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ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА: з довірою в серці назустріч 
суспільству 

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА в 

структурі освіти сприяє створенню 

умов для виконання освітніх і 

виховних завдань закладів освіти, 

соціального та інтелектуального 

розвитку здобувачів освіти, охорони 

психічного здоров’я, надання 

психологічної та соціально-

педагогічної підтримки всім 

учасникам освітнього процесу.  

 

                                                                                                                       
СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МІСТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чисельність фахівців психологічної служби міста 
Заклади Практичні психологи Соціальні педагоги 

ставки особи ставки особи 

ЗДО 3,5 6 - - 

ЗЗСО 4 6 3,25 3 

ліцей-інтернат 1 1 1 1 

МЦПО 0,5 - - - 

ПТНЗ 1 1 1 1 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 3 3 1 1 

Всього: 13,5 17 6,25 6 

  

 

Навчально-методичний центр психологічної служби системи 
освіти області 

Методист методичного кабінету відділу 
освіти Глухівської міської ради  

Практичні психологи, соціальні 
педагоги закладів освіти міста  
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Робота працівників психологічної служби у 2018-2019 н.р. була 

спрямована відповідно пріоритетних напрямків, таким чином: 

 Протягом поточного навчального року практичні психологи закладів освіти 

забезпечили психологічний супровід періоду адаптацію 591 дитини, з них 226 – діти 

дошкільного віку. Проведені консультації для батьків (358 звернень), педагогічних 

працівників (134 звернення), розвиваючі заняття з новоприбулими дітьми (охоплено 

580 дітей). Здійснюючи психологічний супровід підготовки дітей 6-го року життя до 

навчання в школі; було продіагнастовано 299 дітей, що складає 94 % контингенту, 

за результатами проведеної діагностичної роботи 92% дітей дошкільного віку готові 

до навчання в школі. 

 Працівники служби здійснювали соціально-психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами; ефективна робота практичних психологів, 

соціальних педагогів у співпраці і ІРЦ забезпечила своєчасне виявлення дітей даної 

категорії; так психологічним супроводом було охоплено 47 дітей з інвалідністю 

(ЗДО – 7, ЗЗСО - 40). 

 Протягом року в школах міста ефективно впроваджувались профілактичні 

програми та факультативні курси орієнтовані на підсилення психологічної складової 

у вихованні дітей та учнівської молоді, а саме програми «Я – моє здоров’я, моє 

життя» (ЗОШ №3); «Рівний-рівному» (ЗОШ №3, №6 – 38), «Захисти себе від ВІЛ» 

(ЗОШ №1); курс за вибором «Психологічний розвиток особистості молодшого 

підліткового віку», автор А.В.Заворотнюк (ЗОШ №6).  Таким чином, 

просвітницькою роботою шляхом викладання факультативів охоплено 320 учнів, що 

складає 11% загальної кількості здобувачів освіти. Слід відмітити, що найбільше 

учнів залучено до курсів у ЗОШ №3 (154 уч. – 5%) та ЗОШ №6 (136 уч. – 4,5%). 

Слід відмітити, що працівниками психологічної служби ліцею-інтернату було 

здійснено викладання курсів у рамках роботи тренінгових груп («Дорослішай на 

здоров’я» (охоплено 16 учнів), «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція» (81 учень)). 

 З метою залагодження конфліктних ситуацій між школярами у закладах 

впроваджується шкільна служба розв’язання конфліктів. Так у загальноосвітній 

школі І-ІІІ ст. №1 в рамках роботи шкільна служба проведено 10 тренінгів для 

медіаторів , проведено 2/6 медіацій/кіл. У 2019 році, з цією ж метою було здійснено 

навчання практичного психолога загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3. 

 За результатами плідної роботи творчої групи соціальних педагогів закладів 

освіти міста була оформлена методична розробка «Профілактика та корекція 

стресових розладів: психологічні аспекти». 

 



 

 

Організовано та проведено: 
 

  

У рамках співпраці з відділом молоді та спорту під час благодійної акції "Серце до серця", 
спрямованої на збір коштів для закупівлі кардіологічного обладнання для Сумської обласної 

клінічної лікарні, у закладах освіти міста було зібрано 9 958 грн. 50 коп. 
 

 

Для учасників освітнього процесу проведені: акції "16 днів проти насильства", "Європейський день 
боротьби з торгівлею людьми","Всесвітній день примирення з ВІЛ-інфікованими та хворими на 

СНІД"; тематичні тижні "Виховуємо толерантність", "Тиждень психології", інформаційно-
просвітницька компанія «Уважні батьки». 

 

  

На базі закладу дошкільної освіти «Ромашка» проведено семінар-практикум для завідувачів, 
методистів закладів дошкільної освіти "Стресостійкість та емоційно-вольова саморегуляція – 

важливі компоненти управлінської діяльності" 
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Практичний психолог ГАБЕНКО Людмила Іванівна та учениця 10 класу ЗОШ №1 КОВШУЛЯ Влада 
взяли участь у VІІІ обласному зльоті медіаторів Служб розв’язання конфліктів закладів освіти 

 

  

З метою підвищення професійної компетентності працівники психологічної служби взяли участь у 
роботі конференцій та форумів, а саме : V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

"Актуальні проблеми практичної психології" (листопад 2018, ГНПУ ім. О.Довженка), V Міжнародна 
науково-практична конференція "Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя" 
(лютий 2019, СДПУ ім. А. Макаренка), VІІІ обласний психологічний форум "Психологічні горизонти: 
теоретичний потенціал та практичні інновації" (квітень 2019, СОІППО), ІІІ Міжнародна науково-
практична конференція "Інноваційні технології у роботі практичного психолога" (червень 2019, 

СОІППО) 
 

Кращі здобутки 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний кабінет Глухівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 

визначено переможцем у міському огляді-конкурсі на кращий психологічний кабінет закладів загальної 

середньої освіти (директор закладу І.І. ТЕРЕЩЕНКО, практичний психолог С.М. НІНЬКО). 



 

Пріоритетні завдання діяльності працівників психологічної служби  

в 2019-2020 навчальному році: 

 

 забезпечення соціального захисту здобувачів освіти пільгових категорій, які 

потрапили у складні життєві обставини, з малозабезпечених сімей; 

 розроблення методичного забезпечення для здійснення психологічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами; 

 психологічний супровід НУШ; 

 профілактика суїцидальних тенденцій серед дітей та молоді; 

 профілактика та подолання конфліктності й жорстокого поводження в 

учнівському середовищі, впровадження служби порозуміння в закладах освіти 

міста, профілактика кібербулінгу; 

 профілактика домашнього насилля; 

 попередження торгівлі людьми. 

 

Нормативно-правове забезпечення: 

Наказ МОН України від 22.05.2018 р. № 509 «Про затвердження 

положення про психологічну службу у системі освіти України» 

Наказ МОН України від 08.08.2017 р. №1127 «Про затвердження плану 

заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної 

служби системи освіти України на період до 2020 року» 

Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 "Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

"Нові технології у новій школі" у номінації "Корекційно-розвиткові програми" 

Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення 

про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних 

закладів» 

Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462 «Про пріоритетні напрямки 

роботи психологічної служби в системі освіти на 2019/2020 навчальний рік» 

Лист МОН України від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України» 

Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності 

працівників психологічної служби : метод. рек. / авт.-упор.: В. М. Горленко,  та 

ін., за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ ПП і СР, 2017. – 132 с.(Наказ ДОН 

Сумської обласної державної адміністрації від 22.01.2016 №29 – ОД «Про 

затвердження циклограм діяльності спеціалістів психологічної служби») 

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників 

психологічної служби: [метод. рек.] /авт.-упор.: В.М. Горленко, В.Д. Острова, 

Н.В. Сосновенко,; за заг. ред. В.Г. Панка. - Київ : УНМЦ ПП і СР, 2018.- 106 с. 

Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації 

щодо запобігання та протидії насильству” 

Лист МОН України від 05.08.2019 № 1/9-498 “Про методичні рекомендації 

щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах 

освіти у 2019/2020 навчальному році”. 

Лист ДОН Сумської обласної державної адміністрації від 21.08.2019 №08-

13/3899 «Про методичні рекомендації» («Психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти»). 

https://drive.google.com/file/d/1kX--tmR5YnW0QmzB1WatXduf0ufMM2hB/view
https://drive.google.com/file/d/1kX--tmR5YnW0QmzB1WatXduf0ufMM2hB/view
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
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План 

роботи методичного об’єднання працівників психологічної служби міста 

Глухова на 2019-2020 навчальний рік 

Керівник методичного об’єднання: Т.КОЗЛОВСЬКА, соціальний педагог 

Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6.  

Учасники методичного об’єднання: практичні психологи та соціальні педагоги 

закладів освіти міста. 
№ 

з/п 

Захід, форма проведення Де і коли 

проводиться 

Відповідальні 

1. Засідання м/о №1 

Тема: «Про пріоритетні напрямки 

роботи працівників психологічної 

служби у 2019-2020 н. р. Аналіз роботи 

психологічної служби за 2018-2019» 

Завдання: 

Провести загальношкільну акцію 

«Попередження суїцидальних тенденцій 

серед дітей та молоді» (10 ВЕРЕСНЯ – 

Всесвітній день попередження 

самогубств). 

 

Серпень  

ЗОШ №3 

 

М.ГУРЕЦЬ 

Т.КОЗЛОВСЬКА 

2. Семінар-практикум для педагогів  

«Формування стресостійкості, як 

передумова збереження психічного 

здоров’я сучасного педагога». 

 

Вересень 

  ЗОШ №2 

 

А.СОКОЛ  

 

3. Міжрегіональний семінар-практикум 

на тему: «Створюємо безпечний освітній 

простір».  

 

Листопад  

ЗОШ №1 

Л. ГАБЕНКО 

О. ОВСЯНКО 

М. ГУРЕЦЬ 

4. Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні 

проблеми практичної психології» 

Листопад 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

Працівники 

психологічної 

служби 

5. Семінар-практикум для психологів 

дошкільної освіти «Корекційно-

розвиваюча робота з дітьми 

дошкільного віку з ООП» 

Січень 

ДНЗ 

«Журавка» 

Н.БОРОВА 

М.ГУРЕЦЬ  

Спільно з ІРЦ 

6. Майстер-клас «Організація 

просвітницької роботи з учасниками 

освітнього процесу» 

Лютий 

НВК №4 
Н. ВАСЮРА 

7. Засідання м/о №2 

Тема: «Підведення підсумків роботи 

експертної комісії по вивченню системи 

роботи практичних психологів та 

соціальних педагогів, які атестуються у 

2019-2020 н. р.» 

 

Березень  

ЗОШ №3 

 

М.ГУРЕЦЬ 

Т.КОЗЛОВСЬКА 

А.ЯНЕНКО 

8.  Майстер-клас для працівників 

психологічної служби: «У гармонії з 

собою і світом, або де шукати особисті 

ресурси» 

Квітень  

ЗОШ №6 

Т.КОЗЛОВСЬКА 



 

 

INTERNET - ресурси: 

Сайт інституту модернізації змісту освіти 

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-

robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-sotsialnyh-pedahohi/navchalno-metodychni-

materialy-dlya-psyholohiv/ 

Сайт українського науково-методичного центру практичної психології і 

соціальної роботи 

http://www.psyua.com.ua/index.php?lang=ua&page=news 

Навчально-методичний центр психологічної служби Сумської області 

http://nmcps.sumy.sch.in.ua/gallery_and_documents/metodichna_skarbnichka/ 

 

ПРИМІТКИ 
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