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Загальний педагогічний стаж – 15 років. 

Стаж роботи практичним психологом – 15 років. 

Стаж роботи в КЗЗСО «Ліцей № 142» ДМР – 8 місяців станом на 01.06.21р. 

Освіта – вища, Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. 

Короленка, 2006, спеціаліст, кваліфікація: практичний психолог, соціальний 

педагог, соціальний працівник з дітьми із девіантною поведінкою. 

Дніпропетровська академія неперервної освіти, 2020р., магістр, кваліфікація: 

інклюзивна освіта, корекційна педагогіка. 

Протягом 2020-21 н. р. практичний психолог здійснювала своєчасне і 

систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх 

поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, 

гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяла створенню умов для 

виконання освітніх і виховних завдань. Метою діяльності практичного психолога 

навчального закладу було сприяння соціальному та інтелектуальному розвитку 

здобувачів освіти, охорона психічного здоров’я, надання психологічної підтримки 

всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань навчального 

закладу. 

Діяльність практичного психолога у 2020-21 н. р. була спрямована на:  

  попередження негативних явищ у поведінці учнів під час користування 

інтернет ресурсами;  

 допомогу у вирішенні проблем адаптації дітей до закладу освіти; 

 надання психологічної допомоги  учням «Зони ризику» ;  

 психологічний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками; 

 забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища 

(запобігання насильству в учнівському колективі (булінгу, кібербулінгу)  та 

домашньому насильству);  

 психологічна просвіта педагогічного колективу, з метою запобігання 

професійного вигорання спеціалістів. 

Результативність діяльності 

Для реалізації поставлених завдань було проведено просвітницькі заходи зі 

здобувачами освіти: 

-  «Безпека в інтернеті» - 22.02.2021р., 

-  «Для чого я вчусь» 07.05.2021 р.  

з батьками: 

- «Особливості протікання процесів адаптації першокласників» 24.11.2021р.,  

- «Чому дитина не хоче ходити до школи» - 09.03.2021р., 



- «Ваша дитина йде цього року до школи» - 15.03.2021р. 

з надавачами освіти: 

- «Професійна деформація педагога» - 02.04.2021р., 

- «Дисципліна в класі. Нестандартні способи заспокоїти галасливий клас» - 

10.03.2021р., 

- «Профілактика професійного вигорання» - 22.02.2021р. 

Психологічна діагностика 

Цілі роботи: 

1. Вивчення реальних особливостей дитини (когнітивна, емоційно вольової 

сфер, шкільної мотивації, ступеня соціальної адаптації) 

2. Вивчення індивідуальних особливостей працездатності та темпу 

діяльності. 

3.Діагностіка окремих значущих для процесу навчання і виховання 

особистісних рис учнів. 

4. Визначення потенційних можливостей і здібностей учнів, рівня 

розвиненості та навченості. 

Використовуються такі методики: 

1. Методика "Незакінчені речення" (Сакса і Сіднея) 

2. Корректурна проба Бурдона 

3. Таблиці «Шульте» 

4. Малюнок «Будинок-дерево-людина», «Неіснуюча тварина», «Кактус», 

«Вулкан» 

5. «Драбинка» Дембо-Рубінштейн 

6. Тест шкільної тривожності А. М. Прихожан 

7. Тест шкільної тривожності А. Дорки 

8. Тест «Кінетичний малюнок сім'ї» Р. Бернса і С. Кауфмана 

Психологічна індивідуальна діагностика проводилась протягом навчального 

року, за запитом. На основі отриманих результатів досліджень будується 

індивідуальна корекційно-розвиваюча робота, складаються рекомендації для 

педагогів і батьків. 

Протягом моєї роботи проведена індивідуальна діагностика дітей (за 

запитом) :  

01.02.2021 р. – дівчинка (1 клас); 

03.02.2021 р. – індивідуальне опитування учнів 2 класу (32 учня); 

05.02.2021 р. – учень (2 клас); 

08.02.2021 р. – учень (2 клас); 

09.02.2021 р. – учень (2 клас); 

11.02.2021 р. – учень (2 клас); 

29.03.2021 р. – учень (1 клас); 

30.03.2021 р. – учень (1 клас); 

31.03.2021 р. – учениця (1 клас); 

01.04.2021 р. – учениця (1 клас); 

05.04.2021 р. – учень (2 клас); 

05.04.2021 р. – учень (1 клас); 

13.04.2021 р. – учень (1 клас); 

15.04.2021 р. – учень (1 клас); 



22..04.2021 р. – учень (1 клас); 

23.04.2021 р. – учень (1 клас); 

27. 04. 2021 р. – учениця (2 клас); 

29.04.2021 р. – учень (1 клас); 

06.05.2021 р. – учень (1 клас). 

У 2019-20 н. р. було здійснено «Дослідження рівня адаптації 

першокласників до школи», до якого було залучено учнів 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д 

класів. Було використано наступні методики: «Я в школі», «Анкета для батьків 

першокласників», «Оцінювання рівня шкільної мотивації» (за Н. Г. Лускановою), 

«Бесіда про школу». 

За отриманими даними високий рівень готовності до школи мають 14,5% 

учнів у таких дітей є пізнавальний мотив, прагнення найбільш успішно 

виконувати всі пред'явлені школою вимоги. Учні чітко дотримуються всіх 

вказівок вчителя, сумлінні та відповідальні, сильно переживають, якщо 

отримують незадовільні оцінки. У малюнках на шкільну тему вони зображують 

вчителя біля дошки, процес уроку, навчальний матеріал і т. д.  

32% середній, у таких дітей хороша шкільна мотивація. Подібні показники 

мають більшість учнів початкових класів, успішно справляються з навчальною 

діяльністю. У малюнках на шкільну тему вони також зображують навчальні 

ситуації, а при відповідях на питання проявляють меншу залежність від жорстких 

вимог і норм.  

33,6% зовнішня мотивація, у учнів позитивне ставлення до школи, але школа 

приваблює таких дітей діяльністю за межами навчання. Такі діти досить 

благополучно відчувають себе в школі, однак частіше ходять в школу, щоб 

спілкуватися з друзями, з учителем. Їм подобається відчувати себе учнями, мати 

гарний портфель, ручки, зошити. Пізнавальні мотиви у таких дітей сформовані в 

меншій мірі, і навчальний процес їх мало приваблює. У малюнках на шкільну 

тему такі учні зображують, як правило, шкільні, але не навчальні ситуації.  

14,5% мають низьку шкільну мотивацію. Ці діти відвідують школу неохоче, 

воліють пропускати заняття. На уроках часто займаються сторонніми справами, 

іграми. Зазнають серйозних труднощів у навчальній діяльності. Знаходяться в 

стані нестійкої адаптації до школи. У малюнках на шкільну тему такі діти 

зображують ігрові сюжети, хоча побічно вони пов'язані зі школою. Шкільну 

дезадаптацію виявлено у 5,4%. Такі діти зазнають серйозних труднощів у 

навчанні: вони не здатні впоратися з навчальною діяльністю, мають проблеми у 

спілкуванні з однокласниками, у взаєминах з учителем. Вони досить часто 

сприймають школу як вороже середовище, перебування в якому є для них 

нестерпним.  

02.02.2021 року проведено анкетування учнів 2-Б класу «Оцінка діяльності 

вчителя» (за запитом). Аналіз анкет учнів виявив, що вчитель  зрозуміло та 

цікаво пояснює матеріал (100% учнів відповіли «так»), об’єктивно  оцінює роботу 

учнів (87%), розуміє потреби учнів (84%), турбується про взаємини у класі (90%), 



спілкується з учнями ввічливо (90%), до вчителя можна звернутися за допомогою 

(90%), поважає особистість дитини (74%), На запитання чи ображав вас вчитель 

(83%) відповіли – «ніколи» .  

Результати опитування учнів свідчать, що  вчитель викладає матеріал з 

предметів дуже цікаво, доступно та зрозуміло пояснює його. 

На основі результатів індивідуального опитування можна зробити висновок, 

що вчитель під час спілкування з учнями проявляє доброзичливість і такт (100%), 

сприяє спокійній робочій атмосфері (100%), демонструє яскраве, емоційно 

насичене мовлення (100%), уміє стримувати роздратування (90%), створює 

ситуацію успіху на заняттях. Учням 2-Б класу подобається відвідувати школу, але 

не в усіх дітей переважає мотивація навчатися та здобувати знання. Взаємини з 

однолітками доброзичливі, товариські. Діти люблять та поважають свого вчителя.  

Вивчення рівня самоконтролю та готовності учнів до переходу з 

молодшої школи у середню ланку в роботі. 

«Дослідження саморегуляції педагогічної діяльності» 20.04.2021 року 

проводилось за допомогою методики «Перевірте себе, чи вмієте ви вести 

здоровий спосіб життя і довільно працювати?». Взяли участь  у дослідженні 

педагогічні працівники закладу. 

Результати дослідження показали, що більшість педагогів оволоділи 

мистецтвом відновлювати свої сили і при самій напруженій роботі та в них є ще 

резерви для підвищення продуктивності за рахунок більш розумної організації 

ритму своєї роботи відповідно до особливостей організму. 

В період з 19.04.2021р. по 23.04.2021р. було проведено «Тиждень 

психології» під час проведення якого кожен день тижня відповідав новій темі. 

Понеділок «День відкриттів» де розглянули такі питання: «Подорож стежками 

психології», Акція «Афоризми», «10 правил безпеки, яким потрібно навчити 

дитину», Думки «Великих» на щодень, «Інструкція з налагодженням балансу між 

роботою та особистим життям», «Методи релаксу для вчителів», «Міфи про 

психологію», Мультик «Хто такий психолог», Мультик «Психолог» Смешарики, 

Соціальні відеоролики «Ланцюжок доброти», «Притча про добро». Вівторок 

«День пізнання» відкрив для всіх цікаву інформацію про «Психічні стани», 

«Афоризм мого життя», Пам’ять: як навчитись керувати нею, «Психологічні 

особливості сучасних дітей», поради психолога: «Як уникнути насильства в 

сім’ї», візуалізація «Слухаємо себе», поради «Будь дружелюбним», 

запропонована для проведення Акція «Мудрі повчання», релаксаційні вправи та 

інше. В середу «День радості» всі бажаючі могли познайомитись із цікавинками: 

презентація «У світі психології», година психолога «Взаєморозуміння», веселі 

розваги під час карантину, «Вчителю про стрес: як допомогти собі в стресовій 

ситуації та профілактика стресів», «Карантин з арт-терапією», відеоролики «Як не 

втратити радість» та «Як пережити карантин». Четвер всіх зустрів з темою 

«Щастя» де бажаючі отримали інформацію про щастя притчу «Інформація для 



роздумів», дізналися що таке «Кольоротерапія», «Психологія кольору. 

Веселковий тонік », отримали «Правила на кожен день», запропоновано акція 

«Найкраща посмішка», вправи для зняття напруги, марафон «Що для мене є 

щастя?», отримали рекомендації: «Як рятуватися від нападів люті та істерії». В 

завершальний день «Релаксу» учасники змогли пограти в «Психологічні ігри», 

виконати вправу «Визначення позитивних і негативних сторін конфлікту», 

отримати поради вчителям під час карантину, поради, як відновити власні 

ресурси, поради батькам першокласників, поради батькам, «Щоб виховати 

дитину, слід дотримуватися правил у реалізації своїх сімейно-побутових 

педагогічних функцій», дізнатися про психологічний вплив музики на стан 

здоров’я людини, цікаві факти про емоції, цікаві факти про психологію 

спілкування та ін. 

Психологічне консультування 

Робота з учнями: 

 консультування учнів; 

21.11.2020 р. – учениця (5 клас); 

09.03.2021 р. – дівчинка (5 клас); 

11.03.2021 р. – учень (4 клас). 

Робота з педагогами: 

 підвищення психологічної компетентності та профілактика професійного 

вигорання педагогів; 

03.02.2021 р. – вчитель 2 класу; 

01.04.2021 р. – вчитель 2 класу; 

08.04.2021 р. – вчитель 1 класу; 

22.04.2021 – вчитель 1 класу. 

Робота з батьками: 

 консультування батьків щодо створення умов, що забезпечують успішну 

адаптацію учнів; 

 профілактична робота з батьками з метою забезпечення батьків знаннями і 

навичками, що сприяють розвитку ефективного, розвиваючого поведінки в сім'ї в 

процесі взаємодії з дітьми; 

 проведення бесід, можливість давати рекомендації батькам для успішного 

виховання дітей з огляду на вікові та психофізичні особливості. 

Проведено індивідуальні консультації: 

01.02.2021 р. – мама учениці 5 класу; 

03.02.2021 р. – мама учениці 1 класу; 

05.02.2021 р. – мама учня 2 класу; 

05.02.2021 р. – мама учня 1 класу (консультація по телефону); 

10.02.2021 р. – мама учня 1 класу; 

30.03.2021 р. – мама учня 1 класу; 

31.03.2021 р. – мама учня 1 класу; 



01.04.2021 р. – мама учениці 1 класу; 

05.04.2021 р. мама учня 1 класу. 

Методическая работа 

Протягом моєї роботи практичним психологом в КЗЗСО «Ліцей №142» ДМР  

з 2020 року, зібралася велика кількість матеріалів в електронному вигляді: 

наочний, дидактичний, діагностичні методики. Також електронні ресурси з 

розвиваючими іграми. Постійно поповнюється картотека стимульного матеріалу. 

З 2019 по 2020 рік отримала додаткову професійну освіту в 

Дніпропетровській академії неперервної освіти, магістр, кваліфікація: інклюзивна 

освіта, корекційна педагогіка. Працюючи з особливими дітьми неможливо 

прочитати тільки одну книгу або підручник, і знайти там відповіді на всі питання. 

Питання і проблеми, що виникають в роботі, бажання поліпшити і 

урізноманітнити заняття, підвищити ефективність і якість корекційно-

розвиваючої, консультативної та методичної діяльності - все це сприяє 

необхідності постійного самовдосконалення, вивчати спеціалізовану літературу, 

пошуку нової інформації в інтернет-просторі. 

Результатами своєї роботи я вважаю позитивні відгуки батьків учнів, 

бажання дітей працювати зі мною і поліпшення їхнього емоційного стану. 

Співпраця з педагогами нашого закладу з метою знаходження кращих способів 

взаємодії з учнями. 

Перешкоди, які виникають на шляху: відсутність технічного забезпечення, 

що уповільнює результативність і швидкість роботи. 

Звичайно є і до чого прагнути: продовжувати підвищувати свій професійний 

рівень, створювати методичні розробки, брати участь в науково-практичних 

конференціях і семінарах з метою обміну своїм досвідом. 

 

Звіт підготувала практичний психолог  

КЗ ЗСО «Ліцей № 142» ДМР  

Берестюк Марина Віталіївна 


