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Вступ 
До складу психологічної служби середньої загальноосвітньої школи №90 м.Львова входить 

один практичний психолог, який має вищу освіту за спеціальністю «Психологія», кваліфікацію 

спеціаліста «психолог дослідник і викладач», кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" 

із тижневим навантаженням 40 годин (1 ставка). 

Діяльність практичного психолога  здійснюється з урахуванням річного плану роботи школи, 

за запитом дирекції  та ґрунтується на таких нормативних документах: 

 Конституція України; 

 Закон України "Про освіту"; 

 Закон України "Про повну загальну середню освіту";  

 Закон України "Про дошкільну освіту"; 

 Декларація прав людини; 

 Конвенція ООН про права дитини; 

 Етичний кодекс психолога;  

 Наказ МОН від 16.06.2020 № 802 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Розвивальні програми». 

 Наказ МОН від 28.04.2020 № 551 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій 

школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми».  

 Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 

темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом 

упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки».  

 Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у 

номінації «Корекційно-розвиткові програми».  

 Наказ МОН від 26.04.2019 №593 «Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій 

школі» у номінації «Профілактичні програми».  

 Наказ МОН від 21.03.2019 № 387 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 

темою «Управління проектами особистісного розвитку учнів у освітньому середовищі 

об'єднаних територіальних громад на 2018-2023 роки».  

 Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 «Про створення робочої групи з розроблення нормативно-

правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України».  

 Наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 

темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом 

упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки».  

 Наказ МОН від 17.05.2019 № 671 «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів».  

 Лист МОН від 10.09.2019 № 1/9-571 «Щодо проведення моніторингу».  

 Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної 

служби у системі освіти України».  

 Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у 

системі освіти на 2019-2020 н.р.».  

 Лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 «Щодо проведення Всеукраїнського моніторингового 

дослідження «Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій і внутрішньо 

переселеним особам в діяльності психологічної служби».  

 Лист ІМЗО від 09.06.2020 № 22.1/10-1205 «Про курси підвищення кваліфікації практичних 

психологів і соціальних педагогів за рахунок коштів державного бюджету». Лист ІМЗО щодо 

курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів у 2020 році від 

27.05.2019 № 22.1/10-2045 
 

 

 

І. Аналітична частина 
 



Працюю на посаді практичного психолога середньої загальноосвітньої школи №90 м.Львова 

з 2012 року. Працюю над створенням умов для когнітивного й соціального розвитку особистості, 

збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки усім учасникам освітнього 

процесу.  

У 2021-2022 н.р. основними напрямками роботи були: 

 супровід адаптації учнів перших та п’ятих  класів до освітнього процесу (визначення учнів з 

ознаками шкільної дезадаптації, тобто з утвореннями неадекватних механізмів пристосування, які 

виявляються у вигляді порушень навчальної діяльності, поведінки, конфліктних відносинах з 

однокласниками і дорослими, підвищеному рівні тривожності, порушеннях особистісного 

розвитку); 

 моніторинг динаміки розвитку класних колективів; 

 профорієнтаційна робота: сприяння професійному самовизначенню старшокласників, розвитку в 

них навичок створення і практичної реалізації особистого професійного плану; 

 формування в учнів навичок здорового способу життя, свідомого і відповідального ставлення до 

власного здоров’я, профілактика таких негативних явищ в учнівському середовищі, як 

тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв та психоактивних речовин; 

 робота з формування сприятливого психологічного клімату та конструктивних взаємовідносин в 

учнівських колективах; профілактика булінгу, насильства, стигматизації, дискримінації, 

жорстокості; 

 психологічний супровід дітей внутрішньо переміщених осіб; 

 плекання психологічної стійкості, пошук "ресурсів", розкриття власних сильних сторін у часі 

війни; 

 участь у методичних заходах школи; 

 робота з документацією та нормативно-правовими актами. 

У своїй роботі використовувала корекційно-розвивальні заняття з елементами тренінгу  «НІ – 

булінгу! ТАК – дружбі!» з метою формування нульової толерантності до проявів насильства в 

шкільному середовищі (29.11.2021р., 7-мі класів); інформаційну хвилинку для учнів 8-х, 10-х та 11-х 

класів «Що ми повинні знати про ВІЛ/СНІД» (01.12.2021р.); вікторину для учнів та вчителів «Правда 

чи міф про ВІЛ/СНІД?» (01.12.2021р.); флешмоб «Дерево толерантності», як символом підтримки 

ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД людей (01.12.2021р.); акцію «Долоні тепла», як символом надії 

на майбутнє без СНІДу (01.12.2021р.);  інтерактивні бесіди «Що таке «булінг» та чому про нього 

варто знати» (01-03.12.2021р., 5-ті класи); інтерактивний урок-флешмоб до Міжнародного дня людей 

з інвалідністю (03.12.2021р., 6-Б клас). 

У цьому навчальному році у зв’язку з воєнною агресією росії проти України та введенням 

воєнного стану в країні, в школі з 24.02.2022 року було запроваджено дистанційне навчання. Це 

внесло корективи в роботу школи й психологічної служби зокрема.  

Війна виснажує нас фізично та психологічно. Попри те, що наша психіка здатна адаптуватися 

до мінливих умов життя, кожен день бойових дій пережити надзвичайно складно. У цей непростий 

час варто підтримувати себе, рідних та близьких. Це життєво необхідно для того, щоб зберегти 

здоров’я – фізичне та психічне. З цією метою  було проведено ряд заходів: 

 онлайн зустрічі з учнями 5-11-х класів на тему «Техніки стабілізації у часі війни»; 

 арт-терапевтичну вправу «Дерево сили» для учнів 5-6-х класів, яка допомогла дітям 

ідентифікувати свої особисті сильні сторони і захисні навички; допомогла зрозуміти, що вони 

можуть подолати труднощі, використовуючи свої внутрішні таланти і сильні сторони; 

 онлайн зустрічі з учнями 7-8-х класів з метою допомогти учням ідентифікувати свої особисті 

сильні сторони і захисні навички, а також зрозуміти, що вони можуть подолати труднощі, 

використовуючи свої внутрішні таланти та ресурси; 

 онлайн зустрічі  з учнями 9-11-х класів на яких говорили про те, як бути психологічно 

стійкими у часі війни. Війна є великим викликом, який торкається абсолютно всіх. І головне 

наше завдання у відповідь на цей виклик - плекати психологічну стійкість, шукати «ресурси», 

розкривати власні сильні сторони; 

 арт-терапевтичну вправу «захисна мандала», яка допомогла учням  пропрацювати свої 

побоювання, опираючись на внутрішній ресурс та власні можливості; створити позитивний 

ореол очікування майбутнього; вивільнити приховані емоції. 

 тренінг для педагогічного колективу на тему боротьби з травматичним досвідом у рамках 

проєкту Sane Ukraine-Trauma education and resilience project; 



 психологічну допомогу учням  школи та їх батькам (індивідуальну та групову),  а також 

внутрішньо переміщеним особам командою психологів громадської організації "Перший 

жіночий ветеранський простір "РеХаб" за підтримки фундації AmeriCares у співпраці з 

Львіською міською радою, Департаментом освіти м.Львів, а також  Львівською обласною 

радою та КЗ ЛОР "Будинок воїна". 

Брала участь в україно-швейцарському проєкті «Психічне здоров’я для України»/Mental 

Health for Ukraine (MH4U), мета якого - донести людям, що турбота про власне психічне здоров’я 

може мати позитивний вплив на багато аспектів нашого життя.  Це здатність долати щоденні стреси; 

реалізовувати свій потенціал; працювати продуктивно та плідно; робити свій внесок у життя 

спільноти. 

Підвищувала рівень фахових знань: 

 ТОВ "Всеосвіта" "Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти" 

(36 годин, сертифікат №KV515019 від 08.02.2022р.); 

 Центр професійного розвитку педагогічних працівників "Побудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти" (18 годин, сертифікат № від 22.04.2022р.); 

 Інститут психічного здоров'я УКУ "Розвиток навиків психологічної самодопомоги в часі 

війни" (8 годин, сертифікат №MAYBBM-CE000025 від 09.06.2022р.); 

 Центр професійного розвитку педагогічних працівників "Інклюзивне навчання в закладах 

освіти: виклики, перспективи, кращі практики" (16 годин, сертифікат № від  13.06. 2022р.). 

 
 

ІІ. Цілепокладаюча  частина 
 

Мета: створення  умов для когнітивного й соціального розвитку особистості, збереження 

психічного здоров’я та надання психологічної підтримки усім учасникам освітнього процесу.  

Мета реалізується через наступні завдання: 

 консультування та надання психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу; 

 сприяння збереженню й посиленню психічного здоров’я учнів, учителів, батьків; 

 навчання школярів навичкам боротьби зі стресом та напругою; 

 допомога учителям з емоційним перенапруженням, професійним вигоранням. 

Тема, над якою працює школа: «Формування конкурентоспроможної особистості засобами 

інноваційних освітніх технологій в умовах нової української школи». 

 

ІІІ. Змістова частина 
 

 

№ 

з/п 

Напрями діяльності з 

учасниками освітнього процесу 

закладу освіти 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

 

1. 

 

Діагностика 

  

1.1. Вивчення адаптації учнів 1-х класів до навчання у 

початковій школі (спостереження). 

вересень-

жовтень 

учні 1-х класів 

1.2. Діагностика рівня загальної тривожності в школі та 

інших видів тривожності учнів 5-х класів. 

Жовтень учні 5-х класів 

1.3. Діагностика учнів 6-8-х класів (особливості 

міжособистісної взаємодії, вивчення особистісних рис 

та якостей). 

Листопад учні 6-8-х класів 

1.4. Поглиблена повторна діагностика учнів з низьким 

рівнем адаптації до освітнього процесу. 

Грудень учні 1-х,5-х класів 

1.5. Діагностичне обстеження учнів 9-х та 11-х класів з 

метою допомоги їм у профільному і професійному 

самовизначенні. 

Січень учні 9-х, 11-х 

класів 



1.6. Діагностика серед учасників освітнього процесу (за 

запитами дирекції школи). 

протягом 

року 

учні школи 

 

1.7. Діагностика індивідуальних особливостей поведінки 

учнів «групи ризику» (за запитом учасників освітнього 

процесу). 

протягом 

року 

учні школи 

 

2. 

 

Профілактика 
 

  

2.1. Організація психологічної підтримки усім учасникам 

освітнього процесу в складних умовах (правового 

режиму воєнного стану). 

вересень учасники 

освітнього процесу 

2.2. Психологічний супровід адаптації учнів до освітнього 

процесу; контроль перехідних етапів життя школяра, 

ознайомлення педагогів та батьків з психологічними 

особливостями кожного з них. 

1-й семестр учні школи, 

учителі, батьки 

2.3. Проведення профілактичної роботи із учасниками 

освітнього процесу з питань запобігання під час 

навчання проявам насильства та булінгу, порушенням 

прав дитини, зокрема шляхом використання Інтернету. 

протягом 

року 

учні школи 

2.4. Заходи в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів 

проти насильства». 

25.11.2022-

10.12.20222 

учасники 

освітнього процесу 

2.5. Налагодження сприятливого психологічного клімату у 

школі (оптимізація спілкування, профілактика 

конфліктів тощо). 

протягом 

року 

учні школи, 

учителі, батьки 

2.6. Сприяння формуванню психологічної готовності в 

учасників освітнього процесу до взаємодії в 

інклюзивному середовищі з дитиною з особливими 

освітніми потребами.   

протягом 

року 

учні школи, 

учителі, батьки 

2.7. Проведення циклу занять, тренінгів для підлітків з 

питань формування ціннісних орієнтацій та соціальної 

компетентності; моделей поводження в кризових 

ситуаціях; формування впевненості; профілактики 

перевантаження і стресів. 

протягом 

року 

учні школи 

2.8. Психологічний супровід сімей, що потрапили в складні 

життєві обставини. 

протягом 

року 

спільно з кл.кер. 

учні школи 
 

3. 

 

Корекція 

 

  

3.1. Здійснення розвивальної роботи з учнями, які 

потребують уваги в адаптаційний період. 

жовтень-

листопад 

учні 1-х та 5-х 

класів 

3.2. Групові заняття з учнями середньої та старшої школи з 

метою вироблення навичок конструктивного 

спілкування, толерантного ставлення до інших, 

базових соціальних вмінь та вироблення у них 

адекватної самооцінки. 

2-й  семестр учні середньої та 

старшої школи 

3.3. Групові заняття з учнями старшої школи з правового та 

статевого виховання, профілактики узалежнень 

(наркоманії, алкоголізму), ВІЛ-інфекції, здорового 

способу життя. 

протягом 

року 

учні старшої школи 



3.4. Корекційні заняття з учнями, які мають ознаки 

соціальної дезадаптації та прояви агресивної поведінки 

та їх батьками. 

протягом 

року 

 

кабінет психолога 

 

4. 

 

Навчальна діяльність 

 

  

4.1. -   

 

5. 

 

Консультування 
 

  

5.1. Проведення консультацій для класних керівників, 

батьків з метою забезпечення успішної адаптації учнів 

до освітнього процесу. 

1-й семестр 

 

 

батьки, класні 

керівники 

 

5.2. Консультування педагогів з питань удосконалення 

міжособистісних стосунків учнів, покращення 

психологічного клімату класного колективу. 

1-й семестр 

 

 

учителі 

 

 

5.3. Консультування батьків щодо профілактики 

посттравматичних стресових розладів у учнів з числа 

переселенців зі східних регіонів та постраждалих 

внаслідок надзвичайних ситуацій та подій в Україні. 

протягом 

року 

 

батьки 

 

5.4. Консультування обдарованих учнів стосовно розвитку 

їх творчих здібностей. 

протягом 

року 

учні школи 

5.5. Проведення індивідуальних та групових консультацій з 

питань професійного та життєвого самовизначення 

старшокласників. 

протягом 

року 

батьки, 

учні школи 

5.6. Індивідуальне     та   групове консультування учнів 

школи з питань навчання та особистісного розвитку. 

протягом 

року 

учні школи 

5.7. Консультативно-методична допомога усім учасникам 

освітнього процесу з питань психології навчання та 

виховання відповідно до потреб та планів роботи 

школи. 

протягом 

року 

кабінет психолога 

 

6. 

 

Просвіта 
 

  

6.1. Виступи на методичних об’єднаннях, педрадах, 

батьківських зборах та інших заходах, згідно потреб та 

планів роботи школи. 

протягом 

року, згідно 

планів. 

учителі, батьки, 

учні школи 

6.2. Проведення психолого-педагогічних семінарів для 

класних керівників. 

протягом 

року 

класні керівники 

1-11 класів 

6.3. Висвітлення проблем психології навчання та 

спілкування на стендах для вчителів, батьків та учнів. 

протягом 

року 

учителі, батьки, 

учні школи 

6.4. Проведення заходів для підвищення рівня обізнаності 

щодо протидії торгівлі дітьми, дитячої безпритульності 

та бездоглядності серед учнів, батьків та осіб, що їх 

замінюють. 

протягом 

року 

учні школи, батьки 

6.5. Просвітницька робота та тренінгові заняття щодо 

психологічної підготовки учнів до ДПА, ЗНО 

Квітень учні 9-х, 11-х 

класів 



(формування впевненості, профілактика стресів). 

 

7. 

 

Інше 

 

  

7.1. Складання плану роботи на рік, на місяць.  кабінет психолога 

7.2. Складання статистичного та аналітичного звітів. Травень кабінет психолога 

7.3. Робота в бібліотеці, самостійне підвищення фахового 

рівня. 

протягом 

року 

 

7.4. Підготовка до виступів на батьківських зборах, 

педагогічних нарадах, методичних об’єднаннях. 

згідно плану  

7.5. Поповнення та оновлення психологічної тестотеки 

адаптованими варіантами методик. 

протягом  

року 

кабінет психолога 

7.6. Оформлення документації та емпіричного матеріалу. протягом 

року 

кабінет психолога 

7.7. Участь у наукових конференціях, з’їздах, семінарах, 

тренінгах. 

протягом 

року 

НМЦО, школи 

міста 

7.8. Обмін досвідом роботи з практичними психологами 

інших навчальних закладів міста, району. 

протягом 

року 

НМЦО, школи 

міста 

7.9. Оформлення робочого кабінету, забезпечення 

методичним матеріалом. 

протягом 

року 

кабінет психолога 

7.10. Співпраця та налагодження зв’язків з громадськими 

організаціями та центрами, котрі дотичні до проблем 

психологічної підтримки та виховання дітей з метою 

спільно проведених заходів. 

протягом 

року 

 

7.11. Співпраця з інклюзивно-ресурсним центром протягом 

року 

 

 

 


