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Діяльність психологічної служби спрямована на створення соціально-

психологічних умов для становлення успішної  особистості і охорону психічного здоров'я 

учнів.  

Головними завданнями психологічної служби є:  

o моніторинг психологічного розвитку кожного вихованця;  

o оптимізація суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників освітнього процесу;  

o проведення тренінгів удосконалення комунікативних навичок; 

o проведення психодіагностичного обстеження учнів;  

o консультування учасників освітнього процесу;  

o вивчення індивідуально-типологічних, психологічних особливостей учнів;  

o здійснення відбору методик, які найбільш ефективно сприяють розвитку кожної 

особистості. 

 Основні напрямки психологічної служби:  

 діагностика,  

 психологічна прогностика,  

 психологічна експертиза,  

 профілактична корекція,  

 реабілітація, 

 консультативно-методична допомога,  

 просвітницька пропагандистська робота.  

Психологічна служба ліцею 

2.2.4.1. Психодіагностична робота 

№ 
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Заходи Термін 

виконання 

Відповіда 

льний 

В
ід

м
іт

к
а
 п

р
о
 

в
и

к
о
н

 

 

1 

Діагностика  першокласників на етапі адаптації в 

середовищі ліцею. 

Вересень 

 

О.П.Карп’юк  

2 Провести поглиблену діагностику пізнавальної сфери 

учнів з низьким рівнем готовності до навчання з метою 

з’ясування причин неготовності до навчання та 

організації корекційно- розвиткової роботи . 

Вересень О.П.Карп’юк  

3 Соціалізація першокласників на етапі адаптації в 

середовищі ліцею 

Жовтень О.П.Карп’юк  

4 Розвивальні ігри з першокласниками за програмою 

«Розвивальне навчання» з метою подолання 

дезадаптованості. 

Жовтень 

Листопад 

О.П.Карп’юк  

5 Діагностика учнів 4-х класів на етапі переходу з 

молодшої школи в базову. 

Березень 

квітень 

 

О.П.Карп’юк  

6 Проводити заняття профорієнтаційного характеру щодо 

розширення уявлень учнів про світ професій 

Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

7 Діагностика п’ятикласників на етапі адаптації до школи 

II ступеню з метою надання рекомендацій  батькам, 

учителям щодо покращення пристосованості молодших 

школярів до нових умов навчання. 

Жовтень О.П.Карп’юк  

8 Діагностично-профілактична робота з підлітками  в 

період вікової кризи з метою вивчення особливостей 

Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  



міжособистісних стосунків і здійснювати психолого-

педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних 

до вживання спиртих речовин, тютюнопаління, 

наркотичних речовин. 

9 Провести діагностику професійних інтересів 

старшокласників з метою подальшого вибору професії. 

Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

10 Провести діагностику життєвих цінностей 

старшокласників з метою планування подальшої 

розвиваючої роботи з учнями та ознайомлення батьків з 

даного питання. 

Жовтень О.П.Карп’юк  

11 Профорієнтація учнів: 

Групова психодіагностика професійних інтересів і 

нахилів учнів з обговоренням результатів; 

Групові консьтації з питань вибору професії чи 

подальшого навчання в ліцеї; 

Індивідуальні консультації учнів, які мають труднощі у 

виборі професії 

Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

12 Створення сприятливого психологічного клімату, 

атмосфери уваги, співпраці в класних колективах зокрема 

й в ліцеї в цілому. 

Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

 

2.2.4.2. Консультаційна робота 

№ 
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1 

Провести психолого-педагогічний консиліум на тему: 

«Особливості психологічної адаптації першокласників до 

середовища ліцею» 

Листопад О.П.Карп’юк  

2 Провести психолого-педагогічний консиліум: Готовність 

учнів 4 класу до переходу у 5 клас 

Березень О.П.Карп’юк  

3 Підготувати та взяти участь у консиліумі:  

- адаптація до середовища ліцею 5 класу; 

Листопад О.П.Карп’юк  

4 Провести групові консультації з питань психологічної 

просвіти:  

Аукціон порад: «Як подолати депресію»; 

Як навчитися планувати свій час та уникнути 

перевантаження? 

Толерантне спілкування. Як розв’язати конфліктні 

ситуації? 

Твоє життя – твій вибір. Цінуй своє життя. 

Класні години: «Способи вираження негативних емоцій 

без використання насилля» 

Поради психолога: « Вчимося бути здоровими» 

Університет знань «Куди звернутись зі своєю 

проблемою» 

Упродовж 

навчального 

року 

О.П.Карп’юк  



Заходи з питань протидії торгівлі людьми 

5 Проводити індивідуальні консультації (за запитом) Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

6 Проводити індивідуальні консультації з вчителями Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

7 Провести години спілкування, засідання круглого столу 

на тему поліпшення процесу спілкування, життєвих 

цінностей, підготовка до майбутнього сімейного життя, 

кохання, прав та обов’язків, з питань превентивного 

виховання (за запитом класних керівників) 

Упродовж 

навчального 

року 

О.П.Карп’юк  

8 Надання консультацій та рекомендацій класним 

керівникам з оптимізації їхньої діяльності з сім’ями та 

дітьми в цей період; організація професійної супервізії, 

методичної підтримки . 

Упродовж 

навчального 

року 

О.П.Карп’юк  

9 Індивідуальні консультації учнів, учителів, батьків з 

проблем взаємодії у суспільстві. 

Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

 

2.2.4.3. Психологічна просвіта 

№ 
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Заходи Термін 

виконання 

Відповіда 
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1 

 Участь у педагогічних радах: Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

2 Виступ: «Адаптація до навчання в ліцеї - 1, 5, 10 класи. Упродовж 

н.р. 

О.П.Карп’юк  

3 Спланувати та підготувати заходи, спрямовані на 

проведення:  

Тижня толерантності; 

Тижня психології 

Упродовж 

навчального 

року 

О.П.Карп’юк  

 

 


