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План нашої роботи в школі
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Організаційна робота та робота з 
документами.

Проведення профорієнтаційного заняття

Проведення розвивального заняття

Діагностика емоційної сфери

Особистісна діагностика



1 жовтня розпочалась наша 
практика у школі №286 
міста Києва.
Перші дні практики 
проходили в ознайомчому 
режимі, ми познайомились 
з педагогічним колективом, 
робочим місцем психолога 
та документацією.



Багато часу нами було приділено 
підготовці до занять, адже вибір 
методик та вправ це дуже 
важливо у підході до різних 
вікових категорій учнів. 
Кожне заняття ми продумували 
та оформляли самостійно, а потім 
психолог схвалював наші 
програми занять.



Дуже весело та активно ми проводили 
профорієнтаційні заняття. Учні активно 
включались та зацікавлено долучались 
до кожної вправи. 
Нам сподобалось працювати з 
підлітками, адже до них не так просто 
знайти підхід – що і стало нашою 
мотивацією,для успішного налагодження 
контакту.



Ми обрали багато 
профорієнтаційних ігор для 
проведення у двох класах.  
Опрацювавши їх і виділивши 
найкращі ми все ж не прогадали, 
учні прийняли їх з успіхом!



Учні розповідали нам про бажані 
майбутні професії, ділились 
уявленнями про них. Ми у свою 
чергу розповідали їм про 
студентське життя та про те що 
вибір професії- це дуже важливо.

Наприкінці занять рефлексія показувала, що 
наші заняття покращили усвідомлення 
учнями професійного вибору та 
активізували їх емоційну та особистісну 
сфери.



Також ми 
ознайомлювали учнів 
з нашою кафедрою. 
Виявилось, що багато 
з них хочуть 
пов’язати своє життя 
саме з психологією!



Проведення розвивального заняття в 5 класі 
згуртувало дітей, поліпшило їх емоційний 
контакт один з одним.
Дітям дуже сподобалось заняття і вони по-
черзі висловлювали нам компліменти за нашу 
роботу з ними. 



У ході розвивального  заняття за 
допомогою вправ та руханок ми 
давали можливість висловитись 
кожному учневі, показати свої 
знання та вміння.



Діагностику емоційної 
сфери ми проводили 
за допомогою 
проективної 
методики “моя сім’я”



Ми опрацювали кожен малюнок та 
надали зворотній зв’язок



Діагностику особистісної 
сфери ми провели за 
допомогою особистісного 
опитувальника для дітей 
Айзенка JEPI







Різне: 

Також ми проводили 
індивідуальне 
розвивальне заняття в 
кабінеті психолога.



Також саме школа №286 має 
дуже красивий завнішній 
дизайн, він дійсно по-дитячому 
яскравий, кольоровий та дуже 
привабливий.

У дні нашого перебування в 
школі проходив тиждень 
протидії булінгу, школа брала 
участь у зйомках сюжету 
відомого Українського 
телеканалу. 
І також користуючись 
нагодою ми відвідали тренінг 
“Протидія булінгу”, який 
відбувся в Голосіївській РДА.



Дякуємо за увагу!


