
 



Тема закладу: «Підвищення якості позашкільної освіти в умовах реалізації 

компетентнісного підходу на основі соціального партнерства.». 

 

Тема самоосвіти: Соціальне партнерство як умова підвищення рівня якості 

освіти у закладі. 

 

Мета діяльності практичного психолога ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського 

району» на 2020-2021 н.р.: сприяння створенню безпечного мотивуючого, 

розвивального освітнього середовища закладу, умов для всебічного розвитку 

вихованців, збереження і зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я, 

підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу 

закладу. 

 

Завдання: 

 Створення умов щодо безпечного та комфортного психологічного 

середовища для учасників освітнього процесу.  

 Сприяння використанню інноваційних підходів до навчання та розвитку 

дітей у освітньому просторі закладу: підходу «навчання через гру», 

проєктної діяльності, занять з арт-терапії та створення сучасного 

динамічного розвивального освітнього середовища. 

 Надання психологічної підтримки педагогам в умовах карантину та 

навчання за допомогою дистанційних технологій. 

 Проведення діагностичної та дослідницької діяльності щодо покращення 

системи якості освіти у закладі. 

 Надання психологічної підтримки та консультативно-методичної 

допомоги вихованцям, педагогам і батькам. 

 Сприяння формуванню  партнерської взаємодії між учасниками 

освітнього процесу закладу.



 

Термін 

виконання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична 

робота 
Психодіагностика 

Консультатив

на робота 

Психопрофілакти

ка 

Корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

Вересень Оформлення норма-

тивної документації 

психолога. 

Відстеження резуль-

татів вступу 

випускників  до 

закладів вищої освіти 

за напрямами 

позашкільної освіти. 

Складання 

соціального паспорту 

закладу.  

 

Проведення 

апробації 

критеріїв 

забезпечення 

якості 

позашкільної 

освітив у 

освітньому 

середовищі 

закладу. 

Проведення 

консультацій 

для молодих 

педагогів, 

батьків та  

вихованців 1-

го року 

навчання. 

Наочне 

оформлення 

рекомендацій 

психолога 

щодо успішної 

адаптації 

вихованців до 

навчання у 

творчих 

колективах 

закладу. 

Оновлення 

тематичних 

стендів «Стоп 

булінг». 

 Виступ на 

методобє’днанні 

студії 

інтелектуального і 

творчого розвитку 

дітей дошкільного 

віку «Краплинки». 

 Оформлення 

психологічної 

сторінки на сайті 

закладу. 

Створення онлайн 

кабінету 

психолога на сайті 

закладу. 

 

 

Жовтень  Підготовка та 

проведення заняття 

школи педагогічної 

майстерності за 

темою: «Дистанційне 

навчання як виклик 

часу і прогресивна 

педагогічна 

технологія. 

Партнерська взаємодія 

з батьками» 

Проведення 

апробації 

критеріїв 

забезпечення 

якості 

позашкільної 

освіти в 

освітньому 

середовищі 

закладу. 

 

Проведення 

індивідуальн

их 

консультацій 

за запитом 

для: 

- батьків; 

- вихованців;  

- молодих 

спеціалістів 

закладу. 

Наочне 

оформлення 

рекомендацій 

психолога 

«Психологічне 

здоров'я під 

час 

карантину». 

Участь у проведенні 

ШПМ «Дистанційне 

навчання як виклик 

часу і прогресивна 

педагогічна 

технологія. 

Партнерська 

взаємодія з 

батьками». 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекомен-

дацій для батьків.  

Проведення 

навчального 

тренінгу в 

рамках 

реалізації 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Листопад Підготовка матеріалів 

до заняття психолого-

педагогічної 

лабораторії за темою: 

«Рефлексивна 

компетентність 

педагога ПНЗ». 

Дослідження 

рівня безпечності 

освітнього 

середовища 

закладу (вільного 

від будь-яких 

форм 

насильства). 

Проведення 

групової 

консультації 

для педагогів 

щодо 

створення 

умов для 

проходження 

практики 

Проведення 

інформаційної

зустрічі з 

вихованцями  

за темамою: 

«Стоп булінг»; 

  

 Проведення заняття 

психолого-

педагогічної лабо-

раторії для керів-

ників дитячих кол-вів 

закладу «Рефлексивна 

компетентність 

педагога ПНЗ. 

 Проведення занять з 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків. 

Проведення 

супроводжую-

чого тренінгу 

для педагогів 

закладів освіти 

– учасників 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 



 

студентами 

факультету 

«Соціальної 

педагогіки та 

психології» 

ЗНУ  

пісочної терапії для 

вихованців студії 

«Краплинки» 

Грудень  Підготовка матеріа-

лів до засідання 

педагогічної ради: 

«Створення системи 

забезпечення якості 

освіти у ПНЗ «ЦДЮТ 

Шевченківського 

району». 

 

 

Узагальнення 

результатів 

дослідження 

рівня безпечності 

освітнього 

середовища 

закладу. 

Проведення 

індивідуальн

их та 

групових 

консультацій 

за  запитом  

Проведення 

занять з 

елементами 

тренінгу щодо 

розвитку 

навичок 

спілкування та 

мирного  

вирішення 

конфліктів 

серед 

підлітків. 

 

Підготовка та вис-

туп на засіданні 

педагогічної ради за 

темою: «Результати 

апробації  критеріїв 

якості освіти в 

освітньому просторі 

закладу» 

 

 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків.  

 Проведення 

спільних занять 

для батьків та 

вихованців студії 

«Краплинки» в 

рамках реалізації 

підходу «навчання 

через гру». 

 

Січень Підготовка матеріа-

лів до психолого-

педагогічної 

лабораторії 

«Реалізація концепції 

наскрізного 

впровадження підходу 

«навчання через гру» в 

освітньому просторі 

судії інтелектуального 

і творчого розвитку 

дітей «Краплинки». 

Проведення 

анкетування 

серед батьків та 

педагогів закладу 

щодо вивчення 

рівня їх 

партнерської 

взаємодії. 

Проведення 

індивідуальн

их 

консультацій 

з 

використання

м методів 

арт-терапії 

для 

учасників 

освітнього 

процесу 

закладу (за 

запитом).. 

Проведення 

занять з 

елементами 

тренінгу щодо 

розвитку 

навичок 

спілкування та 

мирного 

вирішення 

конфліктів 

серед 

підлітків. 

Проведення 

психолого-

педагогічної 

лабораторії 

«Реалізація концепції 

наскрізного 

впровадження 

підходу «навчання 

через гру» в 

освітньому просторі 

судії 

інтелектуального і 

творчого розвитку 

дітей «Краплинки». 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків.  

 

Лютий Підготовка матеріа-

лів до засідання 

Проведення 

психодіагностики 

Проведення 

індивідуальн

 Проведення 

інформаційної

Проведення арт-

терапевтичних занять 

Проведення 

психологічних 

 



 

ШПМ. 

 

за запитом 

учасників 

освітнього 

процесу закладу. 

 

их 

консультацій 

для батьків  

вихованців 

студії «Крап-

линки» щодо 

готовності 

дитини до 

навчання у 

школі. 

зустрічі з 

вихованцями 

за темамою: 

«Кібербулінг. 

Який він?». 

для вихованців 

дитячих колективів 

закладу.. 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків.  

Березень  Підготовка матеріа-

лів до засідання 

педагогічної ради. 

Організація проектної 

роботи в студії 

«Краплинки» за темою 

«Книга, що оживає». 

Підготовка до 

проведення 

всеукраїнського 

фестивалю гри 

навчання і натхнення 

«Play Fest». 

Проведення 

психодіагности-

ки з профорієн-

тації (за запитом). 

 Проведення 

індивідуальн

их 

консультацій 

за запитом  

Організація 

перегляду 

вихов-них, 

корекційно-

розвивальних 

та 

профілактични

х відеороликів 

під час 

відеотаймів. 

Підготовка та вис-

туп на засіданні 

педагогічної ради. 

 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків.  

 Проведення 

навчального 

тренінгу для 

учасників 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Квітень Підготовка та участь 

у Всеукраїнському 

психологічному 

фестивалі «PRO- 

PSY». 

Організація та 

проведення 

всеукраїнського 

Фестивалю гри 

навчання і натхнення 

«Play Fest». 

 

Проведення 

анкетування -

педагогів щодо 

аналізу якості їх 

професійної 

діяльності за рік. 

Проведення 

індивідуальн

их 

консультацій 

за запитом.  

Організація 

перегляду 

вихов-них, 

корекційно-

розвивальних 

та 

профілактични

х відеороликів 

під час 

відеотаймів. 

 Участь у проведенні 

регіонального 

Фестивалю гри 

навчання і натхнення 

«Play Fest». 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих 

батьків». 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків.  

  

Травень Підготовка аналітич-

ної та звітної докуме-

нтації за рік. 

Проведення 

психодіагности-

ки з профорієн-

Проведення 

індивідуальн

их і групових 

Оновлення 

тематичних 

стендів «Стоп 

Проведення підсу-

мкових занять з 

елементами тренінгу 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

 



 

 

; 

 

Підготовка семінару 

«Підсумки року» для 

адміністрації закладів 

міста та області – 

учасників проекту 

«Сприяння освіті». 

Участь у проведенні 

всеукраїнського 

фестивалю гри «Play 
Fest». 

 

тації (за запитом). 

 

консультацій 

з 

профорієнтац

ії. 

насилля». для вихованців 

ЦДЮТ. 

Підготовка тренінгу 

«Підсумки року» для 

адміністрації закладів 

міста та області – 

учасників проекту 

«Сприяння освіті». 

 

люблячих 

батьків». 

  

Червень Підготовка доповіді 

на засіданні педаго-

гічної ради за темою 

«Про результатив-

ність діяльності пси-

хологічної служби 

ЦДЮТ у 2020-2021 

н.р.» 

Оформлення норма-

тивної документації 

психолога за рік.  

Проведення 

психодіагнос-

тики за запитом. 

Проведення 

індивідуальн

их 

консультацій 

за запитом.  

 Наочне 

оформлення 

рекомендацій 

психолога 

«Канікули. 

Коли вдома я 

один». 

Доповідь на засі-

данні педагогічної 

ради за темою: «Про 

результативність 

діяльності 

психологічної служби 

ЦДЮТ у 2019-2020 

н.р.» 

Наочне оформ-

лення рекоменда-

цій для батьків.  

– 


