
Додаток  
до наказу директора ПЗЗСО «Ліцей Київського міжнародного університету» 

від 01.09.2022 №135 
    План роботи практичного психолога  

ПЗЗСО «Ліцей Київського міжнародного університету на 2022-2023 н.р. 
 

№ Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу 

закладу освіти 

Термін 
проведен

ня 
Учасники 

  

 Діагностика 

1.  Діагностика адаптації п’ятикласників вересень-
жовтень 5 клас   

2.  Визначення стилю поведінки учнів в конфліктній ситуації жовтень 8 клас   

3.  
Виявлення учнів п’ятих класів з ознаками дезадаптації до 

навчання в ліцеї та ефективності психолого-педагогічної 

корекції 

жовтень, 

травень 5 клас 
  

4.  Визначення наявності вад особистісного розвитку грудень 5 клас   

5.  
Виявлення ставлення учнів щодо професійного рейтингу 

педагогічних працівників, які атестуються районною 

атестаційною комісією 

січень-
лютий 5-11 клас 

  

6.  Вивчення соціально-психологічного клімату лютий 10 клас   

7.  
Діагностика професійного самовизначення учнів. 

Вивчення мотивів вибору ліцеїстами  майбутнього 

профілю навчання 
березень 9 клас 

  

8.  Анонімне анкетування учнів з питань зорового способу 

життя березень 6-8 клас   

9.  Виявлення мотивів самоусвідомлення і самопізнання 

учнів березень 10 клас   

10.  Вивчення міжособистісних стосунків квітень 7 клас   

11.  Групова діагностика, анкетування (за запитом) протягом 

року 

учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

  

 Профілактика 

12.  Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під 

час війни 
Протягом 

року 

учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

  

13.  
Проведення інформування усіх учасників освітнього 

процесу щодо профілактики шкідливих звичок та 

девіантної поведінки 

Протягом 

року 

учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

 

14.  Проведення інформування усіх учасників освітнього 

процесу щодо запобіганню та протидії торгівлі людьми 
Протягом 

року 

учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

 

15.  Проведення дня «Психологічного здоров’я» жовтень 
учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

 



16.  Організація і проведення акції « День толерантності 

Всесвітній День боротьби з ВІЛ\СНІДом» грудень 
учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

  

17.  Проведення «Тижня психології»  квітень 
учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

 

18.  Всесвітній день здоров’я квітень 
учні, батьки, 

педагогічні 

працівники 

 

 

 Корекція 

19.  Проведення розвивальних занять за запитом батьків, 

вчителів, адміністрації 
протягом 

року 5-11 кл.   

 Консультування 

20.  Індивідуальна консультативна бесіда або діагностика (за 

запитом) 
протягом 

року батьки, вчителя   

21.  Обговорення результатів діагностичного дослідження 

серед учнів 5 класів жовтень 
Пед. 

працівники, 

батьки 

  

22.  Індивідуальна консультативна бесіда з учнями, які мають 

труднощі у виборі професії (за запитом) 
протягом 

року 9 -11 кл.   

23.  Індивідуальна консультативна бесіда з учнями (за 

запитом) 
протягом 

року 5-11 кл.   

24.  Години психолога (за запитом) протягом 

року 5-11 кл.   

 Просвіта 

25.  
Проходження курсу ПК для освітян «Перша психологічна 

допомога учасникам освітнього процесу під час і після 

завершення воєнних дій» 
вересень 

практичний 

психолог, 

педагогічні 

працівники 

  

26.  
Проведення навчання педагогічних працівників ліцею 

відповідно до методичних рекомендації від МОН України 

«Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»  

05.09.202
2 

педагогічні 

працівники 

 

27.  Проведення конференції для батьків майбутніх ліцеїстів вересень батьки  

28.  Виступи на батьківських зборах ( за запитом) протягом 

року батьки   

29.  Проведення заходів на виховних годинах (за запитом) протягом 

року 

класні 

керівники,учні  
5-11 кл 

  

30.  

Проведення профілактичних бесід на тему: 

«Профілактика різних типів насилля (в тому числі 

запобігання домашньому насильству) та протидія 

булінгу» (за запитом) 

протягом 

року 
учні  

5-11 кл. 

  

 Інше 

31.  Відвідування учнів удома, бесіди з батьками 
за 

необхідні

стю 
учні, батьки, 

  



32.  Відвідування батьків за місцем роботи 
за 

необхідні

стю 
учні, батьки, 

  

33.  

Участь у семінарах і нарадах, які організовані чи 

проводяться на базі управління освіти Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації, Департаменту освіти і науки в місті Києві, 

Київської міської державної адміністрації тощо. 

протягом 

року 
Практичний 

психолог 

  

34.  Планування роботи на рік, погодження планів вересень Практичний 

психолог 
  

35.  Планування роботи на місяць щомісяця Практичний 

психолог 
  

36.  Складання звітності про виконання роботи за півріччя раз на 

семестр 
Практичний 

психолог 
  

37.  
Оформлення документації, протоколів, результатів 

опитування та складання рекомендацій за результатами 

опитування 

протягом 

року 
Практичний 

психолог 

  

38.  Підготовка інформаційних та діагностичних матеріалів до 

виступів на педагогічних нарадах та батьківських зборах 
протягом 

року 
Практичний 

психолог 
  

39.  Підготовка діагностичного матеріалу до проведення 

психодіагностичної роботи 

за 

необхідні

стю 

Практичний 

психолог 

  

40.  Поповнення методичного матеріалу, оформлення 

тематичних папок 
протягом 

року 
Практичний 

психолог 
  

41.  Організація роботи з дітьми з числа пільгових категорій 

та учнів, що перебувають на контролі (за запитом) 
протягом 

року 
Практичний 

психолог 
  

 

 

 


