
 

 



 

Вступ 

Склад психологічної служби закладу – 1 ставка практичного психолога 

Діяльність практичного психолога грунтується на чинній нормативно-правовій базі психологічної служби системи освіти України. 

 

Аналітична частина 

Психологічний супровід освітнього процесу у закладі відбувався шляхом проведення: 

 Занять психолого-педагогічної лабораторії для педагогів, згідно з річним планом лабораторії. 

 Участі у проведенні засідань педагогічної ради та занять школи педагогічної майстерності, згідно річного плану закладу. 

 Здійсненню заходів щодо попередження та протидії булінгу у закладі. 

 Організації роботи кабінету психолога на сайті закладу з метою підвищення психологічної компетентності учасників освітнього процесу в 

умовах карантину. 

 Психологічного супроводу зміни підходу до навчання у дитячих колективах закладу, з метою забезпечення умов для всебічного розвитку ви-

хованців у ПНЗ. 

 Психологічної підтримки щодо  впровадження педагогічних інновацій (зокрема навчання за допомогою дистанційних технологій), позитив-

ного сприйняття змін в освіті, як можливості професійного та особистісного зростання. 

 Індивідуальних та групових консультацій для учасників освітнього процесу Центру. 

 Згідно з річним планом, у січні-лютому 2021 року практичним психологом було проведено онлайн-анкетування серед педагогів, вихованців і 

батьків закладу щодо вивчення їх думки стосовно рівня психологічної безпеки освітнього середовища  ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району». У 

дослідженні взяли участь 33 педагога, 79 вихованців старшого шкільного віку та 173 батьків вихованців дитячих колективів закладу. 

Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що, на думку батьків та педагогів, ПНЗ «ЦДЮТ  Шевченківського району» має 

достатньо високий рівень психологічної безпеки освітнього середовища. На думку значної більшості вихованців, у закладі створено психологічно 

безпечне середовище для навчання, але деякі показники такі як: перевтома,  висловлювання власної думки, відчуття негативних емоцій під час на-

вчання, певні труднощі у взаємодії з однолітками, потребують додаткового дослідження.  

За результатами анкетування створено план заходів щодо підвищення рівня психологічної безпеки освітнього середовища у ПНЗ «ЦДЮТ Шев-

ченківського району» на 2021- 2022 н.р  

 У квітні-травні 2021 року  було проведено анкетування щодо  оцінювання освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства серед 

педагогів закладу й анкетування щодо виявлення випадків булінгу у закладі серед вихованців дитячих колективів. З результатами дослідження було 

ознайомлено під час підсумкового засідання педагогічної ради закладу. Отримані результати потребують додаткового моніторингу та превентивної 

роботи щодо попередження та виявлення випадків булінгу під час освітнього процесу закладу.   

Аналіз психологічного супроводу освітнього процесу  закладу показав, що протягом навчального року було виконано основні заходи плану 

роботи психолога на рік. Актуальними в роботі залишаються питання: 

 створення психологічно безпечного освітнього середовища у закладі; 

 протидії та попередження булінгу та будь-яких форм насилля та дискримінації учасників освітнього процесу закладу; 

 збереження та зміцнення психологічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу ЦДЮТ; 

 підвищення рівня психологічної культури і компетентності учасників навчально-виховного процесу закладу;  

 надання психологічної підтримки педагогам в умовах карантину та навчання за допомогою дистанційних технологій; 



 зміни підходу до навчання та розвитку сучасних дітей; 

 створення сучасного, мотивуючого освітнього простору у ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району»; 

 реалізації проєкту «Сприяння освіті» у закладі та області; 

 проведення діагностичної та дослідницької діяльності щодо покращення системи якості освіти у закладі; 

 сприяння формуванню партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу закладу. 

 

Цілепокладаюча частина 

Тема закладу: «Підвищення якості позашкільної освіти в умовах реалізації компетентнісного підходу на основі соціального партнерства». 

Тема самоосвіти: Створення психологічно безпечного освітнього середовища закладу як ключової умови підвищення якості позашкільної освіти. 

Мета діяльності практичного психолога ПНЗ «ЦДЮТ Шевченківського району» на 2021-2022 н.р.: сприяння створенню психологічно без-

печного, мотивуючого, розвивального освітнього середовища закладу, збереження  соціального благополуччя і психічного здоров’я учасників 

освітнього процесу, підвищення їх рівня психологічної культури. 

Завдання: 

 Сприяння розвитку психологічно безпечного освітнього середовища у закладі, захисту учасників освітнього процесу від будь-яких форм фізи-

чного або психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою. 

 Надання психологічної підтримки педагогам в умовах пандемії з метою «вироблення імунітету» до негативних викликів сьогодення. 

 Проведення профілактичної, просвітницької, консультативної, діагностичної та дослідницької діяльності з метою підвищення якості освітнього 

процесу у закладі. 

 Сприяння налагодженню конструктивної соціальної взаємодії між учасниками освітнього процесу закладу. 

 Підвищення рівня психологічної культури учасників освітнього процесу закладу  

 

Змістовна частина 

 

Термін вико-

нання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична робота Психодіагностика 
Консультативна ро-

бота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та роз-

вивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

Вересень Оформлення нормативної 

документації психолога. 

Відстеження результатів 

вступу випускників до за-

кладів вищої освіти за на-

прямами позашкільної 

освіти. 

Підготовка доповіді «Ос-

новні напрями роботи 

практичного психолога на 

2021-2022 н/р» до засідан-

Проведення 

опитування се-

ред педагогів 

закладу щодо 

визначення очі-

кувань та потреб 

психологічного 

супроводу у 

2021-2022 н/р 

Проведення 

консультацій для 

молодих педаго-

гів, батьків та 

вихованців 1-го 

року навчання. 

Наочне оформ-

лення рекомен-

дацій психолога 

щодо успішної 

адаптації вихова-

нців до навчання 

у творчих колек-

тивах закладу. 

Оновлення те-

матичних стендів 

«Стоп булінг». 

Участь у мето-

доб’єднаннях сту-

дії інтелектуаль-

ного і творчого 

розвитку дітей 

дошкільного віку 

«Краплинки». 

Участь у засідан-

ні педагогічної 

ради 

Оновлення «Ка-

бінету психоло-

га» на сайті за-

кладу. 

Запровадження 

онлайн консуль-

тування на сайті 

закладу. 

 



Термін вико-

нання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична робота Психодіагностика 
Консультативна ро-

бота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та роз-

вивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

ня педагогічної ради.  

Участь у складанні плану 

заходів закладу щодо ство-

рення безпечного освіт-

нього середовища та про-

філактики булінгу на 2021-

2022 н/р. 

Жовтень Складання соціального 

паспорту закладу. 

Підготовка матеріалів до 

заняття психолого-

педагогічної лабораторії за 

темою: «Безпечне освітнє 

середовище: Чому? Що? 

Як?» для керівників дитя-

чих колективів закладу  

Проведення 

психодіагности-

ки за запитом 

Здійснення он-

лайн-

консультування 

на сайті закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом для: 

-вихованців; 

-педагогів та 

працівників за-

кладу 

Надання мето-

дичних рекомен-

дацій керівникам 

дитячих колекти-

вів з розпізна-

вання ознак на-

сильства різних 

видів, алготитму 

дій у випадку ви-

явлення  булінгу 

 

Проведення пси-

хологічної 

кав’ярні для адмі-

ністрації закладу. 

Проведення за-

няття психолого-

педагогічної ла-

бораторії для ке-

рівників дитячих 

кол-вів закладу.  

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога».  

Проведення 

навчального 

тренінгу для 

педагогів-

учасників 

проєкту 

«Сприяння 

освіті». 

Листопад Підготовка матеріалів до 

проведення  освітнього мі-

тапу «Змішане навчання – 

ключ до змін. Нові техно-

логії навчання». 

Проведення ан-

кетування серед 

учасників освіт-

нього процесу 

щодо виявлення 

випадків булінгу 

у закладі. 

Здійснення он-

лайн-

консультування 

на сайті закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом. 

Проведення тре-

нінгів для вихо-

ванців дитячих 

колективів за те-

мою: 

«Ефективне спіл-

кування. Ти це 

маєш знати!». 

 

Участь у прове-

денні освітнього 

мітапу «Зміша-не 

навчання – ключ 

до змін. Нові тех-

нології навчан-

ня».Проведення 

психологічної 

кав’ярні для педа-

гогів закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Грудень Підготовка матеріалів до 

засідання педагогічної ра-

ди.  

Узагальнення 

результатів ан-

кетування щодо 

виявлення випа-

дків булінгу у 

Здійснення он-

лайн-

консультування 

на сайті закладу. 

Проведення 

 Наочне оформ-

лення матеріалів 

за темою: «Циф-

рова гігієна: яких 

правил варто до-

Підготовка та 

вис-туп на засі-

данні педагогічної 

ради. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

Проведення 

супрово-

джуючого 

тренінгу для 

педагогів за-



Термін вико-

нання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична робота Психодіагностика 
Консультативна ро-

бота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та роз-

вивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

закладі. 

Ознайомлення з 

результатами 

анкетування 

учасників освіт-

нього процесу. 

офлайн-

консультацій за 

запитом. 

тримуватися в 

інтернеті?». 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

кладів освіти 

- учасників 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Січень Підготовка матеріалів до 

психолого-педагогічної 

лабораторії за темою. 

«Мистецтво миру. Як пра-

цює ненасильницьке спіл-

кування». 

Проведення 

психодіагности-

ки за запитом 

учасників освіт-

нього процесу 

закладу 

Здійснення он-

лайн-

консультування 

на сайті закладу. 

Проведення 

офлайн-

консультацій за 

запитом. 

Наочне оформ-

лення матеріалів 

щодо розвитку 

навичок спілку-

вання та мирного 

вирішення конф-

ліктів серед під-

літків. 

Проведення пси-

холого-

педагогічної ла-

бораторії для пе-

дагогів закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Лютий Підготовка матеріалів до 

психологічної кав’ярні для 

педагогів закладу. 

Проведення 

психодіагности-

ки за запитом 

учасників освіт-

нього процесу 

закладу. 

Проведення ін-

дивідуальних і 

групових консу-

льтацій для бать-

ків вихованців 

студії «Крап-

линки» щодо го-

товності дитини 

до навчання у 

школі. 

Організація пе-

регляду вихов-

них, корекційно-

розвивальних та 

профілактичних 

відеороликів під 

час відеотаймів. 

Наочне оформ-

лення матеріалів 

щодо профілак-

тики вживання 

психоактивних 

речовин та алко-

гольних напоїв 

серед молоді. 

 Участь у освіт-

ньому мітапі за-

кладу.  

Проведення пси-

хологічної 

кав’ярні для педа-

гогів закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Березень Підготовка матеріалів до 

засідання педагогічної ра-

ди. 

Організація проєктної ро-

Проведення 

психодіагности-

ки з профорієн-

тації (за запи-

Проведення ін-

дивідуальних 

консультацій за 

запитом  

Організація пе-

регляду вихов-

них, корекційно-

розвивальних та 

Підготовка та 

вис-туп на засі-

данні педагогічної 

ради. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

Проведення 

навчального 

тренінгу для 

учасників 



Термін вико-

нання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична робота Психодіагностика 
Консультативна ро-

бота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та роз-

вивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

боти в студії «Краплинки» 

за темою «Україна надзви-

чайна». 

Підготовка до проведення 

всеукраїнського фестива-

лю гри навчання і на-

тхнення «Play Fest». 

том). профілактичних 

відеороликів під 

час відеотаймів. 

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Квітень Організація та проведення 

всеукраїнського Фестива-

лю гри навчання і на-

тхнення «Play Fest». 

Розробка анкети-рефлексії 

для учасників освітнього 

процесу закладу щодо під-

сумків навчального року.  

Проведення 

рефлексії серед 

учасників освіт-

нього процесу 

щодо успіхів і 

викликів у на-

вчальному 

2020/2021 році 

за допомогою 

анкетування. 

Проведення ін-

дивідуальних і 

групових консу-

льтацій за запи-

том.  

Організація пе-

регляду вихов-

них, корекційно-

розвивальних та 

профілактичних 

відеороликів під 

час відеотаймів. 

Участь у прове-

денні всеукраїн-

ського Фестивалю 

гри навчання і на-

тхнення «Play 
Fest». 

Проведення пси-

хологічної 

кав’ярні для педа-

гогів закладу. 

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

 

Травень Підготовка аналітичної та 

звітної документації за рік. 

Проведення 

психодіагности-

ки з профорієн-

тації (за запи-

том). 

Проведення ін-

дивідуальних і 

групових консу-

льтацій з проф-

орієнтації. 

Оновлення те-

матичних стендів 

«Стоп насилля». 

Проведення пси-

хологічної 

кав’ярні для педа-

гогів закладу  

Проведення 

психологічних 

зустрічей «Коло 

люблячих бать-

ків» / розміщення 

матеріалів на 

сайті закладу на 

сторінці «Кабінет 

психолога». 

Підготовка 

семінару 

«Підсумки 

року» для 

адміністрації 

закладів міс-

та та області 

-учасників 

проекту 

«Сприяння 

освіті». 

Червень Підготовка доповіді на 

засіданні педагогічної ради 

за темою «Про результати-

вність діяльності психоло-

гічної служби ЦДЮТ у 

2021-2022 н.р.» 

Проведення 

психодіагности-

ки за запитом. 

Проведення ін-

дивідуальних 

консультацій за 

запитом. 

Поповнення ба-

нку відеороликів 

для проведення 

відеотаймів. 

Доповідь на засі-

данні педагогічної 

ради за темою: 

«Про результати-

вність діяльності 

психологічної 

Оновлення ін-

формаційних 

стендів для учас-

ників освітнього 

процесу. 

– 



Термін вико-

нання 

В и д и  д і я л ь н о с т і  

Організаційно-методична робота Психодіагностика 
Консультативна ро-

бота 
Психопрофілактика 

Корекційно-

відновлювальна та роз-

вивальна робота 

Психологічна 

просвіта 

Навчальна 

діяльність 

Оформлення нормативної 

документації психолога за 

рік. 

служби ЦДЮТ у 

2021-2022 н.р.» 

 


