Вступ
Психологічну службу Сіверського професійного ліцею очолює практичний
психолог Кравцов Сергій Володимирович. У своїй діяльності практичний психолог
керується Етичним кодексом практичного психолога, Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійнотехнічну освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
України, накази МОН України від 22.05.2018 № 509 «Положення про психологічну
службу у системі освіти України» та від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження
Плану заходів МОН України щодо розвитку психологічної служби системи освіти
України на період до 2020 року» , листи МОН України від 24.07.2019 № 1/9-477,та
ін.
Планування та виконання своєї психологічної роботи проводиться згідно
річного плану роботи ліцею та річного плану роботи практичного психолога.
Практичний психолог має окремий кабінет, який відповідає нормативній
документації практичного психолога, групову кімнату для проведення тренінгів,
корекційної - розвивальної та просвітницької роботи.
I. Аналітична частина
На протязі 2019 - 2020 навчального року практичним психологом Сіверського
професійного ліцею проведена робота згідно річного плану роботи практичного
психолога та річного плану роботи ліцею.
Практичний психолог ліцею постійно проводив психологічне супроводження
навчально – виховного процесу, сприяв повноцінному психо – емоційному розвитку
індивідуальних особливостей здобувачів освіти, батьків та викладачів.
Проводилась комплексна діагностична робота: індивідуальна діагностика,
групова діагностика, діагностика за запитом. Результати діагностики оброблялись,
аналізувались, надавались рекомендації викладачам, здобувачам освіти та їх
батькам; проводилась корекційна робота з здобувачами освіти, особливо з
здобувачами освіти, які потребують особливого психолого – педагогічного
супроводу та пільгової категорії; постійно проводилась психологічна просвіта
викладачів, здобувачів освіти та батьків: виступи на психолого – педагогічних
семінарах, інструктивно-методичних нарадах, годинах психолога, бесідах, лекціях,
позаурочних заходах, батьківських зборах; постійно проводилась консультативна
робота з здобувачами освіти, батьками та викладачами, надавались консультації та
рекомендації.
Проводились спільні заходи з бібліотекою для дітей філії № 1 Сіверської
міської ради, міським центром культури, відділом поліції, Бахмутським міським
центром здоров’я, Сіверською міською лікарнею, Сіверською службою по справам
дітей.
Постійно, протягом року, керівництво ліцею турбується про поліпшення та
удосконалення діяльності психологічної служби, про підвищення практичного,
освітнього та кваліфікаційного рівня практичного психолога.
З метою підвищення якості та удосконалення системи надання робітничої
кваліфікації учнівській молоді, їх соціальної адаптації та інтеграція у суспільство
шляхом інклюзивного навчання продовжив проводити соціально-психологічні
дослідження на тему:«Особливості психолого-педагогічного супроводу професійної
підготовки осіб з особливими потребами у ПТНЗ». Цільова група – здобувачі освіти
з особливими потребами; здобувачі освіти ліцею.

В рамках проекту «Створення системи служб порозуміння для впровадження
медіації за принципом рівний – рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом в
закладах освіти Донецької та Луганської областей» проводилась робота з
здобувачами освіти з проблем вирішення конфліктів в начальному середовищі та
створення служби порозуміння у ліцеї.
II. Цілепокладаюча частина.
Мета психолога:
«Психологічне супроводження навчально – виховного процесу, сприяння
повноцінному розвитку індивідуальних особливостей здобувачів освіти»;
«Особливості психолого – педагогічного супроводу професійної підготовки
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у професійно – технічних
навчальних закладах».
Завдання психологічної служби Сіверського професійного ліцею:
Збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я здобувачів освіти
та педагогічних працівників, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному
і соціальному розвитку освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та
виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння
забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціальнопедагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.
Задачі практичного психолога ліцею на наступний навчальний рік:
1. Здійснення освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного
особистісного розвитку здобувачів освіти, збереження їх повноцінного
психічного здоров’я.
2. Проведення діагностики з метою виявлення індивідуальних особистісних рис та
якостей здобувачів освіти, особливостей їх характеру;
3. Надання соціально-психологічних послуг педпрацівникам, здобувачам освіти для
організації адаптивного і комфортного середовища для всіх учасників навчальновиховного процесу;
4. Надання психологічної підтримки та допомоги здобувачам освіти, які виїхали із
зони проведення ООС (ВПО) та при надзвичайних подіях;
5. Розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчальновиховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових
особливостей різних категорій здобувачів освіти;
6. Організація заходів із підвищення психологічної культури всіх учасників
навчально – виховного процесу;
7. Забезпечення якісного психологічного супроводу здобувачам освіти пільгових
категорій:
8. Здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і
наркоманії, суїцидальної поведінки та інших шкідливих звичок серед здобувачів
освіти;
9. Проведення психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки серед
здобувачів освіти

III. Змістовна частина
№
Напрями діяльності

Види та
форми роботи

Цільова
група

Вересень
1.Організаційно-методична функція
1.1 Систематизація документації практичного психолога
1.2 Узгодження планів роботи
на поточний навчальний рік
практичних психологів
закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти

1.3 Відповідно до вимог
Положення про
психологічний кабінет
дошкільних,
загальноосвітніх та інших
навчальних закладів.
1.4 Виявлення у здобувачів
освіти та їх батьків
біографічних даних для
соціального паспорту
ліцею.
1.5 Підготовка до виступів на
психолого – педагогічних
семінарах; засіданнях класних
керівників; організаційно –
методичних та педагогічних
нарадах
2.1. 1. Організація діяльності
психологічної служби ліцею
на 2020 - 2021 н. р.
2. Психологічні і вікові
особливості підлітків.
3. Адаптація здобувачів
освіти першого курсу до
навчання у ліцеї.
2.2. - Взаємовідносини батьків та
підлітків;
- Як допомогти здобувачі
освіти встановити довірливі
стосунки з дорослими
2.3. - здобувачі освіти та сім'ї, які
постраждали внаслідок
бойових дій на сході країни;
- Девіантна поведінка.
Шляхи подолання

Підготовка та
затвердження річного
плану роботи
практичного психолога
згідно ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р., лист
КЗ ДНМЦ ПС від
18.08.2020 №01/03-135
Оновлення
психологічного кабінету.
Оновлення
інформаційного стенду
«Поради психолога»

Протягом Практ.
міс.
психолог

Методисти
КЗ ДНМЦ
ПС

Практ.
психолог
До 18.09.
2020

Складання та оновлення
соціального паспорту
ліцею на навчальний рік.
Методичний день.

Термін
Виконавці
проведення

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Керівництво Щосереди Практ.
ліцею;
з 14-17 год. психолог
педагогічні
працівники:
майстри в/н.,
викрадачі

2.Просвіта
Організація та проведення Керівництво Протягом
психолого –
ліцею;
міс.
педагогічного семінару. педагогічні
працівники:
Практ.
майстри в/н.,
психолог
викрадачі
Участь у батьківських
зборах

Проведення годин
психолога серед
здобувачів освіти

Батьки,
учні 1
курсу

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Практ.
психолог

Відмітка
про
виконання
(дата
виконання або
перенесення)

3.1. - «Твоє життя – твій вибір» профілактика вживання
алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління)
- Профілактика суїцидальної
поведінки серед здобувачів
освіти;
3.2. Робота служби порозуміння
ліцею.
4.1. - Тестування типу
темпераменту (Г. Айзенк);
- Характерологічний
опитувальник ( Т. Шмішека)

3.Профілактика
Проведення лекції:
- «Профілактика насилля
в сім’ї», спрямована на
інформування здобувачів
освіти про свої права та
як треба себе вести у
випадку насилля у сім’ї
Профілактика
конфліктної поведінки
серед учнів.
4.Діагностика
Комплексна діагностика
характеру,
темпераменту,
професійних здібностей

4.2. Відвідування уроків,
позаурочних заходів з
метою проведення
психолого – педагогічного
спостереження за процесом
адаптації здобувачів освіти
1 курсу до нових умов
навчально – виховного
процесу
4.3. Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом

Спостереження

5.3. Надання консультацій за
результатами діагностики

Індивідуальні
консультації

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Практ.
психолог
Протягом
міс.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Практ.
Протягом
психолог
міс.

Здобувачі
освіти 1
курсу

Практ.
Протягом
психолог
міс.

Здобувачі
освіти 1
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

Індивідуальна та групова Здобувачі
Протягом Практ.
діагностика
освіти 1-3
міс.
психолог
курсу
5.Консультування
5.1. - Адаптація здобувачів освіти Індивідуальні і групові
Протягом Практ.
першого курсу до навчання у консультації
Педагогічні
міс.
психолог
ліцеї;
працівники,
- Формування морально –
здобувачі
психологічного здоров'я
освіти 1-3
молоді;
курсу
- Як жити після психічної
травми;
- Здобувачі освіти із зони
проведення ООС, яким
необхідна психологічна
допомога
5.2. Надання консультацій з
Індивідуальні
Педагогічні Протягом Практ.
питань роботи з здобувачами консультації
працівники,
міс.
психолог
освіти, яким потрібна
здобувачі
особлива психолого –
освіти 1-3
педагогічна допомога та
курсу
пільгової категорії

6.1. Корекція схильності
особистості до відхилення
поведінки

6. Корекція
Індивідуальні корекційні
заняття

Педагогічні Протягом Практ.
працівники,
міс.
психолог
учні 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

6.2. Корекція схильності до
агресивної поведінки

Групові корекційні
заняття

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
7. Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Протягом Практ.
міс.
психолог

7.1. Робота в мережі Інтернет з
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8. Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
8.1. Надання консультацій та
Профорієнтаційна
Здобувачі
Протягом Педагогіч
рекомендацій стосовно вступу робота.
освіти шкіл
міс.
-ний
до навчання у Сіверський
міста та
колектив
професійний ліцей
району
ліцею
9. Інше
Жовтень
1.Організаційно-методична функція
1.1. Складання психолого Оформлення
Практ.
педагогічних характеристик
індивідуальних
психолог
Протягом
на здобувачів освіти
психологічних карток
міс.
контрольованої групи та
пільгової категорії.
1.2 Виявлення у здобувачів
Формування банку даних Здобувачі
Практ.
освіти та їх батьків
на учнів пільгових
освіти 1
психолог
Протягом
біографічних даних для
категорій
курсу
міс.
соціального паспорту
ліцею.
1.3. Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год.
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
Практ.
керівників; організаційно –
працівники:
психолог
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
1.4. Заповнення документації
Робота з документацією
Щоденно
Практ.
практичного психолога
практичного психолога.
з 15.30психолог
17 год.
1.5 Підготовка звіту про дітей –
Практ.
Підготовка
сиріт та дітей, позбавлених
Пільгова
станом
психолог
звітної
батьківського піклування, які документації
категорія
на 01.10.
знаходяться під опікою
Підготовка звітної
1.6 Підготувати статистичну
Методист До 09.10.
документації згідно
інформація щодо кадрового
КЗ ДНМЦ 2020 р.
ЦИКЛОГРАМИ
забезпечення діяльності
ПС
(станом на
Практичн
надання інформаційнопсихологічної служби
Матушенко 01.10.2019)
ий
аналітичних
матеріалів
закладів професійної
О.А.
психолог
на 2020-2021 н. р.,
(професійно-технічної)
лист КЗ ДНМЦ ПС
освіти
від 18.08.2020 №01/03-135
(Додаток 18)
1.7
Співпраця з КЗ ДНМЦ
Протягом Практ.
ПС з метою
міс.
психолог
вдосконалення та
підвищення
професійного рівня
практичного психолога
2.Просвіта
2.1. 1. Взаємовідносини батьків
Організація та проведення
Протягом Практ.
та підлітків.
психолого –
Керівництво
міс.
психолог
2. Робота з
педагогічного семінару ліцею;

важковиховуваними
здобувачами освіти.
Профілактика девіантної
поведінки учнів.
3. Психологічний аналіз
учнів 1 курсу.
2.2. - Як жити після психічної
травми;
- Як знайти внутрішню
рівновагу;
- Спілкуватися так, щоб тебе
розуміли;
- Як впоратися з важкими
спогадами
3.1. - Профілактика мінною
небезпеки;
- Профілактика
суїцидальної поведінки
серед здобувачів освіти;
3.2. - Попередження
суїцидальної поведінки
серед підлітків;
- Суїцидальна небезпека у
мережі Інтернет ( групи
смерті, синій кіт, тихий дім);
- Профілактика мінною
небезпеки, наслідки
військових дій в країні.
3.3. - Торгівля людьми: це може
трапитися з кожним. Станція
призначення – Життя

педагогічні
працівники:
майстри в/н.,
викрадачі
Проведення годин
психолога серед
здобувачів освіти:

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Протягом Практ.
міс.
психолог

3.Профілактика
Проведення
Здобувачі
профілактичних бесід,
освіти 1-3
лекцій серед здобувачів
курсу
освіти
Перегляд презентацій

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

Перегляд відеофільму:

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

4.Діагностика
4.1. Діагностика рівня
Діагностика адаптації
Здобувачі
тривожності здобувачів освіти учнів до нового
освіти 1
1 курсу
колективу
курсу
4.2. Оцінка відношень підлітка з Діагностика
Здобувачі
групою Є.І.Рогова
взаємовідносин у
освіти 1
колективі:
курсу
4.3. Виявлення здобувачів
освіти, у яких є схильність
до суїцидальної поведінки
4.4. Виявлення здобувачів
освіти вимушених
переселенців (ВПО)
4.5. Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
5.1 - Як знайти внутрішню
рівновагу;
- Спілкуватися так, щоб тебе
розуміли;
- Як впоратися з важкими
спогадами;

Практ.
Протягом психолог
міс.

Діагностика схильності
особистості до
суїцидальної поведінки
Анкетування з метою
виявлення вимушених
переселенців
Індивідуальна та групова
діагностика

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації за темами
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом
Практ
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Практ.
психолог
Протягом
міс.

- Як примиритися з
«привидами минулого»
5.2. Надання консультацій за
результатами діагностики

Індивідуальні і групові
консультації за запитом

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
з 13-14
год.

Практ.
психолог

5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом

Індивідуальні і групові
консультації
Індивідуальні і групові
консультації

Щоденно
з 14-15.30
год.
Протягом
міс.

Практ.
психолог

5.4. Індивідуальні консультації
з питань роботи з
здобувачами освіти, у яких
виявлено високий рівень
тривожності

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти
1- курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Корекція рівня тривожності
здобувачів освіти, у яких
виявлено високий рівень
6.2. Корекція схильності
особистості до суїцидальної
поведінки (при виявленні)
6.3. Корекція схильності до
агресивної поведінки
6.1

6.4 Корекція схильності
особистості до відхилення
поведінки
7.1

8.1.

9.

1.1.

1.2

1.3

6.Корекція
Індивідуальні корекційні
заняття

Здобувачі
освіти
1- курсу
Індивідуальні корекційні
Здобувачі
заняття
освіти
1- курсу
Групові корекційні
Здобувачі
заняття
освіти
1- курсу
Групові корекційні
Здобувачі
заняття
освіти
1- курсу
7. Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Практ.
психолог

Робота в мережі Інтернет з
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8. Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
Залучення працівників
Робота з:
Практ.
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
психолог
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
сумісно з
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
Протягом працівник
освітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
міс.
а-ми
- службою у справах
установ
дітей виконкому
Сіверської міської ради
Інше
Листопад
1.Організаційно-методична функція
Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год.
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
Практ.
керівників; організаційно –
працівники:
психолог
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
Робота з документацією
Щоденно
Практ.
практичного психолога.
з 15.30психолог
17 год.
Підготовка звітної
Інформація щодо роботи з
Методист До 13.11.
документації згідно
подолання дитячої
КЗ ДНМЦ 2020
Практ.
ЦИКЛОГРАМИ
безпритульності і
ПС
(за І
психолог
надання інформаційнобездоглядності
Шамардіна півріччя)

(Додаток 6)

1.4

1.5

аналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Інформація щодо запобігання Підготовка звітної
документації згідно
та протидії домашньому
ЦИКЛОГРАМИ
насильству
надання інформаційно(Додаток 7)
аналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
Інформація щодо
документації згідно
профілактики
ЦИКЛОГРАМИ
правопорушень, вживання
надання інформаційнонаркотичних та
психотропних речовин серед аналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
неповнолітніх
лист КЗ ДНМЦ ПС
(Додаток 8)
від 18.08.2020 №01/03-135

А.В.

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Сафонова
О.В.

До 20.11.
2020
(за І
півріччя)

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Павлівська
І.М.

До 25.11.
2020
(за І
півріччя)

Практ.
психолог

Практ.
психолог

Співпраця з КЗ ДНМЦ
ПС з метою
Методисти Протягом Практ.
вдосконалення та
КЗ ДНМЦ
міс.
психолог
підвищення
ПС
професійного рівня
практичного психолога
2.Просвіта
2.1. 1. Робота з здобувачами
Організація та
освіти з родин вимушених
проведення психолого – Керівництво
переселенців.
педагогічного семінару ліцею;
2. Соціальні мережі –
педагогічні
Протягом Практ.
джерело негативного впливу
працівники:
міс.
психолог
на підлітків.
майстри в/н.,
3. Профілактика суїцидальної
викрадачі
поведінки серед підлітків.
2.2. - Як примиритися з
Проведення годин
«привидами минулого»;
психолога
- Сімейні відносини –
Здобувачі
(рішення проблемних
освіти 1-3 Протягом
Практ.
ситуацій в сім’ї);
курсу
міс.
психолог
- Готовність стати батьками.
Свідоме батьківство;
- Проблеми підлітків.
Шляхи їх розв’язання.
3.Профілактика
3.1. Аналіз конкретних
Розв’язування
Здобувачі
Протягом Практ.
ситуацій, тренінгові
психолого-педагогічних
освіти 1 міс.
психолог
заняття.
задач.
3 курсу
1.6

3.2. Домашнє насильство та його
вплив на психіку дитини.
3.3. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків
3.4. - Профілактика мінною
небезпеки, наслідки
військових дій в країні.
- Особливості психолого –

Профілактика
домашнього насилля
«16 днів проти насилля»
Робота служби
порозуміння ліцею.

Здобувачі
освіти 1 3 курсу
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

Перегляд презентацій.
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

з 25.11–
10.12.

Практ.
психолог

Практ.
Протягом психолог
міс.
Практ.
Протягом психолог
міс.

педагогічного супроводу
професійної підготовки
підлітків з особливими
потребами у ПТНЗ
4.1. Діагностика схильності
підлітків до вживання
алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління.
4.2. Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
5.1 - Конструктивний вихід із
конфлікту;
- Профілактика
комп’ютерної залежності;
- Здоровий спосіб життя.
Профілактика паління;
5.2. Надання консультацій за
результатами діагностики

4.Діагностика
Групова діагностика
Здобувачі
освіти 1
курсу

Протягом
міс.

Індивідуальна та групова
діагностика

Протягом Практ.
міс.
психолог

5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу

Індивідуальні і групові
консультації за запитом

5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом

Індивідуальні і групові
консультації

6.1 Розвиток особистої
цілеспрямованості

6.Корекція
Групові корекційні
заняття

6.2. Корекція схильності
особистості до відхилення
поведінки
6.3. Психологічний супровід
учнів, які приїхали із зони
проведення ООС
6.4. Корекція схильності
особистості до вживання
алкогольних напоїв
6.5. Психологічний супровід
інтеграції підлітків з
особливими освітніми
потребами.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Групові корекційні
заняття
Групові корекційні
заняття
Групові корекційні
заняття
Індивідуальні корекційні
заняття

Практ.
психолог

Практ.
психолог
Протягом
міс.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
Практ.
з 13-14
психолог
год.
Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

7.Навчальна діяльність
Робота в мережі Інтернет з
Самопідготовка.
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8.Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
8.1. Залучення працівників
Робота з:
Практ.
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
психолог
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
сумісно з
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
Протягом працівник
освітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
міс.
а-ми
- службою у справах
установ
дітей виконкому
Сіверської міської ради
7.1

9.

Інше

Грудень
1. Організаційно-методична функція
1.1 Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год.
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
Практ.
керівників; організаційно –
працівники:
психолог
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
1.2 Заповнення журналів
Робота з документацією
Щоденно Практ.
практичного психолога та
практичного психолога.
з 15.30- психолог
індивідуальних карток
17 год.
учнів
Підготовка звітної
1.3 Інформація щодо
Методист До
Практ.
документації
згідно
профілактики та виявлення
КЗ ДНМЦ 03.12.202 психолог
ЦИКЛОГРАМИ
булінгу в закладах освіти
ПС
0
надання
інформаційно(Додаток 10)
Павлівська (за І
аналітичних матеріалів
І.М.
півріччя)

1.4 Інформація щодо стану
профілактики суїцидальної
поведінки
(Додаток 2)

1.5. Інформація про організацію
роботи щодо виконання
плану заходів з протидії
торгівлі людьми
(Додаток 11)

1.6 Інформація про стан та
проблеми надання
психологічної допомоги
суб’єктам освіти в умовах
операції об’єднаних сил на
сході країни в закладах
освіти області, що
знаходяться на лінії
зіткнення
(Додаток 12)
1.7 Інформація щодо
впровадження шкільних
служб порозуміння (ШСП)
для профілактики і
розв’язання конфліктів з
використанням медіації в
закладах освіти
(Додаток 13)
1.8 Інформація щодо психологопедагогічного супроводу
дітей з особливими освітніми
потребами та стану розвитку

на 2020-2021 н. р., лист КЗ
ДНМЦ ПС від 18.08.2020
№01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135

Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р. ,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Матушенко
О.А.

До
09.12.202
0
(за І
півріччя)

Практ.
психолог

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Сафонова
О.В.

До
10.12.202
0
(за І
півріччя)

Практ.
психолог

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Скиба
О.Ю.

До
11.12.202
0
(за І
півріччя)

Практ.
психолог

Методист До
КЗ ДНМЦ 18.12.202
ПС
0
(за І
Шамардіна півріччя)
А.В.

Практ.
психолог

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Скиба

До 18.12.
2020
(за І
півріччя)

інклюзивної освіти
(Додаток 14)

на 2020-2021 н. р. ,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135

О.Ю.

Співпраця з КЗ ДНМЦ
ПС з метою
Методисти Протягом Практ.
вдосконалення та
КЗ ДНМЦ
міс.
психолог
підвищення
ПС
професійного рівня
практичного психолога
2.Просвіта
2.1 1. Професійне
Організація та
здоров'я педагога.
проведення психолого – Керівництво
Профілактика емоційного
педагогічного семінару ліцею;
вигорання педагогів.
педагогічні
2. Профілактика
працівники:
Протягом Практ.
правопорушень серед молоді.
майстри в/н.,
міс.
психолог
3. Профілактика вживання
викрадачі
алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління, як
запорука майбутнього
здорового життя.
2.2 - Україна та ВІЛ/СНІД, В
Проведення годин
майбутнє без ВІЛ/СНІДу
психолога серед
- Толерантність
здобувачів освіти
Здобувачі
- Толерантне ставлення до
освіти 1-3
Протягом Практ.
ВІЛ-позитивних людей
курсу
міс.
психолог
- Профілактика
комп’ютерної залежності
- Як знайти внутрішню
рівновагу
3. Профілактика
3.1. Аналіз конкретних
Розв’язування
Здобувачі
Протягом Практ.
ситуацій, тренінгові
психолого-педагогічних
освіти 1 міс.
психолог
заняття.
задач.
3 курсу
3.2. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків.

Робота служби
порозуміння ліцею.

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

3.3. Профілактична робота з
протидії торгівлі людьми;
виховання гендерної
культури та гендерної
рівності в навчальних
закладах
3.4. - Стан розвитку епідемії ВІЛінфекції/СНІДу в Україні
- Характеристика та
життєвий цикл ВІЛ;
- Подолання дискримінації
та стигми по відношенню
до ВІЛ – позитивних людей
3.5 Проведення Штабу
профілактики,
правопорушень,
алкоголізму, наркоманії і
правового виховання учнів

Групові лекції

Перегляд презентацій.

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

Робота Штабу
профілактики ліцею

Здобувачі
Протягом
освіти, які
міс.
потребують
особливого
псих.-пед.
супроводу.

Протягом Практ.
міс.
психолог

Заст.дир.
з НВхР,
практ.
психолог

3.6 - ВІЛ – інфекція.
- ВІЛ – позитивний підліток.
«Щоденник Анастасії»
3.2. Домашнє насильство та його
вплив на психіку дитини.
4.1. Діагностика схильності до
агресивної поведінки
підлітків, які потребують
особливої псих.- пед. уваги
4.2 Діагностика лідерських
якостей у колективі
здобувачів освіти 1 курсу
4.3 Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
5.1 - Сімейні відносини;
- Захист прав дітей різних
категорій
5.2. Консультації за
результатами діагностики
5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом

6.1

«Формування вмінь
саморегуляції емоцій»

6.2. Корекція схильності
особистості до відхилення
поведінки
6.3. Корекція схильності
підлітків до вживання
алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління

Перегляд відеофільмів

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Здобувачі
освіти 1 3 курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

Профілактика
домашнього насилля
«16 днів проти насилля»
4. Діагностика
Індивідуальна
Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу

до 10.12.

Групова діагностика

Протягом Практ.
міс.
психолог

Здобувачі
освіти 1
курсу
Індивідуальна та групова Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
5. Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу
Індивідуальні
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу
Індивідуальні
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу
6.Корекція
Групові корекційні
Здобувачі
заняття з елементами
освіти 1-3
тренінгу
курсу
Індивідуальні корекційні
Здобувачі
заняття
освіти 1-3
курсу
Індивідуальні корекційні
Здобувачі
заняття
освіти 1-3
курсу

Практ.
психолог

Протягом Практ.
міс.
психолог

Протягом Практ.
міс.
психолог
Практ.
Протягом
психолог
міс.
Щоденно
Практ.
з 13-14
психолог
год.
Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог

7. Навчальна діяльність
Робота в мережі Інтернет з
Самопідготовка.
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8.Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
8.1. Залучення працівників
Робота з:
Протягом Практ.
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
міс.
психолог
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
сумісно з
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
працівниосвітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
ками
- службою у справах
установ
дітей виконкому
Сіверської міської ради
9. Інше
Січень
1.Організаційно-методична функція
1.1. Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди Практ.
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год. психолог
7.1

семінарах; засіданнях класних
керівників; організаційно –
методичних та педагогічних
нарадах
1.2 Заповнення журналів
практичного психолога та
індивідуальних карток
1.3. Підготувати квартальний
звіт про підлітків пільгових
категорій
1.4

1.5

Інформація щодо
профілактики ВІЛ/СНІД
серед підлітків в закладах
освіти
(Додаток 17)

Статистична інформація
щодо кадрового
забезпечення діяльності
психологічної служби
закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти
(Додаток 18)

1.6

2.1. 1. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків.
2. Профілактика агресивної
поведінки підлітків.
3. Організація психолого педагогічної роботи з
здобувачами освіти, батьки
яких знаходяться на
заробітках в інших країнах.
2.2 - Взаємовідносини батьків та
підлітків;
- Профілактика суїцидальної
поведінки серед підлітків;
- Психологічні і вікові
особливості підлітків;
- Наркоманія – життя в борг;
- Алкоголь – ворог здоров’я;
- Охорона здоров'я та
формування здорового
способу життя дітей;

педагогічні
працівники:
майстри в/н.,
викрадачі
Робота з документацією
практичного психолога.
Робота зі
звітною
документацією

Здобувачі
освіти
пільгових
категорій
Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Шамардіна
А.В.

Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 навчальний
рік,лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03135
Підготовка звітної
Методист
документації згідно
КЗ ДНМЦ
ЦИКЛОГРАМИ
ПС
надання інформаційноМатушенко
аналітичних матеріалів
О.А.
на 2020-2021 навчальний
рік,лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03135
Співпраця з КЗ ДНМЦ
Методисти
ПС з метою
КЗ ДНМЦ
вдосконалення та
ПС
підвищення
професійного рівня
практичного психолога
2.Просвіта
Організація та
проведення психолого – Керівництво
педагогічного семінару ліцею;
педагогічні
працівники:
майстри в/н.,
викрадачі

Щоденно
з 15.30 17 год.
Станом
на 01.01.

Практ.
психолог
Практ.
психолог

До 20.01.
2021 (за І
півріччя)
Практ.
психолог

До 27.01.
2021
(станом
на 15.01.
2021)

Практ.
психолог

Протягом Практ.
міс.
психолог

Протягом Практ.
міс.
психолог

Проведення годин
психолога серед учнів
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

3. Профілактика

Протягом
міс.

Практ.
психолог

3.1. Аналіз конкретних
ситуацій, тренінгові
заняття.
3.2. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків
3.3. Проведення
профілактичних бесід,
лекцій, відвідування за
адресами мешкання
здобувачів освіти, які
пропускають заняття без
поважних причин
4.1. Діагностика схильності
особистості до відхилень
поведінки
4.2 Діагностика
індивідуального стилю
педагогічної діяльності
педагогів
4.3 Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
Здоровий спосіб життя;
Профілактика паління;
Девіантна поведінка. Шляхи
подолання;
Сімейні відносини –
(рішення проблемних
ситуацій в сім’ї);
Готовність стати батьками;
Свідоме батьківство
5.2. Консультації за
результатами діагностики
5.1

5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом
6.1 Корекція схильності
підлітків до вживання
алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління
6.2. Формування толерантного
ставлення у підлітків до
здобувачів освіти з
особливими освітніми
потребами
7.1

Робота в мережі Інтернет з
метою удосконалення
роботи практичного
психолога.

Протягом Практ.
міс.
психолог
Робота служби
порозуміння ліцею.
Відвідування за
адресами мешкання
підлітків, які
пропускають заняття без
поважних причин

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

4. Діагностика
Індивідуальна
Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
Групова діагностика
Пед.
працівники
Індивідуальна та групова
діагностика

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог
Практ.
Протягом психолог
міс.

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Практ.
психолог
Протягом
міс.

Індивідуальні
консультації
Індивідуальні і групові
консультації
6.Корекція
Індивідуальні корекційні
заняття
Заняття з елементами
тренінгу

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
Практ.
з 13-14
психолог
год.
Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

7.Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Щоденно
з 15-17
год.

Практ.
психолог

8. Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
8.1. Залучення працівників
Робота з:
Практ.
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
психолог
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
сумісно з
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
Протягом працівниосвітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
міс.
ками
- службою у справах
установ
дітей виконкому
Сіверської міської ради
9. Інше
Лютий
1.Організаційно-методична функція
1.1. Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год.
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
Практ.
керівників; організаційно –
працівники:
психолог
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
1.2 Заповнення журналів
Робота з документацією
Щоденно
Практ.
практичного пихолога
практичного психолога.
з 15.30психолог
17 год.
2.Просвіта
2.1. 1.Формування вміння
Організація та
спілкуватися так, щоб тебе
проведення психолого – Керівництво
розуміли.
педагогічного семінару ліцею;
2. Робота служби
педагогічні
порозуміння ліцею.
працівники:
Практ.
12.02.
Медіація, як засіб вирішення
майстри в/н.,
психолог
конфліктів.
викрадачі
3. Сімейні відносини –
(рішення проблемних
ситуацій в сім’ї)
2.2 - Соціальне забезпечення та
Проведення годин
підтримка сімей з дітьми;
психолога серед учнів
Здобувачі
- Запобігання соціальному
освіти 1-3
сирітству, подолання
курсу
Протягом
бездоглядності та
міс.
Практ.
безпритульності серед дітей;
психолог
- Захист дітей-інвалідів;
- Психологічна та
соціально-педагогічна
робота з дітьми трудових
мігрантів
3.Профілактика
3.1. Проведення
Відвідування за
Здобувачі
Практ.
профілактичних бесід,
адресами мешкання
освіти 1 - 3
Протягом психолог
лекцій, відвідування за
підлітків, які
курсу
міс.
адресами мешкання
пропускають заняття без
підлітків, які пропускають
поважних причин
заняття без поважних
причин
3.2. Профілактика конфліктної
Робота служби
Здобувачі
Протягом Практ.
поведінки серед підлітків.
порозуміння ліцею.
освіти 1 - 3
міс.
психолог
курсу

4.1. Діагностика лідерських
якостей
4.2. Діагностика з метою
виявлення порушень прав
здобувачів освіти
4.3. Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
5.1 Підлітки та сім'ї, які
постраждали внаслідок ООС
- «Твоє життя – твій вибір» (профілактика вживання
алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління)
- Формування культури
здорового способу життя;
- Як жити після
психологічної травми
5.2. Консультації за
результатами діагностики
5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом
«Соціалізація особистості
підлітків з родин
внутрішньо – переміщених
осіб в умовах сучасних
викликів»
6.2. Психокорекційні заняття з
профілактики шкідливих
звичок
6.1

Корекція схильності
підлітків до агресивної
поведінки
6.4 Формування вмінь
саморегуляції емоцій
6.3

4.Діагностика
Групова діагностика
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Здобувачі
Групова діагностика
освіти 1 - 3
курсу
Індивідуальна та групова Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
5. Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Практ.
психолог
Протягом
міс.

Індивідуальні
консультації

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
з 13-14
год.

Індивідуальні і групові
консультації

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Групові корекційні
Здобувачі
заняття
освіти 1-3
курсу
7.Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

6.Корекція
Тренінгове заняття

Групові корекційні
заняття
Індивідуальні корекційні
заняття

Практ.
психолог

Робота в мережі Інтернет з
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8.Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядуван-ня
8.1. Залучення працівників
Робота з:
Практ.
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
психолог,
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
заступник
Протягом
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
директора
міс.
освітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
з НВхР
- службою у справах
сумісно з
дітей виконкому
праців.
7.1

Сіверської міської ради
9.

установ

Інше

Березень
1. Організаційно-методична функція
1.1. Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год.
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
Практ.
керівників; організаційно –
працівники:
психолог
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
1.2 Заповнення журналів
Робота з документацією
Щоденно
Практ.
практичного психолога
практичного психолога.
з 15.30психолог
17 год.
Співпраця з КЗ ДНМЦ
Методисти Протягом Практ.
ПС з метою
КЗ ДНМЦ
міс.
психолог
вдосконалення та
ПС
підвищення професійного
рівня практичного
психолога
2.Просвіта
2.1. 1.Профілактика торгівлі
Організація та
людьми.
проведення психолого – Керівництво
2. Профілактика
педагогічного семінару ліцею;
комп’ютерної та мобільної
педагогічні
Протягом Практ.
залежності.
працівники:
міс.
психолог
3. Формування мотивації
майстри в/н.,
навчальної
викрадачі
діяльності підлітків.
2.2. - Психологічні і вікові
особливості підлітків;
Як знайти внутрішню
рівновагу;
- Спілкуватися так, щоб тебе
розуміли;
- Як впоратися з важкими
спогадами;
- Як примиритися з
«привидами минулого»
2.3. - «Люди з обмеженими
можливостями».
- «Толерантне ставлення до
людей з особливими
можливостями»
3.1. Проведення
профілактичних бесід,
лекцій, відвідування за
адресами мешкання
підлітків, які пропускають
заняття без поважних
причин
3.2. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків

Проведення годин
психолога серед учнів
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Перегляд відеофільмів:
Здобувачі
освіти 1-3
курсу
3.Профілактика
Відвідування за
Здобувачі
адресами мешкання
освіти 1-3
підлітків
курсу

Робота служби
порозуміння ліцею.

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

Протягом
міс.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Практ.
психолог

Протягом Практ.
міс.
психолог

4.1. Діагностика
міжособистісних відносин і
взаємного сприйняття
підлітків
4.2 Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
5.1 - Формування культури
здорового способу життя;
- Як жити після психічної
травми;
- Профілактика
комп’ютерної залежності
- Конструктивний вихід із
конфлікту
5.2. Консультації за
результатами діагностики
5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом
6.1 Проведення тренінгу
«Соціалізація особистості
учнів із родин внутрішньо –
переміщених осіб в умовах
сучасних викликів»
6.2 Психокорекційні заняття з
профілактики шкідливих
звичок
6.3 Корекція схильності
підлітків до агресивної
поведінки
6.4 Формування вмінь
саморегуляції емоцій

4.Діагностика
Групова діагностика
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

Протягом Практ.
міс.
психолог

Індивідуальна та групова
діагностика

Протягом Практ.
міс.
психолог

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1-3
курсу

Практ.
психолог
Протягом
міс.

Індивідуальні
консультації

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
Практ.
з 13-14
психолог
год.
Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
Індивідуальні корекційні
Здобувачі
заняття
освіти 1-3
курсу
Індивідуальні корекційні
Здобувачі
заняття
освіти 1-3
курсу
7.Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Індивідуальні і групові
консультації
6.Корекція
Тренінгові заняття

Групові корекційні
заняття

Робота в мережі Інтернет з
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8. Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядуван-ня
8.1. Залучення працівників
Робота з:
Практичн
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
Здобувачі
ий
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
освіти 1
психолог,
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
курсу
заступник
осв. заходах
сім’ї, дітей та молоді;
Протягом директора
- службою у справах
міс.
з НВхР
дітей виконкому
сумісно з
Сіверської міської ради
працівник
а-ми
установ
7.1

9.

Інше

Квітень
1.Організаційно-методична функція
1.1. Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год.
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
керівників; організаційно –
працівники:
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
1.2 Заповнення документації
Робота з документацією
Щоденно
практичного психолога
практичного психолога.
з 15.3017 год.
Підготовка
звітної
1.3 Інформація щодо
Методист До 16.04.
документації згідно
впровадження шкільних
КЗ ДНМЦ 2021
ЦИКЛОГРАМИ
служб порозуміння (ШСП)
ПС
(за 2020надання інформаційнодля профілактики і
2021 н. р.)
аналітичних матеріалів
розв’язання конфліктів з
Шамардіна
на 2020-2021 навчальний рік
використанням медіації в
А.В.
,
закладах освіти
лист КЗ ДНМЦ ПС
(Додаток 13)
від 18.08.2020 №01/03-

Практ.
психолог

Практ.
психолог
Практ.
психолог

135
1.4 Інформація щодо
профілактики
правопорушень, вживання
наркотичних та
психотропних речовин серед
неповнолітніх
(Додаток 8)

Підготовка звітної
Методист
документації згідно
КЗ ДНМЦ
ЦИКЛОГРАМИ
ПС
надання інформаційноаналітичних матеріалів
Павлівська
на 2020-2021 навчальний рік
І.М.
,
лист КЗ ДНМЦ ПС

До 19.04.
2021
(за 20202021 н. р.)

Практ.
психолог

Методист До 20.04.
КЗ ДНМЦ 2021 (за
ПС
2020-2021
н. р.)
Скиба
О.Ю.

Практ.
психолог

від 18.08.2020 №01/03135
1.5 Інформація про стан та
проблеми надання
психологічної допомоги
суб’єктам освіти в умовах
операції об’єднаних сил на
сході країни в закладах
освіти області, що
знаходяться на лінії
зіткнення
(Додаток 12)
1.6 Інформація щодо роботи з
подолання
дитячої
безпритульності
і
бездоглядності
(Додаток 6)

Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135

Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Шамардіна
А.В.

До 30.04.
2021
(за 20202021 н. р.)

1.7

Співпраця з КЗ ДНМЦ
ПС з метою
вдосконалення та
підвищення
професійного рівня
практичного психолога

Методисти
КЗ ДНМЦ
ПС

Протягом Практ.
міс.
психолог

Практ.
психолог

2.1. 1. Толерантне ставлення до
ВІЛ - позитивних людей.
2. Психолого – педагогічний
супровід підлітків з
особливими потребами у
системі ПТНЗ.
3. Причини асоціальної
поведінки; крадіжок,
алкоголізму, суїцидів
2.2 - Захист прав дітей різних
категорій;
- Соціальне забезпечення та
підтримка сімей з дітьми;
- Запобігання соціальному
сирітству, подолання
бездоглядності та
безпритульності серед дітей;
- Захист підлітків з
особливими освітніми
потребами
3.1. Проведення
профілактичних бесід,
лекцій, відвідування за
адресами мешкання
підлітків, які пропускають
заняття без поважних
причин
3.2. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків
4.1. Індивідуальне
діагностування за запитом
4.2. Виявлення психо –
емоційного стану підлітків
ВПО
4.3. Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом
5.1 - Захист прав дітей різних
категорій;
- Формування культури
здорового способу життя;
- Забезпечення правової
освіти підлітків
5.2. Консультації за
результатами діагностики
5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом

2.Просвіта
Організація та
проведення психолого – Керівництво
педагогічного семінару ліцею;
педагогічні Протягом
Практ.
працівники:
міс.
психолог
майстри в/н.,
викрадачі
Проведення годин
психолога серед учнів
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

3.Профілактика
Відвідування за
Здобувачі
адресами мешкання
освіти 1 - 3
підлітків
курсу

Практ.
Протягом психолог
міс.

Робота служби
порозуміння ліцею.

Протягом Практ.
міс.
психолог

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

4.Діагностика
Індивідуальна
Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
Індивідуальна
Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
Індивідуальна та групова Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1 - 3
курсу

Індивідуальні
консультації
Індивідуальні і групові
консультації

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Практ.
психолог
Протягом
міс.

Здобувачі Щоденно
Практ.
освіти 1 - 3
з 13-14
психолог
курсу
год.
Здобувачі Щоденно
Практ.
освіти 1 - 3 з 14-15.30 психолог
курсу
год.

6.1 Проведення тренінгу
«Наслідки бойових дій –
інформування про мінну
небезпеку»
6.2. Психокорекційні заняття з
профілактики шкідливих
звичок
6.3 Корекція схильності
підлітків до агресивної
поведінки
6.4 Формування вмінь
саморегуляції емоцій

7.1

8.1.

9.

1.1.

1.2

1.3

1.4

6. Корекція
Групові корекційні
заняття

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Здобувачі
Індивідуальні корекційні
освіти 1 - 3
заняття
курсу
Здобувачі
Індивідуальні корекційні
освіти
1-3
заняття
курсу
7. Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Групові корекційні
заняття

Робота в мережі Інтернет з
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15 - 17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8. Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
Залучення працівників
Робота з:
Практичн
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
ий
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
психолог,
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
заступник
освітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
Протягом директора
- службою у справах
міс.
з НВхР
дітей виконкому
сумісно з
Сіверської міської ради
працівник
а-ми
установ
Інше
Травень
1. Організаційно-методична функція
Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди Практ.
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год. психолог
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
керівників; організаційно –
працівники:
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
Заповнення журналів
Робота з документацією
Щоденно
Практ.
практичного психолога
практичного психолога.
з 15.30психолог
17 год.
Співпраця з КЗ ДНМЦ
Методисти Протягом Практ.
ПС з метою
КЗ ДНМЦ
міс.
психолог
вдосконалення та
ПС
підвищення
професійного рівня
практичного психолога
Підготовка звітної
Аналітична довідка щодо
В. о.
До 07.05.
документації згідно
дільності психологічної
директора 2021
ЦИКЛОГРАМИ
сужби закладу професійної
КЗ ДНМЦ
надання інформаційно(професійно-технічної)
ПС
аналітичних
матеріалів
освіти у 2020-2021
Лугінець
на 2020-2021 н. р.,
навчальному році
Н.В.;
лист КЗ ДНМЦ ПС
методист
від 18.08.2020 №01/03-135
Матушенко
О.А.

1.5 Інформація щодо запобігання
та протидії домашньому
насильству
(Додаток 7)

1.6 Інформація щодо
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків, виховання
гендерної культури та
гендерної рівності в системі
освіти
(Додаток 9)
2.1. 1. Формування вмінь
вирішувати конфлікти
мирним шляхом.
2. Формування у підлітків
готовності стати батьками.
Свідоме батьківство.
3. Як жити після психічної
травми.
2.2 - Психологічна та соціальнопедагогічна робота з дітьми
трудових мігрантів;
- «Діти вулиці»;
- Забезпечення правової
освіти учнів
3.1. Проведення
профілактичних бесід,
лекцій, відвідування за
адресами мешкання
підлітків, які пропускають
заняття без поважних
причин
3.2. Профілактика конфліктної
поведінки серед підлітків.
3.3 Профілактика конфліктної
поведінки
4.1. Індивідуальне
діагностування за запитом
4.2

Проведення індивідуальної
та групової діагностики за
запитом

5.1 Захист прав дітей різних
категорій;

Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС

До 14.05.
2021
(за 20202021 н. р.)

Сафонова
О.В.

Підготовка звітної
Методист
документації згідно
КЗ ДНМЦ
ЦИКЛОГРАМИ
ПС
надання інформаційноСафонова
аналітичних матеріалів
О.В.
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03135
2.Просвіта
Організація та
проведення психолого – Керівництво
педагогічного семінару ліцею;
педагогічні
працівники:
майстри в/н.,
викрадачі
Проведення годин
психолога серед учнів
Здобувачі
освіти 1-3
курсу

До 28.05.
2021
(за 20202021 н. р.)

Практ.
психолог

13.05.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

3.Профілактика
Відвідування за
Здобувачі
адресами мешкання
освіти 1 - 3
підлітків
курсу

Практ.
Протягом психолог
міс.

Робота служби
порозуміння ліцею.

Протягом Практ.
міс.
психолог

Профілактичні лекції

Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу
Здобувачі
освіти 1 - 3
курсу

4. Діагностика
Індивідуальне
Здобувачі
діагностика за запитом
освіти 1- 3
курсу
Індивідуальна та групова Здобувачі
діагностика
освіти 1- 3
курсу
5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти 1-3

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог

Формування культури
здорового способу життя;
Забезпечення правової
освіти учнів;
Причини асоціальної
поведінки; крадіжок,
алкоголізму, суїцидів;
Взаємини підлітків.
Психологічні особливості.
5.2. Консультації за
результатами діагностики

Індивідуальні і групові
консультації

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
з 13-14
год.

5.3. Індивідуальні і групові
консультації за запитом

Індивідуальні і групові
консультації

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

Протягом
міс.

Практ.
психолог

Здобувачі
освіти 1-3
курсу
7.Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Протягом
міс.

Практ.
психолог

6.1. Психокорекційні заняття з
профілактики шкідливих
звичок

курсу

6.Корекція
Групові корекційні
заняття

6.2

Корекція схильності учнів
до агресивної та
конфліктної поведінки

7.1

Робота в мережі Інтернет з
Щоденно
Практ.
метою удосконалення
з 15-17
психолог
роботи практичного
год.
психолога.
8.Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
Залучення працівників
Робота з:
Практичн
поліції, охорони здоров’я,
- Бахмутським
ий
соціальних служб для сім’ї,
районним центром
Здобувачі
психолог,
дітей та молоді до участі в
соціальних служб для
освіти 1
заступник
освітніх заходах
сім’ї, дітей та молоді;
курсу
Протягом директора
- службою у справах
міс.
з НВхР
дітей виконкому
сумісно з
Сіверської міської ради
працівник
а-ми
установ
Інше
Червень
1. Організаційно-методична функція
Підготовка до виступів на
Методичний день.
Керівництво Щосереди Практ.
психолого – педагогічних
ліцею;
з 14-17 год. психолог
семінарах; засіданнях класних
педагогічні
керівників; організаційно –
працівники:
методичних та педагогічних
майстри в/н.,
нарадах
викрадачі
Заповнення журналів
Робота з документацією
Щоденно
Практ.
практичного психолога
практичного психолога.
з 15.30психолог
17 год.
Інформація щодо психолого- Підготовка звітної
Методист До 02.06. Практ.
педагогічного
супроводу документації згідно
КЗ ДНМЦ 2021
психолог
дітей з особливими освітніми ЦИКЛОГРАМИ
ПС
(за 2020потребами та стану розвитку надання інформаційно2021 н. р.)

8.1.

9.

1.1.

1.2

1.3

Індивідуальні корекційні
заняття

Практ.
психолог

інклюзивної освіти
(Додаток 14)
1.4 Інформація щодо
профілактики та виявлення
булінгу в закладах освіти
(Додаток 10)

1.5 Інформація щодо стану
профілактики суїцидальної
поведінки
(Додаток 2)

1.6 Інформація про організацію
роботи щодо виконання
плану заходів з протидії
торгівлі людьми
(Додаток 11)

1.7 Інформація щодо
профілактики ВІЛ/СНІД
серед учнів та учнівської
молоді в закладах освіти
(Додаток 18)

аналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135
Підготовка звітної
документації згідно
ЦИКЛОГРАМИ
надання інформаційноаналітичних матеріалів
на 2020-2021 н. р.,
лист КЗ ДНМЦ ПС
від 18.08.2020 №01/03-135

Співпраця з КЗ ДНМЦ
ПС з метою
вдосконалення та
підвищення
професійного рівня
практичного психолога
2.Просвіта

1.8

Скиба
О.Ю.
Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Павлівська
І.М.

До
Практ.
04.06.202 психолог
1
(за 20202021 н. р.)

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Матушенко
О.А.

До
Практ.
09.06.202 психолог
1
(за 20202021 н. р.)

Методист
КЗ ДНМЦ
ПС
Сафонова
О.В.

До
10.06.202
1
(за ІІ
півріччя)

Методист До
КЗ ДНМЦ 18.06.202
ПС
0
(за 2020Шамардіна 2021 н. р.)
А.В.
Методисти

Протягом Практ.
міс.
психолог

КЗ ДНМЦ
ПС

2.1.
3.Профілактика
3.1.
4.1. Індивідуальне
діагностування за запитом
4.2

Діагностика ставлення
підлітків до праці;
професійні інтереси підлітків
З’ясування поглядів на
професійне самовизначення:
- ДДО; «Карта інтересів»;
- Тест професійних
інтересів (Голланд)

4.Діагностика
Індивідуальна
Здобувачі
діагностика
освіти 1 - 3
курсу
Індивідуальна
Здобувачі
діагностика
освіти, які
закінчують
навчання у
школі

Протягом Практ.
міс.
психолог
Протягом Практ.
міс.
психолог

5.1 Проведення групових та
індивідуальних
консультацій, бесід для
підлітків та батьків, в рамках
профорієнтаційної роботи:
проведення індивідуальних
профорієнтаційних
консультацій з випускниками
та їх батьками
5.2. Індивідуальні і групові
консультації за запитом

7.1 Робота в мережі Інтернет з
метою удосконалення
роботи практичного
психолога.

8.

Інше

5.Консультування
Індивідуальні і групові
Здобувачі
консультації
освіти, які
закінчують
навчання у
школі

Індивідуальні і групові
консультації за запитом

Здобувачі
освіти 1-3
курсу

7.Навчальна діяльність
Самопідготовка.

Протягом Практ.
міс.
психолог

Щоденно
Практ.
з 14-15.30 психолог
год.

Щоденно
з 15-17
год.

Практ.
психолог

8.Зв’язки з громадськістю та органами місцевого самоврядування
Робота в прийомній
комісії Сіверського
професійного ліцею:
- Надання
відповідних
консультацій при
вступі до навчання;
- Прийом заяв та
необхідних
документів при
вступі від підлітків
та батьків

Практичний психолог

С.В. КРАВЦОВ

