
ПЛАН РОБОТИ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 

№ 

з\

п 

Напрями діяльності з учасниками 

освітнього процесу  закладу освіти. 

Види та форми роботи 

Термін 

проведення 

Цільова 

група/аудиторія 

1. Діагностика 

 

    

1.1.  Спостереження за процесом 

адаптації вихованців 1-го р.н. на 

заняттях 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

 Вихованці ЦДЮТ 

1.2. Вивчення контингенту вихованців, 

створення соціального паспорту 

ЦДЮТ 

До 20 

жовтня 

2019р 

Адміністрація 

ЦДЮТ 

1.3. Діагностика креативності мислення 

гуртківців з метою виявлення 

спеціальних здібностей вихованців 

Листопад 

2019 р. 

Вихованці ЦДЮТ 

1.4. Індивідуальна діагностика з учнями 

(за запитами) 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

1.5. Дослідження професійних інтересів і 

нахилів вихованців, які навчаються у 

старших класах (за запитами) 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

1.6. Дослідження особливості 

спілкування вихованців з 

однолітками й дорослими (за 

запитами) 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

1.7. Дослідження психологічного клімату 

в колективі (за запитами) 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

1.8. Діагностика творчого потенціалу 

гуртківців (13-16 років) 

Березень 

2020 р. 

Вихованці ЦДЮТ 

1.9. Діагностика  стану невротизації 

педагогів з метою запобігання 

професійної деформації педагогів 

ЦДЮТ 

Протягом 

року 

Педагоги ЦДЮТ 

2. Профілактика   

 

    

2.1. Психологічний супровід адаптації 

дітей 1-го р.н. 

 Вересень-

жовтень 

2019 р. 

 Вихованці ЦДЮТ 

2.2. Бесіди з педагогами, щодо виявлення 

вихованців, які мають ознаки 

дезадаптації. 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

Педагоги ЦДЮТ 

2.3. Співпраця з Бердянським 

міськрайонним центром зайнятості, 

Протягом 

року. 

 



сім’ї та молоді. 

2.4. Співпраця з Бердянським державним 

педагогічним університетом. 

Листопад 

2019 р. 

Студенти-

психологи БДПУ 

2.5. Співпраця з Бердянським державним 

педагогічним університетом. 

Березень 

2020 р. 

Студенти-

психологи БДПУ 

2.6. Співпраця з Бердянським державним 

педагогічним університетом. 

Квітень 

2020 р. 

Вихованці гуртка 

«Психологічні 

студії», студенти 

БДПУ, викладачі 

кафедри психології 

3.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 
 

3.1. Аналіз необхідності створення 

корекційних груп 

Щомісячн

о 

Педагоги ЦДЮТ 

3.2.  Проведення тренінгових занять у 

гуртках за потребою, щодо 

згуртованості колективу вихованців. 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

3.3. Проведення тренінгових занять у 

гуртках за потребою, щодо протидії 

насильства в учнівському 

середовищі. 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

3.4. Проведення тренінгових занять з 

питань формування толерантних 

відносин. 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

3.5. Індивідуальна корекційно-

розвивальна робота з учнями (за 

запитами) 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

1. Навчальна діяльність 
2.   

4.1. Школа педагогічної майстерності. 

Тренінг на тему «Життя без 

конфліктів. Чи воно можливе?»  

Жовтень 

2019 р. 

Педагоги ЦДЮТ 

4.2. Школа педагогічної майстерності. 

Тренінг на тему «Згуртований, 

доброзичливий педагогічний 

колектив як запорука успішного 

навчання вихованців ЦДЮТ» 

Жовтень 

2019 р. 

Педагоги ЦДЮТ 

4.3 Тренінг «Життя без конфліктів. Чи 

воно можливе?» 

Листопад 

2019 р. 

Студенти 

спеціальності 

«Практична 

психологія» БДПУ 

4.4 Школа педагогічної майстерності. 

Тренінг на тему «Професійна 

Січень  Педагоги ЦДЮТ 



компетентність педагога» 2020 р. 

4.5 Школа педагогічної майстерності. 

Тренінг на тему «Толерантність як 

показник компетентності педагога» 

Січень 

 2020 р. 

Педагоги ЦДЮТ 

4.6. Участь у міжнародному фестивалі 

арт-терапії «Art-praktik» м.Київ 

Квітень 

 2020 р. 

 

4.7 Майстер-клас на тему «Я та мої 

границі» 

Червень 

2020 р. 

 Вихованці ЦДЮТ 

4.8 Зустрічі та навчання з питань 

волонтерської групи психологічного 

напряму 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

4.9. Підготовка вихованців до участі у 

конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт Малої академії 

наук України у 2019-2020 н.р. 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

5. Консультування 

 

5.1 Групові консультації батьків з питань:  

- розвиток здібностей дитини, їх 

підтримка 

- організація розвивального 

середовища вдома 

- виховання обдарованої дитини 

- домашня діагностика типологічних 

особливостей дитини 

- як читати настрій дитини по 

малюнкам 

- важкі діти ? 

- значення сімейних свят у життя 

дитини 

- аналіз сучасної літератури для дітей, 

її значення  та розвиваюча роль. 

 Протягом 

року 

 Батьки вихованців 

ЦДЮТ 

5.2 Групові консультації за запитами для 

дітей з питань: 

-Мої ровесники та ровесниці 

-Труднощі спілкування 

-Організація власного часу 

-Життєві кризи, як їх долати 

-Що таке терпіння 

Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

5.3 Групові консультації за запитами для 

педагогів з питань: 

- педагогічне стимулювання здібних 

дітей 

- методи саморегуляції та глибинної 

Протягом 

року 

Педагоги ЦДЮТ 



рефлексії (значення власного досвіду) 

- діти «Групи ризику» хто вони 

насправді 

5.4. Групові взаємоконсультації з 

психологами позашкільних закладів 

міста з питань психологічного 

супроводу дітей, що проявляють 

здібності та обдарованих дітей 

Протягом 

року 

Творча група 

психологів 

5.5. Індивідуальні консультації за запитом Протягом 

року 

 

6. Просвіта 

 

6.1 Соціально-психологічна акція, 

присвячена Міжнародному дню 

обіймів 

Січень 

2020 р.  

Вихованці, 

педагоги, 

адміністрація 

ЦДЮТ, батьки 

вихованців. 

6.2 Презентації психологічних виступів 

просвітницько-профілактичного 

напряму 

 Березень 

2020 р. 

 Вихованці ЦДЮТ 

6.3 Психологічний кінолекторій Протягом 

року 

Вихованці ЦДЮТ 

6.4 Екскурсія до БДПУ у навчальну 

психолого-консультативну 

лабораторію 

Квітень 

2020 р. 

Вихованці гуртка 

«Психологічні 

студії» 

6.5 Психологічна гра «Що? Де? Коли?» 

з викладачами кафедри психології 

БДПУ 

 

Квітень 

2020 р. 

 

 

 

 

Вихованці гуртка 

«Психологічні 

студії»,  

студенти напряму 

«Практична 

психологія», 

викладачі кафедри 

психології. 

6.

6 

Соціально-психологічна акція, 

присвячена Всеукраїнському дню 

психолога 

Квітень 

2020 р. 

Вихованці, 

педагоги, 

адміністрація 

ЦДЮТ, батьки 

вихованців. 

6.

7. 

Виступи волонтерів гуртка 

«Психологічні студії» з доповідями 

просвітницько-профілактичного 

напряму  

Травень 

2020 р. 

Вихованці ЦДЮТ 

6.

8. 

Підготовка інформаційних листків та 

бюлетенів про запобігання 

Протягом 

року 

Члени 

волонтерської групи 



небезпечних видів поведінки. 

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

 

7.

1. 

 Підготовка кабінету психологічної 

допомоги, підготовка матеріалів, 

створення умов для корекційних 

занять, написання плану. 

 Вересень 

2019 р. 

 З адміністрацією 

закладу 

7.

2. 

Підготовка матеріалів для 

протоколювання. 

Протягом 

навчального 

року (2019-

2020) 

 

7.

3. 

Співпраця з Бердянським державним 

педагогічним університетом. 

Проведення тренінгу з конфліктології. 

Листопад 

2019р. 

Студенти напряму 

«Практична 

психологія» 

7.

4. 

Співпраця з Бердянським державним 

педагогічним університетом. 

Проведення тренінгу з конфліктології 

Березень 

2020 р. 

Студенти напряму 

«Практична 

психологія» 

7.

5. 

Співробітництво з Бердянською 

міською єврейською громадою 

(проведення майстер-класу з арт-

терапії) 

Березень 

2020 р. 

Члени Бердянської 

міської єврейської 

громади 

7.

6. 

Співпраця з Бердянським державним 

педагогічним університетом. 

Проведення гри «Що?Де?Коли?» 

Квітень 

2020 р. 

Вихованці гуртка 

«Психологічні 

студії». студенти 

напряму 

«Практична 

психологія» 

7.

7. 

Співробітництво з міськрайонним 

центром зайнятості 

Протягом 

року 

 

 


