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Практика проводилась в дистанційному 
форматі .

З  12.05.2020 по 24.05 2020 , я та мої одногрупники проходили 
практику у спеціалізованій загальноосвітній школі 1-3 ступенів з 
поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу 
№302 міста Киева .



Основні напрями діяльності психолога в школі:

-Психологічне просвітництво - формування у учнів, вихованців та їхніх батьків
(законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ
потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного
розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення
учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні
можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;

-Психологічна профілактика - попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, 
вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним
працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях
виховання, навчання і розвитку;

-Психологічна діагностика - поглиблене психолого - педагогічне
вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, 
визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її
потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у 
професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів
порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.



Психологічна корекція - активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і 

збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів - психологів, 
дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців, Ця робота включає в себе 
елементи гри і рисункові методи ( в залежності від віку дитини). Проведення позакласних заходів
(класна година, КВК) також входять до компетенції психолога.

-Консультативна діяльність - надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним

представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях
розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування.

Складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток
всіх сфер і психічних процесів, здоров'я. Також характеристика дає повну картину 
сімейного клімату, інтересів дитини і т.д. Консультування в школі грає дуже
важливу роль: кожен батько чи педагог має право звернутися до психолога з 
проблемою, або просити про допомогу щодо дитини.



Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних
відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого - все це отримує дитина в школі. Саме тут 
необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога, і соціального
педагога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може
претендувати на звання соціального інституту знань.

Від успішної роботи психологічної служби залежать умови
формування педагогічних завдань. Працівник психологічної служби
може виявити причини неуспішності, расторможенности чи
агресивності дітей. Потім робота ведеться з батьками учня. Хто
краще може розібратися в поведінці дітей, як не їхні батьки? 
Успішне співробітництво працівників психологічної служби, батьків
та вчителів школи часто призводить до потрібних результатів щодо
поведінки дитини.



Під час практики ми ознайомились зі складанням та написанням  психокорекційних
програм

Психокорекційні технології – це сукупність знань про способи і засоби проведення
психокорекційного процесу.

Психокорекційний процес - складна система, що включає в себе як стратегічні, так і 
тактичні задачі. В тактичні задачі входить розробка методів і психокорекційних технік, 
форма проведення корекційної роботи, підбір і комплектування груп, тривалість і режим 
занять.

Корекційна робота з дитиною повинна будуватися не як просте тренування вмінь і 
навичок, не як окремі вправи по вдосконаленню психологічної діяльності, а як цілісна
усвідомлена діяльність. При цьому необхідно проводити корекційну роботу як із самою 
дитиною по зміні її окремих психологічних утворень, так і з умовами життя, виховання і 
навчання, в яких знаходиться дитина.



Складаючи різного роду корекційні програми, необхідно спиратися
на принципи:

-системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач;
-єдності діагностики і корекції;
-пріоритетності корекції причинного типу;
-діяльнісний принцип корекції;
-урахування вікових, психологічних й індивідуальних особливостей дитини;
-комплексності методів психологічного впливу;
-активного залучення соціального оточення до участі в корекційній програмі;
-опори на різні рівні організації психічних процесів;   програмованого навчання;
-зростання складності;
-урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу;
-урахування емоційного забарвлення матеріалу.



Дякую за увагу !!! 


