-педагогічної майстерні: «Розвиток емоційного інтелекту як наскрізна лінія 

НУШ», «Профілактика суїцидальних тенденцій серед молоді». 

Протягом навчального року працівники психологічної служби підвищували свій 

професійний рівень, брали участь у семінарах, тренінгах, курсах. 

 

 

ІІ. Цілепокладаюча частина 

Мета, завдання, запит керівництва  закладу освіти, тема, над якою працює 

заклад освіти 

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для 

соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного 

здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам 

освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.  

Завдання психологічної служби: збереження та зміцнення психічного та 

соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і 

соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів 

навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; 

сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-

педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

У 2022-2023 навчальному році освітня діяльність Княгининівського ліцею буде 

спрямована на вирішення педагогічної проблеми: забезпечення профільної освіти у 

ліцеї шляхом формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

Запити керівництва ліцею: 

 Психологічний супровід освітнього процесу. 

 Психологічний супровід учнів, які схильні до девіантної, залежної 

(адиктивної) поведінки. 



 Психолого-педагогічний супровід профілактики ситуації насилля, 

конфліктних ситуацій. 

 Профілактика булінгу. 

 Психолого-педагогічний супровід профілактики суїцидальних тенденцій 

серед дітей та молоді. 

 Робота у проєктах. 

 Проведення тренінгів, занять. 

 Діяльність служби медіації ліцею. 

 Психологічний супровід ВПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Змістова частина 

№ 

з\п 

Напрями діяльності з 

учасниками освітнього 

процесу закладу освіти. 

Види та форми роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/ 

аудиторія 

Хто 

проводить 

Відміт

ка про 

викон

ання 

1. Діагностика 

1.1 Діагностика здобувачів 

освіти 8-х класів: 

опитувальник самооцінки 

психічних станів Г. Айзенка, 

визначення соціометричного 

статусу кожного здобувача 

освіти, тест професійної 

спрямованості особистості Д. 

Голланда. Обробка 

Вересень-

грудень 

Здобувачі 

освіти 8-А, 

8-Б, 8-В 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 



результатів, оформлення 

висновків і рекомендацій 

1.2 Діагностика здобувачів 

освіти  9-х класів: 

опитувальник самооцінки 

психічних станів Г. Айзенка, 

визначення соціометричного 

статусу кожного здобувача 

освіти в класі, тест 

професійної спрямованості 

особистості Д. Голланда. 

Обробка результатів, 

оформлення висновків і 

рекомендацій 

Вересень-

грудень 

Здобувачі 

освіти 9-А, 

9-Б, 9-В, 9-

Г класів 

Практичний 

психолог  

1.3 Діагностика здобувачів 

освіти 11-х класів: 

визначення професійної 

спрямованості, соціометрія. 

Обробка результатів, 

оформлення висновків і 

рекомендацій 

Грудень-

лютий 

Здобувачі 

освіти  

11-А, 11-Б, 

11-В класів 

Практичний 

психолог  

1.4 Діагностика здобувачів 

освіти 6-7 класів: 

соціометрія, опитувальник 

самооцінки психічних станів 

Г. Айзенка. Поглиблена 

повторна діагностика 

здобувачів освіти з низьким 

рівнем адаптації до умов 

навчання в основній школі. 

Обробка результатів, 

оформлення висновків і 

рекомендацій 

Листопад

-січень 

Здобувачі 

освіти 6,7 

класу 

Практичний 

психолог 

 

 

1.5 Діагностика 10 класів: тест 

професійної спрямованості 

особистості Д. Голланда, 

соціометрія, соціальна 

адаптованість. Обробка 

результатів, оформлення 

висновків і рекомендацій 

Січень-

березень 

Здобувачі 

освіти 10-А, 

10-Б, 10-В 

класів 

Практичний 

психолог 
 

1.6 Діагностика новоприбулих 

здобувачів освіти за 

методикою «Соціальна 

адаптованість»  

Вересень-

листопад 

Новоприбулі 

здобувачі 

освіти 

Практичний 

психолог 

 

 

1.7 Самооцінка педагогічної 

діяльності (до атестації) 

Січень-

лютий 

Педагогічні 

працівники, 

які 

атестуються  

Практичний 

психолог 

 

 



1.8 Інші соціально-психологічні 

дослідження, індивідуальна 

діагностика 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 

2.  

Профілактика (проведення групових тренінгів, занять), 

індивідуальна профілактика 

 

2.1 Просвітницький тренінг з 

протидії булінгу 

Вересень-

грудень  

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

Практичний 

психолог 
 

2.2 Діяльність служби медіації 

ліцею  

Просвітницько-

профілактична програма 

«Вирішення конфліктів 

мирним шляхом. Базові 

навички медіації» 

(В.Л.Андрєєнкова, 

К.Б.Левченко, Н.В.Лунченко, 

М.М.Матвійчук) 

Протягом 

року 

Служба 

медіації 

Практичний 

психолог 
 

2.3 Тренінги, спрямовані на 

підвищення стресостійкості, 

профілактику конфліктів 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти  

6-11 класів 

Практичний 

психолог 
 

2.4 «Не смійся з мене: 

просвітницько-

профілактична програма 

тренінгових занять» (Авт. 

Лора Паркер Роерден, за заг. 

ред. Лях Т. Л.) 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 
Практичний 

психолог 
 

2.5 Заняття за програмою 

«Бесіди про кар’єру» для 

здобувачів освіти 6-10 класів 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-10 

класів 

Практичний 

психолог, 

класні 

керівники 

 

2.6 Психологічний супровід 

внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО); учасників 

освітнього процесу, які 

опинилися у складних 

життєвих обставинах (СЖО), 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

Постійно Внутрішньо 

переміщені 

особи 

(ВПО), 

учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 



2.7 Робота з профілактики 

бездоглянутості, 

правопорушень, жорстокості, 

насильства, формування 

навичок здорового способу 

життя, профілактика 

ВІЛ/СНІДУ 

Постійно Здобувачі 

освіти  

6-11 класів 

Практичний 

психолог 

 

 

2.8 Робота з формування 

сприятливого психологічно- 

го клімату та конструктивних 

взаємовідносин в дитячих 

колективах, профілактика 

булінгу, насильства, 

стигматизації, дискримінації, 

жорстокості 

Постійно Здобувачі 

освіти 

6-11 класів 

Практичний 

психолог 

 

 

2.9 Профілактична робота із 

запобігання  правопорушень, 

злочинності серед 

неповнолітніх 

Постійно Здобувачі 

освіти 

6-11 класів 

Практичний 

психолог 

 

 

2.10 Індивідуальна і групова 

профілактика 

На запит Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 
 

2.11 Інші профілактичні заходи На запит Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 
 

3.  

Корекція  

3.1 Корекційно-розвиткова 

програма формування 

стійкості до стресу 

«Безпечний простір» 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 

3.2 Програма «Діти та війна. 

Навчання технік зцілення»  

Для дітей віком від 8 до 18 

років (Патрік Сміт, Атле 

Диреґров, Вільям Юле / пер. 

з англ. О. Антонишин) 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 

3.3 Флярковська О.В. Школа 

самовдосконалення: «Повір у 

себе»  

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 

3.4 Інші корекційно-розвивальні 

заходи 

(індивідуальні/групові) 

На запит Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 

4.  

Консультування 

4.1 Консультування учасників 

освітнього процесу, онлайн-

Постійно 

на запит 

Учні  

Батьки  

Педагогічні 

Практичний 

психолог 

 

 



консультування працівники 

4.4 Консультації з боку інших 

зацікавлених осіб 

(представників громадськості 

тощо) 

Постійно 

на запит 

Представники 

громадськості 
Практичний 

психолог 

 

 

5.  

Просвіта 

5.1 Інформування з проблем 

торгівлі людьми 

Вересень-

грудень 

Учасники 

освітнього 

процесу  

Практичний 

психолог 

 

 

5.2 Інформування з питань 

запобігання та протидії 

домашньому насильстві в 

умовах воєнного стану в 

Україні 

Вересень-

грудень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 

5.3 Національно-патріотичне 

виховання 

Формування у здобувачів 

освіти національних та 

європейських цінностей 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

 

Практичний 

психолог 

 

 

5.4 Ознайомлення педагогів з 

технологіями надання першої 

психологічної допомоги 

учасникам освітнього 

процесу та запровадження 

«Психологічної хвилинки» 

під час уроків 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники 

Практичний 

психолог 

 

 

5.5 Інформування про вплив та 

наслідки вживання 

наркотичних, психоактивних 

речовин, алкоголю та 

тютюнопаління 

Жовтень-

лютий 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

 

Практичний 

психолог 

 

 

5.6 Загрози, які може нести 

інтернет (шахрайство, спам, 

кібербулінг тощо) 

Жовтень-

березень 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 

5.7 Популяризація 

ненасильницької моделі 

поведінки 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

Практичний 

психолог 

 

 

5.8 Формування моральної 

поведінки, активної життєвої 

позиції, єдності слова і діла в 

особистості, готовності брати 

активну участь у житті своєї 

держави 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

Практичний 

психолог 

 

 

5.9 Формування стійкості до 

стресу, розвиток резилієнс у 

дітей, психосоціальна 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 



допомога дітям, які 

пережили психотравмуючі 

події 

5.10 Тренінгові заняття 

«Готуємось до ДПА та ЗНО» 

(формування впевненості та 

профілактика стресів) 

Березень-

травень 

Здобувачі 

освіти 9, 11 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 

5.11 Ознайомлення педагогів та 

батьків з основними 

закономірностями та 

умовами сприятливого 

розвитку дитини 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники, 

батьки 

Практичний 

психолог 

 

 

5.12 Інформування усіх учасників 

освітнього процесу з питань 

збереження їхнього 

соціального благополуччя і 

психічного здоров’я 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 

5.13 Профорієнтація Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти 6-11 

класів 

Практичний 

психолог 

 

 

5.14 Інші просвітницькі заходи 

(виступи на психолого-

педагогічних консиліумах, 

засіданнях педагогічних рад 

тощо) 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 



Тематика занять психолого-педагогічної майстерні 
 

№ 

п/п 

Тема Термін 

проведення 

Форма 

проведення 

1. Технології надання першої 

психологічної допомоги учасникам 

освітнього процесу та запровадження 

«психологічної хвилинки» під час 

уроків 

31 серпня 

2022 року 

Тренінг 

2. Технології надання першої 

психологічної допомоги учасникам 

освітнього процесу 

Жовтень Тренінг 

3. Забезпечення захисту прав і свобод 

дітей, створення безпечного 

освітнього середовище (запобігання 

насильству в закладі освіти, 

домашньому насильству, торгівлі 

людьми тощо) 

Січень Тренінг 

4 Профілактика емоційного вигорання 

педагогічних працівників 

Березень Тренінг 

6. Зв’язки з громадськістю  

6.1 Онлайн: робота інтернет-

сторінки «Кабінет психолога 

і соціального педагога» на 

сайті ліцею, підготовка 

матеріалів, зворотній зв’язок 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 
 

 

7.  Організаційно-методична робота 

7.1 Робота в проєкті «Школа 

Миру» 

Протягом 

року 

Учасники 

проєкту 

Практичний 

психолог 

 

 

7.2 Складання планів роботи Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 

7.3 Складання звіту про 

виконану роботу 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 

7.4 Підготовка до проведення 

тренінгів, ділових 

ігор тощо з учнями, 

батьками, педпрацівниками, 

педагогічних консиліумів 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 



7.5 Підготовка до виступів на 

зустрічах з батьками, 

педагогічних нарадах, 

семінарах для педагогів, 

годинах спілкування  

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 

7.6 Робота в бібліотеці, 

самопідготовка 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 

7.7 Консультації в навчально-

методичних та наукових 

центрах (закладах), участь в 

навчально-методичних 

семінарах (нарадах) 

психологів, соціальних 

педагогів 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 

 

7.8 Підготовка матеріалів на 

сайт, стенди  

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 
 

7.9 Участь у засіданнях 

педагогічної ради, нарадах 

тощо 

Протягом 

року 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний 

психолог 

 

 

7.10 Заповнення документації 
Протягом 

року 

Практичний психолог 

 
 

7.11 Обробка результатів 

досліджень, оформлення 

протоколів,  написання 

характеристик, підготовка до 

виступів 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 
 

7.12 Заповнення карток 

психолого-педагогічного 

діагностування 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 
 

7.13 Робота з державними та 

громадськими організаціями 

Протягом 

року 

Практичний психолог 

 
 

7.14 Інша організаційно-

методична робота 

На запит Практичний психолог 

 
 

 


