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Тема над якою працює гімназія: 
Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом    
впровадження інноваційних технологій, на засадах     
особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів гімназії. 
Проблема, над якою працює служба: 
Особистісно-орієнтований підхід до кожного учня в      
навчально-виховному процесі, психологічний супровід    
гімназистів. 
Мета: 
Своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку      
дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових,         
інтелектуальних та інших індивідуальних особливостей.     
Створення умов для саморозвитку та самовиховання особистості       
та розкриття її творчого потенціалу. 
 



Завдання служби: 
− створення умов для успішної адаптації дитини, як процесу        

набуття нею соціально-психологічного статусу, формування і      
ствердження її як особистості, адекватного розвитку      
здібностей особистості в умовах шкільного життя; 

− забезпечення створення сприятливих   
соціально-психологічних та індивідуально-психологічних   
умов для творчого розвитку особистості; 

− сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному     
розвитку учнів на кожному віковому етапі; 

− забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на       
основі її психолого-педагогічного вивчення; 

− профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і       
особистісному розвитку дитини; 

− психологічний супровід дитини в процесі навчання і       
виховання, допомога вчителю і сім’ї у здійсненні       
навчально-виховної діяльності; 

− сприяння вивченню і цілеспрямованому розвитку творчих      
здібностей у дітей в обраному профілі навчання, надання їм         
допомоги в професійному самовизначенні; 

− забезпечення психологічної підтримки учнів і молоді щодо       
професійного самовизначення і самоутвердження; 

− здійснення заходів з профілактики узалежнень, формування      
цінностей здорового способу життя з метою збереження і        
зміцнення морального і фізичного здоров’я дітей, учнів,       
молоді; 

− забезпечення психолого-педагогічної підтримки обдарованим    
дітям; 

− здійснення аналізу міжособистісних стосунків на рівнях:      
учень-учень, учень-учитель, учитель-учитель. 

 



Склад психологічної служби 
 
 

1. Психолог    Маслюковська 
   Людмила Василівна 

2. Соціальний педагог                         Маслюковська  
                                                                           Людмила Василівна 
 
  
3. Заступник директора    Павлік  
    з виховної роботи                             Ірина Анатоліївна 

  
 
 
4. Класні керівники   
   

                                            Гузь Алла Олександрівна,  
                                                класний керівник 5 –Б класу 

                                                      Климович Світлана Павлівна, 
                                              класний керівник 6 - Б класу 

                                                  Скібчик Галина Олексіївна, 
                                             класний керівник 7 – класу  

                                                     Пєпєляєва Оксана Зіновіївна, 
                                                  класний керівник 9 – А класу  
                                                Всяка Тетяна Миколаївна, 

                                                  класний керівник 8 – А класу 
                                                                 Маслюковська Тетяна Миколаївна, 

                                                     класний керівник 10 – А класу 
  
  
  
  

 
 

5. Педагог-організатор    Жук Людмила Михайлівна 
 
 
 
 



 
 
 
№ 
п/п 

Зміст роботи з учнями, працівниками, адміністрацією 
навчального закладу 

Термін 
проведення 

Виконавці 

І. Психодіагностична робота 
1. Спостереження за учнями 5-х класів під час навчання та в 

позаурочний час. Виявлення труднощів проходження 
адаптації учнями 5-х класів. 

Вересень Психолог, 
класні 

керівники, 
вчителі. 

 
2. Проведення діагностики та анкетування п’ятикласників з 

метою оцінювання  рівня адаптації. 
Жовтень Психолог 

 
 

3. Проведення дослідження на визначення профільного 
напряму учнів 7-х класів. 

II семестр Психолог. 

4. Проведення діагностичного опитування серед учнів 6-х 
класів щодо раннього виявлення наркотичного, 
тютюнового, алкогольного узалежнення та 
соціально-неадекватної поведінки. 

II семестр Психолог. 
 

5. Проведення психодіагностики «Насильство над дітьми». Протягом року 
(по мірі 

необхідності 

Психолог, 
класні 

керівники. 
6. Вивчення мікроклімату, структури відносин у класному 

колективі, міжособистісних стосунків учнів з ровесниками 
і педагогами. 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності 

Психолог, 
класні 

керівники. 
7. Комп’ютерна  діагностика  у міському центрі зайнятості на 

визначення  професійних схильностей за методикою 
Джона Голланда  учнів 9-х класів, 10 –Б класу. 

Протягом року 
 

Психолог. 

8. Проведення психодіагностики на визначення типу 
темпераменту. Тест-опитувальник Г.Айзенка. 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

9. Індивідуальна і групова психодіагностика (за запитом 
адміністрації, вчителів, учнів, батьків). 

Протягом року 
 

Психолог. 

ІІ. Консультаційна робота. 
1. Групове консультування вчителів з психологічних проблем 

навчання, виховання та розвитку особливості гімназиста. 
Протягом року 

 
Психолог. 

 
2. Індивідуальні та групові консультування батьків 

п’ятикласників та педагогів, що працюють на паралелі 5-х 
класів. 

Протягом року 
 

Психолог. 
 

3. Психологічний супровід дітей, що мають ознаки 
дезадаптації. Індивідуальні консультування батьків: «Про 
причини труднощів? що виникають у процесі адаптації та 
шляхи взаємодії у їх подоланні». 

I семестр Психолог, 
класні 

керівники. 

4. Проведення бесід з батьками про особливості сімейного 
виховання. Попередження негативних проявів у поведінці 
учнів. 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 
класні 

керівники. 



5. Групове та індивідуальне консультування батьків з 
(різних) спеціальних проблем. 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 
класні 

керівники. 
6. Проведення групових та індивідуальних консультацій 

педагогів, розробка психолого-педагогічних програм 
допомоги гімназистам, які мають проблеми у навчанні, 
поведінці і психічному самопочутті. 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

7. Профінформаційна робота і профорієнтаційні бесіди з 
учнями старших класів. 

Протягом року 
 

Психолог, 
класні 

керівники. 
8. Консультативна допомога у створенні продуктивних 

взаємовідносин в колективі. 
Протягом року 

(по мірі 
необхідності) 

Психолог. 

9. Індивідуальні консультації учнів, вчителів, батьків (по мірі 
необхідності). 

Протягом року 
 

Психолог. 

10. Робота з батьками дітей, які схильні до правопорушень. Протягом року 
 

Психолог. 

11. Проведення психолого-педагогічного консиліуму за 
результатами проведеної  діагностики та спостереження у 
5-х класах. 

Листопад 
 

Психолог. 

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 
1. Забезпечення психологічної підтримки учням, що прийшли 

з інших шкіл міста (в 5-ті та інші класи гімназії). 
Протягом року 

 
Психолог, 

класні 
керівники. 

2. Психологічний супровід  дезадаптованих учнів (5-11 
класів). 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог,  
класні 

керівники. 
3. Психологічний супровід обдарованих дітей (5-11 класів). Протягом року 

 
Психолог,  

класні 
керівники. 

вчителі. 
4. Систематична робота з учнями, які потребують особливої 

уваги з надзвичайно чутливою психікою. 
Протягом року 

(по мірі 
необхідності) 

Психолог, 
класні 

керівники. 
5. Індивідуальна корекція труднощів спілкування учнів. Протягом року 

(по мірі 
необхідності) 

Психолог. 

6. Корекція  деліквентної та девіантної поведінки учнів. Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог, 
нац. поліція. 

 
7. Здійснення соціальної та психологічної реабілітації дітей, 

які зазнають насильства. Соціально-психологічна 
підтримка учням пільгового контингенту. 

Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 
 

8. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота щодо 
професійного самовизначення учнів старших класів. 

Протягом року 
 

Психолог, 
класні 

керівники. 
9. Психологічна підтримка учням 9-х та 11-х класах  у 

підготовці до ДПА , ЗНО. 
Травень Психолог. 

IV. Профілактична робота. 



1. Профілактика дезадаптації дітей до умов ЗНЗ. Проведення 
бесід з  класними керівниками з метою виявлення дітей, які 
мають ознаки дезадаптації. 

Вересень 
Жовтень 

Психолог, 
класні 

керівники.  
 

2. Спільно з волонтерами благодійної організації «Нове 
Життя» профілактична робота з учнями 5-7х класів «Щоб в 
житті людиною стати, чи потрібно лайки знати» 

Протягом року 
 

Волонтер, 
психолог, 

класні 
керівники. 

3. Проведення психолого-педагогічного консиліуму 
«Адаптація п’ятикласників, до навчання  у середній ланці». 

Листопад Адміністр., 
психолог, 
вч.-предм., 

класні 
керівники. 

4. Профілактична робота серед учнів гімназії щодо 
недопущення проявів агресивності і жорстокості та 
попередження злочинності і правопорушень. Співпраця з 
представниками національної поліції. 
 

Протягом року 
 

Психолог, 
нац.поліція. 

5. Використання активних форм роботи ( диспути, круглі 
столи, години спілкування) . 
 

Протягом року 
 

Психолог. 

6. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДУ. 
Формування здорового способу життя серед учнівської 
молоді. 
Профілактика тютюнопаління , алкоголю, наркоманії та 
психоактивних  речовин серед учнівської молоді. 

Протягом року 
 

Психолог, 
волонтери 

бл.орг. «Нове 
Життя» 

7. Профілактика стресових ситуацій під час проходження 
іспитів( надання рекомендацій учням 9-х та 11-х класів). 
 

Травень  Психолог. 

8. Профілактика дитячого самогубства. Робота із 
педагогічними працівниками. 

Протягом 
року(по мірі 

необхідності) 

Психолог. 

V.Психологічна просвіта. 
1. Виступи на батьківських  зборах  із різних психологічних 

проблем. 
Протягом року 

 
Психолог. 

2. Виступи на зборах кафедри класних керівників, на зборах 
методоб’єднань. 

Протягом року 
 

Психолог. 

3. Виступи в учнівських колективах. Протягом року 
 

Психолог. 

4. Виступи на виховних годинах (за запитами класних 
керівників). 

Протягом року 
 

Психолог.. 

5. Участь у педагогічних нарадах. Протягом року 
 

Психолог. 

6. Участь у нарадах при директорі. Протягом року 
 

Адмініст., 
психолог. 

 
7. Просвітницька робота серед батьків щодо стану 

злочинності та причини її зростання серед учнівської 
молоді. 

Протягом року 
 

Психолог. 



8. Просвітницька робота щодо реалізації Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

Протягом року 
 

Психолог, 
вихователі, 

кл.кер. 
9. Проведення виховного заходу з учнями 10-х класів 

«Вараська гімназія проти булінгу» 
Грудень 

 
Психолог, 

кл.кер. 
10. Проведення психолого-педагогічного семінару для 

вчителів: «Здоровий психологічний клімат у гімназії» 
 

Березень Психолог, 
педагогічний 

колектив. 
11 Просвітницька робота щодо реалізації комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби із 
злочинність на 2016-2020рр 

 

Протягом року Психолог, 
нац.поліція 

12 Просвітницька робота щодо протидії торгівлі людьми, 
робота х учнями 9-х класів; 10-Б клас 

 
 

Протягом року Психолог, 
міський 
центр 

зайнятості 
VI. Організаційно-методична робота. 

1. Планування роботи на рік, і погодження плану. Вересень 
 

Психолог. 

2. Оформлення кабінету, створення психологічної тестотики. Протягом року 
 

Психолог. 

3. Оформлення документації. Протягом року 
 

Психолог. 

8. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, 
семінарах, педрадах.  
Проходження вебконференцій в режимі онлайн-трансляції 
з різних актуальних психологічних тем на освітніх 
платформах : «На урок», «Всеосвіта» 

Протягом року 
 

Психолог. 

9. Обмін досвідом роботи з практичними психологами, 
соціальними педагогами інших навчальних закладів. 

Протягом року 
 

Психолог. 

10. Ознайомлення з науковими дослідженнями в галузі вікової 
та педагогічної психології, соціальної роботи. Перегляд 
фахової літератури. 

Протягом року 
 

Психолог. 
 

11. Участь у тренінгових заняттях, конференціях. 
 

Протягом року 
 

Психолог. 

12 Робота з соціальним паспортом гімназії 
 

Вересень Психолог, 
класні 

керівники. 
VII. Зв’язки з громадськістю. 

1. Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками. Протягом року 
(по мірі 

необхідності) 
 

Психолог, 
вихователі, 
кл. керівн. 

 
2. Відвідування органів виконавчої влади та громадського 

самоврядування. 
Протягом року 

 
Психолог. 

3. Встановлення зв’язків з іншими організаціями та 
установами, які займаються проблемами практичної 
психології та соціальної роботи дітей. 

Протягом року 
 

Психолог. 



4. Зустрічі з представником міського центру зайнятості щодо 
проходження ком’ютерної діагностики на визначення 
професійних схильностей. 
 

Протягом року 
 

Психолог 

5.    

 


