
Річний план роботи практичного психолога 

на 2018 -2019 н.р. 

 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

І. Психодіагностична робота 

1. Вивчення особливостей пізнавальних 

процесів в учнів.  

Вересень 1 курс 

2. Провести дослідження лідерських 

якостей інтересів, обдарованості в учнів. 

Вересень 1 курс 

3. Визначення схильності до відхилень 

поведінки за методикою «Визначення 

схильності до відхилень поведінки» 

(СОП) А.Н.Орел 

жовтень 1 курс 

4. Визначення типу темпераменту Листопад З учнями  

5. Провести дослідження міжособистісних 

взаємин і соціально-психологічного 

клімату в групі. 

Грудень З учнями 

6. Тестування рівня адаптованості учнів  

Визначення рівня агресивної поведінки за 

методикою А.Басса та А.Дарки . 

Січень 1 курс 

7. Провести дослідження особистісної 

сфери особистості. 

Протягом 

року 

З учнями 

8. Провести  дослідження емоційно-

вольової сфери особистості.  

Протягом  

року 

З учнями 

9. Провести дослідження ціннісних 

орієнтацій учнів. 

Протягом 

року  

З учнями 

10. Провести діагностику та профілактику 

щодо шкідливих звичок. 

Протягом 

року 

З учнями 

ІІ. Консультаційна робота 

1. Практична допомога вчителям у вивченні 

новоприбулих учнів. 

Протягом 

року (за 

потребою) 

Педагоги,  

у навчальному 

закладі    

2. Проводити консультації з організації 

психолого-педагогічного процесу в 

установі: 

а) створення психологічного 

мікроклімату в колективі ; 

б) міжособистісні взаємини та конфліктні 

ситуації 

Протягом 

року 

У навчальному 

закладі 

3. Консультація з актуальних проблем 

навчально- виховного процесу. 

Протягом 

року (за 

потребою) 

Педагоги, 

майстри в/н 

у навчальному 

закладі 



5. Консультування щодо результатів 

проведеної діагностики, надання 

рекомендацій, психологічної підтримки 

усім учасникам навчально-виховного 

процесу 

Протягом 

року 

Педагоги, учні 

у навчальному 

закладі 

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

1. Корекційна робота спрямована на 

сприяння підвищення рівня розвитку 

пізнавальних процесів. 

 

Протягом 

року 

У навчальному 

закладі 

2. Корекційна робота спрямована на 

сприяння зменшення проявів відхилень 

поведінки. 

 щомісяця 

 

 

 учні «групи 

ризику» та 

 учні за запитом 

педагогічного 

колективу 

3. Формувати в учнів 

самостійність,відповідальність,організова

ність,необхідні для нормальних умов 

навчання та життєдіяльності в колективі. 

Протягом 

року 

У навчальному 

закладі 

IV. Соціально-психологічна просвіта 

1. Семінар «Чи знаю я, що таке здоровий 

спосіб життя?» 

Протягом 

року 

У навчальному 

закладі 

2. Виступ: «Адаптація новоприбулих учнів 

до нових умов навчання» 

Січень Педагоги, 

у навчальному 

закладі 

3. Семінар «Ми проти ВІЛ/СНІДУ». Протягом 

року 

Учні,  

у навчальному 

закладі 

4. Створення сприятливої психологічної 

атмосфери в колективі. Бесіди-

консультації з педагогами. 

Протягом 

року 

Педагоги, 

у навчальному 

закладі 

V. Організаційно-методична робота 

1. Складання плану роботи 

- на рік 

 

Серпень 

Кабінет 

психолога, 

у навчальному 

закладі 
- на місяць щомісяця 

2. Оформлення робочого кабінету до нового 

навчального року. 

 

Серпень 

 

У навчальному 

закладі 

3. Підготовка необхідного 

психодіагностичного інструментарію                

(анкет, бланків для тестів) 

Протягом 

року 

Психолог, 

у навчальному 

закладі 

4. Організувати роботу із соціальними 

запитами адміністрації,батьків,майстрів 

Протягом 

року 

У навчальному 

закладі 



VI. Зв’язки з  громадськістю 

1 Взяти  участь у психолого-педагогічних 

заходах міста, області (семінари, 

методичні об’єднання, конференції, 

тренінги ) 

Протягом 

року 

 

2 Відвідувати консультації в управлінні 

освіти,психологічних центрах,інших 

закладах. 

Протягом 

року 

 

 

Психолог ДПТНЗ  

МПАЛ ім. М. Данканича                                     Савчин Л.Б. 


