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З 12.05 ПО 24.05. 2020 МИ ПРОХОДИЛИ ДИСТАНЦІЙНУ ВИРОБНИЧУ 
ПРАКТИКУ У ШКОЛІ №302 

Спеціалізована
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням
предметів художньо-
естетичного циклу №302



НАШИМИ ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ БУЛИ:

 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ТА ПРОВЕДЕННЯ  
КОРЕКЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО 
ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ПЕВНОЇ КАТЕГОРІЇ УЧНІВ 



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА У ШКОЛІ 

Можна виділити два головних напрямки 
роботи шкільного психолога в області
профорієнтації: 

 Проведення інформаційно-просвітницької роботи, 
яка спрямована на розвиток психологічної культури
учнів, поглиблення знань з психології. Доцільним є 
викладання психологом курсу «Основи вибору
професії» під час якого, окрім знань професійної
спрямованості подаються також необхідні
психологічні знання, проведення професійних
консультацій.



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА У ШКОЛІ 

 Проведення індивідуальних консультацій з 
підлітками і юнаками, які передбачають діагностику, 
корекцію і власне консультацію.  Організація
індивідуальної профконсультації дає можливість
шляхом діагностики здібностей виявити
індивідуальність, потенційні можливості і в певній
мірі впливати на їх формування.



КОРЕКЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

Шкільна корекційно-профілактична робота психолога спрямованих на розв'язування певного
завдання: профілактика девіантної поведінки, профілактика підліткового суїциду й т.п.

В рамках школи психолог може проводити заняття в двох формах:

 Групові заняття. До них відносять психологічні лекторії, виступи на зборах (батьківських, 
педрадах, методоб'єднаннях, зборах колективу тощо), групові консультації, групові заняття 
психологічного розвантаження, робота з групами людей, які мають подібні проблеми; 
ознайомлення з психологічною літературою, факультативні курси з психології, психологічні 
гуртки, випуск стінгазет психологічного спрямування, тематичні вечори тощо



КОРЕКЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА

 Індивідуальні заняття. До них 
відносять індивідуальні
консультації, індивідуальну
психодіагностику, індивідуальні
психокорекційні та 
психорозвиваючі заняття.

Індивідуальна та групова
робота реалізовується на усіх 
рівнях психологічної
профілактики. Однак, на рівні
первинної психопрофілактики
основна частка належить
груповим формам роботи. 
Частка індивідуальних форм 
значно зростає на рівні
вторинної та третинної
психологічної профілактики. 



ВИСНОВКИ

 За час проходження практики ми мали змогу глибше ознайомтися із віковими особливостями 
школярів.  Дізналися нові методи та прийоми групової роботи зі школярами. Склали власні 
програми профілактично-корекційних та профорієнтаційних робіт, що вже можуть слугувати 
власним методологічним інструментарієм в нашій практичній професійній діяльності.  

Дякуємо за увагу!


