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Шановні учні та батьки! 

Завдання психолога – допомогти розібратися в ситуації,що склалася та знайти 
рішення проблеми. 

 
На учнівський вік припадає процес активного формування соціальної зрілості, яка 
полягає у здатності кожної молодої людини опанувати сукупність соціальних ролей. Цей 
період збігається з періодом юності і відрізняється складністю становлення особистісних 
рис. Розвиваються такі якості особистості як цілеспрямованість, рішучість, 
наполегливість, самостійність, ініціативність, уміння володіти собою. Підвищується 
інтерес до моральних проблем – сенс буття, життєві цілі, спосіб життя, любов, вірність 
тощо. Однак, коли відбуваються пошуки власного духовного простору, коли 
загострюється потреба життєвого самовизначення, взаємодія з „іншим”, „новим” може 
породжувати конфлікти, протистояння, викликати неадекватні реакції та оцінки. У 
кожного з нас постійно виникають різні труднощі і ми можемо опинитися в непростій 
життєвій ситуації. Не соромтеся звернутися особисто, поставити питання, яке вас 
хвилює! 
 

Метою діяльності психолога в закладі освіти є сприяння створенню умов для 
інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання 
психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та 
завдань системи освіти. 
  У своїй діяльності психолог керується Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», іншими 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Положенням 
про психологічну службу в закладах освіти. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров’я, соціальної 
політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також 
комунальними закладами соціального захисту дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, 
фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, громадськими 
організаціями. 
        Практичний психолог закладу установи освіти здійснює: 

 психологічне забезпечення освітнього процесу; 
 психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного 
розвитку здобувачів освіти; 
 психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і 
соціального розвитку здобувачів освіти; 
 психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; 
 реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних 
програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей 
здобувачів освіти; 
 консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань 
навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку 
тощо; 
 роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо. 
 

        Практичний психолог закладу освіти бере участь в: 
 освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку 
здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 
необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 
 роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і 
засiдань методичних об’єднань; 
 розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, 
методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням 
індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для 
осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання. 

        Практичний психолог закладу освіти сприяє: 
 формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в 
ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного 
здоров’я, готовності до самореалізації; 
 профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, 
формуванню життєвої компетентності; 
 формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей; 
 попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних 
працівників; 
 формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до 
взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми 
потребами; 
 формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; 
 попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед 
здобувачів освіти; 
 формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих 
дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про 
випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм 
відомі. 

 



ФОРМИ РОБОТИ 

    Індивідуальне консультування учнів, батьків, викладачів. Психологічне 
консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається 
проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує 
психологічну підтримку і душевний спокій. 

 Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, 
або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується 
професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації. 

    Психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота 
передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників, з метою виявлення 
індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей та 
надання рекомендацій. 

   Психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і 
особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто 
чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення. 

   Психопрофілактична робота серед учнів. Заходи, спрямовані на збереження 
психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних 
стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, 
попередження алкогольної, наркотичної залежності. 

   Просвітницька робота серед учнів, батьків, викладачів передбачає роз’яснення 
актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури. 

   Психологічний кабінет розміщений у зручному  для відвідування   місці   на   першому   
поверсі   навчального   корпусу, кабінет №12 

    Практичний психолог працює Пн. – Пт. з 08.00 до 17.00; Перерва з 12.00 до 13.00.  
    Вас завжди готова вислухати : Тел. (05446)63302, tatarenkolesa@gmail.com  


