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МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ:

Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району міста Києва



Одна з онлайн зустрічей з шкільним психологом – Інною Олександрівною (інклюзія)



Ми ознайомились з:

• Графіком роботи практичного психолога;

• Завданнями практичного психолога в ЗОШ №231;

• Функціями психолога в ЗОШ №231;

• Проблемами, з якими звертаються до психолога;

• Напрямами діяльності шкільного психолога з 

учасниками освітнього процесу закладу освіти;

• Нормативами часу на основні види роботи практичного 

психолога;

• Зразками індивідуальних карток учнів;

• Зразком оформлення статистичних звітів про роботу 

практичного психолога;

• Протоколами індивідуальних консультувань практичного 

психолога в школі.







Робота з кубиками

Така робота є досить корисною при роботі з 

інклюзивними дітьми та просто з дітками 

дошкільного та молодшого шкільного віку.



Арт-терапія

Арт-терапія є досить новим, проте популярний засіб

психотерапії. Особливо актуальною є в роботі з дітьми. 

Мистецтво – це чудова можливість для малюка

«відкритися», поділитися своїми емоціями та страхами. 



Пісочна терапія

Активізація творчих здібностей та фантазії. Позбавлення комплексів та 

страхів, зняття внутрішнього напруження та отримання емоційного

задоволення. Розвиток координації рухів, дрібної моторики, орієнтації в 

просторі. Покращення пам’яті, уваги і просторової уяви.



Робота з пластиліном

Розвиток фантазії, уяви, дрібної моторики рук. Зняття 

напруження. 

Можна використовувати при роботі зі страхами дитини.



Методика «Будиночок» Гуткина Н. І.



Методика «Домалюй мишкам хвостики» Венгера А. Л.



Методика «Намалюй ручки для парасольок» Венгера А. Л.



Методика «Зразок та правило» Венгера А. Л.



Методика «Замалювати крапки зі зразка»



Тест «Веселий – сумний» Чуб Н. В. 



Тест «Вільна класифікація» 



Методика діагностики фізіологічної готовності до школи



Мої результати навчання за навчальною психодіагностичною практикою:

 навчилася визначати мету, завдання, умови і процедуру психодіагностичного 

обстеження, добирати і кваліфіковано застосовувати діагностичний

інструментарій, адекватний меті та завданням психодіагностичного обстеження

дитини-клієнта;

 покращила вміння інтерпретувати результати застосованих психодіагностичних

методик, складати психодіагностичний висновок;

 знаю та виконую норми Етичного кодексу психолога, дотримуюсь прав та 

обмежень психолога у діагностичній діяльності;

 володію навичками встановлення результативної міжособистісної взаємодії в 

практичній діяльності психодіагноста з дитиною.



Підбиваючи підсумки практики:

 Я отримала перший досвід праці психолога в школі.

 Змогла попрактикуватися у своїх знаннях.

 Занурилась у робочий розклад шкільного психолога в 

роботі з інклюзивними дітьми.



Дякую за увагу


