
Звіт  
про роботу практичного психолога  

КЗЗСО «Ліцей №142 ім.П’єра де Кубертена» ДМР  

Раєвської Ірини Юріївни 

 

Протягом 2020-21 н.р. практичний психолог Раєвська І.Ю. 

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. 

У 2020-21 н.р. робота практичного психолога була спрямована на:  

  попередження негативних явищ у поведінці учнів: профілактика шкідливих 

звичок, конфліктних ситуацій, стресових станів, суїцидальних тенденцій 

тощо;  

 допомогу у вирішенні проблем адаптації дітей до закладу освіти; 

   надання психологічної підтримки учням, батькам, педагогам  у період 

дистанційного навчання   шляхом створення дистанційного курсу 

«Соціально-психологічна служба ліцею» на платформі Google Classroom, де 

розміщувалась інформація профілактичного та просвітницького характеру з 

можливістю обговорення, а також онлайн-опитування батьків та педагогів. 

 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); 

  посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми. 

 

Результативність діяльності 

Для реалізації поставлених завдань було проведено профілактичні та 

просвітницькі заходи зі здобувачами освіти: 

- Година співробітництва (ГС) «Безпека в Інтернеті»  (з/о 5-7 класів), 

- ГС «Толерантне ставлення до оточуючих» (з/о 7-8 класів), 

- ГС «Гендерна рівність» (з/о 9-11 класів), 

- ГС «Як не стати жертвою» ( з/о 8-9 класів), 



- ГС «Ти і колектив» (з/о 5-7 класів), 

- ГС «Життя – найбільша цінність» (з/о 6-9 класів), 

- Онлайн-конференція «Самоконтроль – шлях до успіху» (з/о 7-8 

класів) 

- Онлайн-конференція «Скажи «НІ» шкідливим звичкам» (з/о 6-8 

класів), 

- Дистанційна просвіта:  «Професійне самовизначення»,  «Колектив і ти 

в ньому», «Мотивація і мета». 

з батьками (дистанційно): 

- Година співробітництва з батьками «Як вирішити конфлікт із 

дитиною» (батьки з/о 8-10 класів), 

- Година співробітництва з батьками «Особливості протікання процесів 

адаптації п’ятикласників» (батьки з/о 5-х класів), 

 

з надавачами освіти (дистанційно): 

- Доповідь до наради  «Результати дослідження процесів адаптації учнів 

5-х класів». 

- Доповідь до наради  «Профілактика булінгу та кібербулінгу у 

шкільному середовищі». 

- Доповідь до наради «Психологічні аспекти ефективної співпраці 

учасників навчально-виховного процесу». 

- Доповідь до наради «Психологічний супровід творчо обдарованої 

особистості». 

 

Психодіагностичні дослідження 

У 2020-21 н.р. практичним психологом Раєвською І.Ю. було 

проведено  наступні психодіагностичні дослідження: 

 

«Дослідження рівня адаптації п’ятикласників до нових умов 

навчання»  проводилось за допомогою методик «Структура навчальної  

мотивації», «Шкільна тривожність», «Анкета для батьків», «Схема-

характеристика класу», «Мікроклімат у колективі». Взяли участь  у 

дослідженні учні 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д класів. 

Результати дослідження показали, що більшість учнів (84%) успішно 

адаптувались до нових умов навчання, однак   16%  учнів потребували 

допомоги  дорослих  для успішної адаптації  у середній школі.  Після 

проведеної  групової та індивідуальної  корекційно-розвиткової  роботи  із  

зазначеною категорією учнів, а також проведення батьківських зборів та 

індивідуальних бесід з батьками і вчителями, на кінець року можна 

стверджувати, що більшості учням із ознаками дезадаптації  вдалося 



соціалізуватись, однак є учні із особистісними особливостями, з якими буде 

продовжено роботу. 

 

Вивчення рівня математичної компетентності 

У листопаді 2020 року було проведено анкетування учнів 9-10 класів 

на предмет сформованості  таких складових математичної компетентності як  

зацікавленість предметом, математичні знання, уміння, навички, практичне їх 

застосування у житті. В анкетуванні взяли участь 109 учнів 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 

10 класів  та вчителі, що викладають математику в цих класах. 

Отримані результати: 

1. Рівень сформованості мотиваційного компоненту:  серед учнів 9-10 

класів найбільша кількість (34%)  має показники середнього рівня 

мотиваційного компоненту математичної компетентності. 

2.Рівень сформованості  когнітивного компоненту: більшість учнів 9-

10 класів мають показники низького (35%) та середнього (33%) рівнів. 

3.Рівень сформованості діяльнісного компоненту: більшість учнів 9-10 

класів мають показники низького рівня (40%) і середнього рівня (34%). 

4. Рівень сформованості ціннісно-рефлексивного компоненту: 

більшість учнів 9-10 класів мають показники низького рівня (49%),  

показники середнього рівня мають 21% учнів,  показники достатнього рівня 

мають 22% учнів, показники високого рівня мають 8% учнів. 

5. Рівень сформованості емоційно-вольового компоненту: більшість 

учнів 9-10 класів мають показники низького рівня (56%),  показники 

середнього рівня мають 25% учнів,  показники достатнього рівня мають 13% 

учнів, показники високого рівня мають 6% учнів. 

Виходячи із отриманих результатів, були надані відповідні 

рекомендації для розвитку і вдосконалення мотиваційного, когнітивного, 

діяльнісного, ціннісно-рефлексивного та емоційно-вольового компонентів. 

 

Вивчення психологічного мікроклімату в класних колективах 

Опитування  учнів на предмет взаємовідносин у класному колективі 

проводилось у грудні 2020р. та у травні 2021р. Взяли участь учні 6-8-х 

класів. Використані методики: А.Ф.Фідлер «Методика оцінки психологічної 

атмосфери в колективі»,  Г.Морено «Соціометрія» (адаптована). 

 



 
 

За результатами вивчення психологічного мікроклімату колективів 

можна зробити наступні висновки: найбільший відсоток дітей із позитивною 

оцінкою взаємовідносин за показниками емоційна теплота (68% - у 6 класах, 

61% - у 8 класах), взаємна підтримка (63% - у 6 класах, 51% - у 8 класах), 

товариськість (62% - у 6 класах, 58% - у 8 класах). Порівнюючи показники 

психологічного мікроклімату між паралелями, можна помітити, що учні 7 

класів мають найнижчі значення позитивної оцінки відносин у колективах.  

Рекомендовано: з учнями 7-х класів провести години співробітництва 

«Ти і колектив», «Толерантне ставлення до оточуючих», «Самоконтроль – 

шлях до успіху», тренінг «Конструктивне спілкування». 

 

Вивчення професійних інтересів майбутніх  випускників 

Вивчення професійних уподобань проводилось у лютому 2021 року. 

Взяли участь учні наступних класів: 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 10. Було використано 

методику Л.Йоваші «Опитувальник професійних схильностей». За 

результатами опитування, найбільший інтерес у майбутніх випускників 

викликають професії, пов’язані з роботою з людьми, економічною сферою, 

мистецтвом, виробництвом. Однак, слід зазначити, що  уподобання хлопців і 

дівчат різняться, що пов’язано з гендерними особливостями. 
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9-а 24% 8% 12% 12% 12% 32% 

9-б 35% 5% 15% 25% 10% 10% 

9-в 24% 0% 36% 8% 8% 24% 

9-г 20% 5% 20% 20% 10% 25% 

10 36% 0% 16% 16% 8% 24% 

 

Беручи до уваги самоаналіз роботи практичного психолога  за 2020-21 

навчальний рік, вирішено продовжити роботу над темою «Вдосконалення 
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морально-етичної складової ціннісного ставлення особистості до 

навколишнього світу». 

Тиждень психології (19.04-23.04.21) 

Тема: «Спілкуйся із задоволенням!»  

Мета: ознайомити з корисною інформацією про конструктивне 

спілкування як один із чинників психологічного здоров’я, формувати 

позитивний емоційний фон учнів, вдосконалювати навички конструктивного 

спілкування і вирішення конфліктних ситуацій. 

Проведені заходи з учнями середньої і старшої школи 

Дата Захід Учасники Відповідальний 

19.04.21 Онлайн-конференція 

«Вплив емоційного стану 

на стиль спілкування» 

Учні 5-в класу Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

 Дистанційно Година 

спілкування «Вплив 

емоційного стану на стиль 

спілкування» 

Учні 5-б, 5-д 

класів 

Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

20.04.21 Онлайн-конференція 

«Особливості спілкування 

людей різних типів 

темпераменту» 

Учні 6-г класу Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

 Дистанційно Година 

спілкування «Особливості 

спілкування людей різних 

типів темпераменту» 

Учні 6-д класу Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

21.04.21 Онлайн-конференція 

«Конструктивне 

спілкування. Шляхи 

вирішення конфліктів» 

Учні 7-б, 7-г 

класів 

Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

 Дистанційно Година 

спілкування 

«Конструктивне 

спілкування. Шляхи 

вирішення конфліктів» 

Учні 8-г, 8-в , 8-а 

класів 

Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

22.04.21 Онлайн-конференція «Як 

уникнути бар’єрів у 

спілкуванні»  

Учні 8-б класу Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

23.04.21 Підведення підсумків 

(дистанційно) 

Учні 5-8 класів Практичний 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

 

 


