
ВСТУП
В 2018-2019 навчальному році в Северинівському КДНЗ виховується  30 

дітей. 
Діяльність психологічної служби Северинівського КДНЗ впродовж ІІ 

семестру 2017-2018 н.р. спрямовувалася на створення психологічно-
комфортних умов для повноцінного розвитку вихованців та педагогів в 
освітньому середовищі, формування основи для розвитку та реалізації 
потенціалу особистості. 

Метою діяльності психологічної служби системи освіти є збереження і 
зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх 
учасників навчально-виховного процесу: вихованців, батьків (законних 
представників), педагогічних працівників.

В рамках психологічного супроводу дітей ДНЗ була проведена діагностика 
дітей підготовчої групи p метою дослідження психологічної готовності ів до 
навчання в школі. У травні 2018 року проведений психолого-педагогічний 
консиліум «Готовність дітей підготовчої групи ДНЗ до навчання у школі». За
результатами проведеної роботи було з’ясовано, що 100% дітей мають 
середній рівень готовності до навчання в школі. Такі показники були 
пов’язані з недостатнім розвитком дрібної моторики рук та мотиваційної 
сфери дітей.

В рамках консультаційно-просвітницької роботи протягом семестру 
систематично проводилися виступи на батьківських зборах, педагогічних 
радах, методичних об’єднаннях на теми за запитом. 

Систематично поновлювалися матеріали для проведення діагностики, 
корекції та консультування, інформаційні матеріали для стендів, куточку 
психолога. Практичний психолог активно брав участь у нарадах, районних 
семінарах, методичних об’єднаннях та творчих групах; постійно поповнював 
навчально-методичні та довідково-інформаційні матеріали кабінету.

В рамках психологічної просвіти був проведений тренінг для батьків та 
педагогів КДНЗ «Веселка» на тему «Виховання дітей – наша спільна справа» 
з метою формування згуртованості, відвертості в колективі, стимулювання до
висловлювань особистих думок та побажань. 

Діяльність психологічної служби Северинівського КДНЗ впродовж ІІ 
семестру 2017-2018 н.р. спрямовувалася на створення психологічно-
комфортних умов для повноцінного розвитку вихованців та педагогів в 
освітньому середовищі, формування основи для розвитку та реалізації 
потенціалу особистості. 

У 2018-2019 навчальному  році науково-методичною проблемою, над якою 
працюватиме  практичний психолог та  педагогічний колектив 



Северинівського КДНЗ «Веселка» є: «Формування цілісної життєво-
компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної 
освіти».

Основні  завдання практичного психолога КДНЗ
на 2018/2019 навчальний рік:

 проведення психологічної та соціально-педагогічної роботи з дітьми
з сімей вимушено переміщених осіб, сімей, члени родин яких загинули чи
знаходяться  в  зоні  бойових  дій,  шляхом  забезпечення  системної
психологічної підтримки, консультативної допомоги;

 підвищення  психологічної  компетентності  педагогів,  батьків
шляхом  ознайомлення з засобами практичної психології щодо розвитку,
навчання  та  виховання  дітей.  Концепцією  Нової  української  школи
державним  пріоритетом  в  освіті  визначено  особистісно  орієнтоване
виховання,  що  вимагає  психологізації  навчально-виховного  процесу  на
основі  об’єктивної  діагностики  та  підвищення  психологічної
компетентності адміністрації, педагогів, батьків;

 допомога в адаптації дітей до навчання у дошкільному навчальному
закладі  шляхом  впровадження  новітніх  психолого-педагогічних
технологій у роботі з дітьми;

 соціально-психологічна  профілактика  негативних  наслідків
суспільних подій у психіці та поведінці дітей, різних форм узалежнень,
соціально небезпечних ігор,  фізичного насилля та  агресивної  поведінки
шляхом  впровадження  профілактичних  програм  навчання  дітей  новим
формам  поведінки,  виховання  стресостійкості  особистості,  здатної
самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя;

 забезпечення  соціального  захисту  прав  і  свобод  дітей,  створення
умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності
вихованців; 

 налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії
із  спеціалістами відповідних служб (службою у справах дітей,  дитячою
лікарнею, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільською
радою тощо). 
    Виходячи з основних завдань, цілей роботи, контингенту навчально-
виховного процесу, на яких найбільш активована увага  практичного 
психолога, очікується такий кінцевий результат: 

 Забезпечити  проведення  психологічної  та  соціально-педагогічної
роботи з дітьми з сімей вимушено переміщених осіб, сімей, члени родин
яких загинули чи знаходяться в зоні бойових дій, шляхом забезпечення
системної психологічної підтримки, консультативної допомоги;



 Забезпечити  підвищення  психологічної  компетентності  педагогів,
батьків  шляхом  ознайомлення  з  засобами  практичної  психології  щодо
розвитку,  навчання  та  виховання  дітей.  Концепцією  Нової  української
школи державним пріоритетом в освіті визначено особистісно орієнтоване
навчання  і  виховання,  що  вимагає  психологізації  навчально-виховного
процесу на основі об’єктивної діагностики та підвищення психологічної
компетентності адміністрації, педагогів, батьків;

 Організувати допомогу в адаптації дітей до навчання у дошкільному
навчальному  закладі  шляхом  впровадження  новітніх  психолого-
педагогічних технологій у роботі з дітьми;

  Проводити  соціально-психологічну  профілактику  негативних
наслідків  суспільних  подій  у  психіці  та  поведінці  дітей, різних  форм
узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної
поведінки шляхом впровадження профілактичних програм навчання дітей
новим формам поведінки, виховання стресостійкості особистості, здатної
самостійно, ефективно і відповідально будувати своє життя;

 Сприяти  забезпеченню  соціального  захисту  прав  і  свобод  дітей,
створення умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і
гідності  вихованців;

 Налагодити  ефективну  міжсекторальну та міжвідомчу взаємодію із
спеціалістами  відповідних  служб  (службою  у  справах  дітей,  дитячою
лікарнею центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільською
радаю тощо). 

№ з/п Зміст роботи З ким Термін Примітки



проводитьс
я 

виконання

1. Організаційно-методична робота

1.1 Скласти річний план роботи. Практичний 
психолог

Серпень-
вересень

1.2 Скласти щомісячний план 
роботи.

Практичний 
психолог

Щомісяця, 
протягом 
року

1.3 Оформити інформаційні 
матеріали для стендів, куточку 
психолога.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

1.4 Здійснити оформлення 
психодіагностичного 
інструментарію, методичних, 
роздаткових матеріалів для 
проведення корекційно-
розвивальної роботи з дітьми.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

1.5 Здійснити підготовку 
матеріалів для виступів на 
батьківських зборах, семінарах,
педагогічних радах.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

1.6 Здійснити оформлення банку 
даних дітей «зони ризику» та 
«групи ризику», складання 
індивідуальних психологічних 
карт.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

1.7 Скласти рекомендації для 
батьків та вихователів щодо 
психологічного супроводу 
дітей.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

1.8 Скласти аналітичні та 
статистичні звіти.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

2. Навчальна діяльність

2.1 Взяти участь у нарадах, 
районних, міжрайонних та 
обласних навчальних 
семінарах, методичних 
об’єднаннях, творчій, 
інтервізійній групах                   

Практичний 
психолог

Протягом 
року

2.2 Брати участь у всеукраїнських 
проектах, моніторингах з 
актуальних питань діяльності 
психологічної служби  

Практичний 
психолог

Протягом 
року

2.3 Постійно ознайомлюватися з 
новинками психологічної 
літератури та періодичними 
виданнями з  вивчення 
психологічного досвіду, 
публікаціями.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

2.4 Постійно поповнювати Практичний Протягом 



навчально-методичні та 
довідково-інформаційні 
матеріали кабінету

психолог року

2.5 Забезпечити підготовку та 
публікацію інформаційних, 
аналітичних матеріалів, 
методичних посібників, 
рекомендацій, статей з 
актуальних питань діяльності 
психологічної служби.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

3. Зв’язки з громадськістю
3.1 Брати участь у засіданнях 

комісії по захисту прав дітей, 
опікунських радах, нарадах, 
засіданнях «круглих столів», 
спільних виїздах та патронажу

Практичний 
психолог

Протягом 
року

3.2 Брати участь у заходах з 
впровадженння здорового 
способу життя

Практичний 
психолог

Протягом 
року

3.3 Брати участь у просвітницьких 
та профілактичних заходах

Практичний 
психолог

Протягом 
року

3.4 Брати участь у спільних 
методичних заходах з 
педагогічним колективом 
Северинівської ЗОШ з метою 
здійснення наступності 
дошкільної та шкільної освіти 
(за окремим планом)

Практичний 
психолог

Протягом 
року

4. Психодіагностична робота

4.1 Дослідити  процес
адаптації дітей до умов ДНЗ:

- Здійснити 

спостереження за дітьми 

під час занять, гри, 

прогулянки дослідження 

мікроклімату у групі з 

метою виявлення дітей, 

що мають ознаки 

дезадаптації;

- Провести 

опитування вихователів 

та батьків з метою 

контролю над перебігом 

процесу адаптації дітей 

Усі 
новоприбулі 
діти

Вихователі 
молодшої та 
старшої 
груп, батьки 
новоприбули
х дітей

Усі 
новоприбулі 
діти

Вересень-
жовтень



до нових умов 

перебування та    

виявлення дітей, які 

мають прояви 

дезадаптації.

- Провести 

поглиблену 

індивідуальну 

психологічну діагностику

дітей, які мають ознаки 

дезадаптації (Лист 

адаптації Кирюхиної  Н. 

В., Карта класифікації 

адаптації Печори К. Л., 

методика «Годинник» 

Прохорова А.О., 

проективна методика 

«Неіснуюча тварина», «Я,

мама, дитячий садок» 

Дубровіної І.В., 

соціометричний 

опитувальник (для дітей)
4.2 Здійснити виявлення дітей 

«групи ризику» (опитування 
батьків, педагогів, 
спостереження за поведінкою 
та емоційним станом дітей).

Діти 
молодшої та 
старшої 
груп, батьки,
педагоги

Вересень

4.3 Підготовка та участь у 
психолого – педагогічному 
консиліумі з теми: «Адаптація 
дітей до умов ДНЗ»

Вихователі 
молодшої та 
старшої 
груп, 
практичний 
психолог

Жовтень

4.4 Здійснити поглиблену 
діагностику індивідуальних, 
особистісних та поведінкових 
особливостей дітей «групи 
ризику» (експрес-діагностика 
розвитку психічних процесів у 
дітей дошкільного віку за 
Павловою Н.Н, Руденко Л.Г..)

Діти «групи 
ризику»

Вересень



4.5 Здійснити анкетування батьків,
педагогів з питань захисту прав
дітей.

Батьки, 
педагоги

Листопад

4.6 Здійснити психологічне 
опитування батьків та 
педагогів з питань насильства 
щодо дітей.

Батьки, 
педагоги

Грудень

4.7 Здійснити діагностику рівня 
емоційного вигорання 
педагогів

Педагоги Січень

4.8 Здійснити вхідну та вихідну 
діагностику готовності дітей до
навчання в школі за 
допомогою відповідних 
методик: (Методика 
визначення готовності дитини 
до шкільного навчання: 
Тестова бесіда (А. Керн, Я. 
Йєрасик), Орієнтований тест 
шкільної зрілості 
(невербальний 
субтест,А.Керн), Орієнтовний 
тест шкільної зрілості ( Я. 
Йєрасик)., спостереження на 
заняттях.

Діти 
старшого 
дошкільного 
віку

Лютий, 
травень

4.9 Підготовка та участь у 
психолого – педагогічному 
консиліумі з теми: «Готовність 
старших дошкільників до 
навчання в школі»

Вихователі 
старшої 
групи, 
практичний 
психолог, 
медсестра

Лютий, 
травень

4.10 Здійснити діагностику 
психічних процесів дітей з 
особливими потребами.

Діти з 
особливими 
потребами

Вересень-
жовтень

4.11 Здійснити діагностику 
психічних процесів дітей, які 
постраждали у ході проведення
АТО.

Діти, які 
постраждали
у ході 
проведення 
АТО

Вересень-
жовтень

4.12 Відвідати уроки в 1-му класі з 
метою аналізу умов успішної 
адаптації дітей до школи.

Діти 1 класу Жовтень-
грудень

5. Консультативна робота

5.1. Провести бесіди, консультації з
питань:
- полегшення адаптаційного 
процесу дітей до умов 

Педагоги, 
батьки

Вересень



дошкільного навчального 
закладу;
- стратегій взаємодій з дітьми 
«групи ризику»;
-особливостей перебігу вікової 
кризи у дітей трирічного віку;
-попередження сімейного 
насильства над дітьми, шляхів 
оптимізації взаємин між дітьми
та дорослими, особливостей 
створення безпечного 
освітнього простору 
дошкільного закладу;
-збереження та зміцнення 
психічного здоров’я, 
профілактики стресових станів,
суїцидальної поведінки, 
особливостей поведінки в 
кризових ситуаціях, 
збереження психологічного 
здоров’я;
-психологічна готовність шести
річок до навчанняв школі, 
формування мотивації д 
навчання, профілактики 
тривожності та невпевненості;
-особливостей взаємодіїз 
дітьми з ускладненою 
поведінкою;
-підготовки старших 
дошкільників до навчання у 
школі;
-статевого виховання 
дошкільників;
- оздоровлення дітей влітку, 
збереження психічного та 
фізичного здоров’я;
- особистісних особливостей 
розвитку дітей з особливими 
потребами.

Жовтень

Грудень

Січень

Лютий-
березень

Квітень-
травень

Протягом
року

6. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
6.1. Провести корекційно-

розвивальну роботу з метою 
підвищення рівня адаптації 
дітей, що мають ознаки 
дезадаптації (за 
необхідністю).

( Тренінгова 

програма «Разом весело 

рости», автор Троїцька 

Новоприбулі
діти 

Листопад-
грудень



М.Є.)
6.2. Провести ігрові розвивальні 

заняття для розвитку психічних
процесів (Корекційно-
розвивальна програма «Цікаві 
заняття», автори Кузьменко 
Л.В.); корекційно-розвивальна 
програма «Пізнавальні 
витинанки», автор Мокрицька 
М.І.

Діти старшої
та молодшої 
груп

Жовтень-
лютий

Лютий-
травень

6.3. Провести групові та 
корекційно-розвивальні заняття
для підвищення рівня 
психологічної готовності дітей 
до навчання в школі

Діти 
старшого 
дошкільного 
віку

Березень-
Квітень

6.4 Провести групову розвивальну 
роботу з питань статевого 
виховання.

Діти 
старшого 
дошкільного 
віку

Березень

6.5 Здійснити корекційно-
розвивальну роботу психічних 
процесів дітей з особливими 
потребами (за окремим 
планом)

Діти з 
особливими 
потребами

Протягом 
року

6.6 Здійснити корекційно-
розвивальну роботу психічних 
процесів дітей, які 
постраждали в ході АТО (за 
необхідністю).

Діти, які 
постраждали
в ході АТО

Протягом 
року

7. Психологічна просвіта
7.1 Провести  заходи  в

рамках тижнів:

- Правової обізнаності;
- Толерантності;
- Психології;
- Всесвітнього дня 

запобігання 
самогубствам .

Діти, 
педагоги, 
батьки

Протягом 
року

7.2. Організувати роботу  
тематичних інформаційно-
просвітницьких куточків «Ні – 
жорстокості та насильству!», 
«Запобігти торгівлі людьми», 
«Психологічний порадник», 
роботу з підвищення 
психологічної культури і 
компетентності всіх учасників 
НВП (розробка пам’яток, 
буклетів, інформаційних 

Батьки,
педколектив

Лютий-
травень



стендів тощо).
7.3 Провести години психолога, 

спрямовані на профілактику 
проявів жорстокості та 
насильства, суїцидів, торгівлі 
людьми, кризових станів, 
впровадженню здорового 
способу життя, толерантності, 
виховання соціальної культури

Усі вікові 
групи

Протягом 
року

8.Заходи зі зміцнення навчально-методичної бази
8.1 Поповнення дидактичної 

літератури.
Практичний 
психолог

Протягом 
року

8.2 Придбання та виготовлення 
демонстраційного й 
роздаткового матеріалу.

Практичний 
психолог

Протягом 
року

8.3 Виготовлення та придбання 
обладнання для сенсорної 
кімнати.

Практичний 
психолог

Протягом 
року


