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Співпраця та надання 
необхідної допомоги 

педагогічному колективу та 
адміністрації школи в 

педагогічному забезпеченні 
навчально-виховного процесу;

Надання допомоги батькам із 
відповідним запитом, щодо 

виховання дітей і т.д.;

Надання допомоги дітям, які 
мають проблеми у поведінці, 

навчанні, розвитку, 
спілкуванні;

Підбір методів діагностики, 
корекції,  консультації;

Проведення заходів 
психологічної роботи.

Функціональні 
обовꞌязки

практичного 
психолога в 
організації



«Положення про 
психологічну 

службу системи 
освіти України»

«Графік роботи 
практичного 
психолога»

Річний план 
психолога 

«Журнал 
щоденного обліку 

роботи»

«Журнали 
протоколи 

індивідуальних 
консультацій 

батьків, дітей, 
вчителів» (окремі)

Нормативні
документи



Види роботи

Складання корекційно-розвивальних програм:

■ Програма корекційно-профілактичного заняття з елементами тренінгу «ЕМОЦІЇ В 

КОНФЛІКТАХ»

■ Програма корекційно-профілактичного заняття з елементами тренінгу «ЛЮБОВ 

ДО СЕБЕ» (Катрага Т.Р.)

■ Програма корекційно-розвивального заняття для дітей з ООП, а саме вадами 

слуху

■ Програма заняття корекції агресивності у підлітків

■ Програма профорієнтаційного заняття ( Гавриш Н.В.)



Програма корекційно-профілактичного заняття з 
елементами тренінгу
«ЕМОЦІЇ В КОНФЛІКТАХ»

Мета: Оволодіння навичками 

емоційної регуляції в конфліктах. 

Розпізнавання емоцій у 

конфліктах.

Кількість учасників: 10-15 осіб.

Вік: 14-16 р.

Час: 2 год. 30 хв.

Ознайомити з поняттям 
конфліктна ситуація

Навчити розпізнавати 
емоцій, які виникають у 
конфліктних ситуаціях

Опрацювати способи 
емоційної регуляції



Програма корекційно-профілактичного заняття з 
елементами тренінгу
«ЛЮБОВ ДО СЕБЕ»

Мета: практичне знайомство з такими 

поняттями як відносна і абсолютна 

свобода. Усвідомлення і розвиток 

почуттів радості і любові до себе.

Вік: 14-16 р.

Час: 2 год.

навчити 
учасників 

розібратися в 
своїх проблемах 
та  їх вирішувати;

надати матеріал 
з теми «любов до 

себе»;

ЗАВДАННЯ

навчити 
учасників 

допомагати 
самому собі і 

впливати на своє 
життя.



Програма корекційно-розвивального заняття 
для дітей з ООП

Мета: Корекція комунікативної сфери дітей з 

вадами слуху та основі розвитку слухової 

навички для сприймання усного мовлення, як 

передумови повноцінного входження в 

систему суспільних відносин

Категорія дітей: Діти з вадами слуху. 

Вік: 6-8 років (молодший шкільний вік)

Форма проведення: Групова 

Кількість учасників: 10-15 осіб

Розвиток комунікативної сфери дітей

Розвиток слухової навички 
сприймання усного мовлення

Формування правильної вимови



Програма заняття корекції агресивності у 
підлітків

Мета:  корекція агресивності у 

підлітків, діагностування та 

зменшення.

Підвищення самооцінки
Зниження рівня 

тривожності

Формування 
усвідомлення власних 

емоцій та почуттів

Придбання вмінь 
знаходити вихід з тяжких 

життєвих ситуацій

Формування позитивних 
моральних позицій та 
життєвих перспектив



Програма профорієнтаційного заняття

Мета: Оволодіння підлітками знань з теми важливості правильного вибору професії, 

ознайомлення з різними  аспектами професійного шляху

Завдання: Надання допомоги підліткам у прийнятті рішення вибору майбутньої 

професії 

Вік : 15-16р.

Час: 1 год.



Висновки

■ Оволоділи навичками складання профілактично-

корекційних; -розвивальних; -профдіагностичних програм

■ Ознайомилися з виконанням роботи психолога у школі

■ Розвинули уміння обирати доречні стратегії, методи та 

техніки психологічної діяльності на підставі запиту

■ Набули здатності планувати корекційні заняття


