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ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО 

РАЙОНУ МІСТА КИЄВА



1. Розширила область власних професійних знань

(функціональні обов’язки, особливості ведення

документації, нормативно-правову базу, якою керується

психолог у школі), маючи змогу постійно, в очному

режимі, спостерігати за роботою шкільного психолога.

2. Набула нового професійного досвіду, реалізовуючи

просвітницьку, профілактичну та розвивальну роботу з

учнями.

створила програму тренінгового заняття “Стоп булінг”, 

спрямованого на протидію насильству у школі, та змогла 

успішно провести дев’ять таких занять з учнями 3-5 

класів.



20.10.2020 – 01.11.2020 Ознайомлення з функціональними

обов’язками шкільного психолога, 

нормативно-правовою базою, особливостями 

ведення документації

02.11.2020 – 08.11.2020 Написання програми тренінгового заняття та 

підготовка до його проведення. Проведення 

тренінгового заняття «Стоп Булінг» у 3-х 

класах.

09.11.2020 – 15.11.2020 Проведення тренінгового заняття «Стоп 

Булінг» у 4-х класах.

16.11.2020 – 22.11.2020 Проведення тренінгового заняття «Стоп 

Булінг» у 5-х класах. Аналіз виконаної роботи. 

Написання звіту з проходження практики



• Психологічне забезпечення освітнього процесу

• Психологічний супровід здобувачів освіти

• Діагностика та аналіз динаміки психічного 
розвитку дітей

• Діагностика готовності дитини до школи та 
профорієнтаційна робота

• Консультативна допомога 

• Організаційно-методична робота

• Реалізація розвиваючих, профілактичних, 
корекційних програм.



• річний план практичного психолога

• журнал практичного психолога

• протокол індивідуальної психологічної

діагностики

• протокол індивідуальної психологічної

консультації

• протокол групової психологічної діагностики

• облік проведення корекційних занять

• графік роботи практичного психолога



Конституція України (від 28 червня 1996 року).

Загальна декларація прав людини Конвенція ООН про права 

дитини 

Етичний кодекс психолога

Положення про психологічну службу.

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ. 

 Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 

року.

Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001



Мета: профілактика булінгу серед учнів школи.

Завдання:

• Розширити знання учнів про феномен булінгу.

• Розвинути навички подолання булінгу.

• Сформувати в учнів повагу один до одного.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Теоретична частина (мозковий штурм «Що таке булінг?»,
інформування про поняття булінгу )

II. Практична частина (Вправа “Намалюй те, що ти
любиш”, руханка “Австралійський дощ”, відпрацювання
формули реагування на булінг “Sto-Talk-Walk”)

III. Заключна чатина (Вправа “Добро починається з тебе”)



Мозковий штурм «Що таке

булінг?» та процес

інформування дітей про даний

психологічний феномен



Мета: вправа спрямована на те, щоб звернути увагу дітей

на індивідуальні відмінності, що існують між людьми.

Хід роботи:

• Діти малюють те що вони люблять. Дітям пояснюється що

це може бути будь-що, що приносить їм задоволення.



• Діти показують малюнки один одному (в класі 

немає жодного однакового малюнку). Тож робиться 

висновок про те що, ми усі різні і нам усім 

подбаються різні речі, що робить нас унікальними і 

цікавими для інших. Відбувається обговорення.





Мета: навчити дітей стратегії реагування на 

булінг.

Формула «stop-talk-walk»:

STOP: Зберігайте спокій! 

TALK: Говоріть спокійно і впевнено, 

покажіть силу духу. Зазначте прямо, що вам 

не подобається подібне ставлення до себе, і 

ви не збираєтеся цього терпіти

WALK: Якщо є можливість, зробіть вигляд, 

що вам байдуже і йдіть геть.

Хід вправи: Діти об’єднують у пари і 

тренуються використовувати цю формула, 

обмінюючись ролями агресора та того кого 

ображають. Відбувається обговорення.



Мета: підвищити рівень 

емоційного комфорту дітей.

Хід вправи: кожен учень класу 

має можливість зробити 

комплімент чи сказати 

побажання однокласнику, або 

всьому класу. Кажучи 

побажання дитина прикріплює 

до дошки чарівне сердечко, що 

робить серця інших добрішими.



Практика зі спеціалізації відбувалася в умовах карантину, що іноді
ставило під загрозу можливість в очному режимі працювати з
дітьми. Але навіть у карантинних умовах мені вдалося провести
тренінгове заняття із класами 3-5 паралелей, спрямоване на
профілактику булінгу серед учнів школи, але не тільки тому
проходження практики можна назвати успішним. Під час
карантину загальний рівень тривожності у школярів підвищився, і
випадків цькування та фізичного насильства серед учнів різних
класів також побільшало. Тож дане заняття дійсно було дуже
корисним та необхідним для учнів. Я вперше працювала із учнями
молодшої школи і мені це сподобалося. Насправді, працюючи із
дітьми я відчуваю себе дуже спокійно. І не вперше проходячи
практику у школі, я переконуюсь у тому, що у майбутньому хотіла
б пов’язати свою професійну кар’єру із дитячою психологією,
будучи дитячим психологом або практичним психологом у школі.




