Вступ
Психологічна служба ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» є
складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян
України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для
розвитку особистості.
Основною метою діяльності психологічної служби навчального закладу є
психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу,
захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників:
учнів, батьків, педагогічних та інших працівників ліцею.
Психологічна служба ліцею забезпечує своєчасне і систематичне вивчення
психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням
вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих, гендерних та інших
індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та
самовиховання, сприяє виконанню освітніх і вікових завдань.
У своїй діяльності я керуюсь Конституцією України, Законами України «Про
освіту», «Про професійно-технічну освіту» та іншими законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та іншими нормативноправовими актами.
У ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» навчається _____ учнів.
Із ний ____ учнів І- курсу, ____ учнів ІІ – курсу і _____ учнів ІІІ- курсу.

-

Головними напрямками роботи психологічної служби ліцею є:
психологічне забезпечення процесу адаптації учнів до навчання в ліцеї;
психологічна підготовка учнів до ДПА та ЗНО;
психологічне забезпечення освітнього процесу в ліцеї;
психологічно-просвітницька робота серед батьків, педпрацівників та всіх
учасників освітнього процесу;
психологічний супровід роботи педагогічної ради, методичної ради, методичний
комісій,нарад при директорові;
робота за запитами учнів, батьків, викладачів, майстрів виробничого навчання,
адміністрації ліцею та Навчально-методичного ПТО в Закарпатській області.

Основним завданням психологічної служби ліцею є:
- збереження та зміцнення психологічного здоров’я, сприяння особистісному,
інтелектуальному, фізичному розвитку учнів шляхом доповнення сучасних
методів навчання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
- забезпечення психологічної безпеки, надання психологічної допомоги всім
учасникам освітнього процесу.

-

Основними формами роботи психологічної служби з учням, педколективом
та батьками є:
заняття з учнями в корекційно-розвивальній групі;
виступи на батьківських зборах;
консультації для батьків, учні та педпрацівників;
тренінги;

- оформлення інформації для батьків, учнів, педпрацівників;
- теплі вечори - зустрічі батьків з дітьми, довірчі бесіди, лекторії, години
спілкування, рекомендації, поради.
І. План роботи за минулий рік я вража виконаним. Адже виконано майже все, що
було запланована. На запит адміністрації ліцею проведено тренінг для педагогічних
працівників «Будь здоровим, педагог», анкетування з учнями «Класний керівник
очима учнів».
В квітні 2018 р. брала участь в семінарі-практикумі з питань протидії торгівлі
людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція».
А також підготовлено матеріали до журналу методичний вісник ліцею:
- Поради психолога педагогам у роботі з дезадаптованими учнями;
- Поради щодо встановлення довіри між підлітками і викладачами в кризовий для
них час.
- Психолого-педагогічні причини лихослів’я;
- Тренінг для педагогічних працівників «Психологічне здоров’я при емоційному
вигоранні» .
Також разом з методистом ліцею розробили – Методичні рекомендації, щодо
впровадження в практику педагогічних працівників методів мотивації навчальної
діяльності.
ІІ. Основною метою для роботи на цей навчальний рік є створення умов для
інтелектуального розвитку учнів, охорона психічного здоров’я, надання
психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.
Основні завдання які я ставлю перед собою:
- сприяння повноцінному розвитку особистості учня на кожному віковому етапі;
- створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і розвитку;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу
на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному
розвитку учнів.

1.ДІАГНОСТИКА
№
з/п
1

Термін
проведення
Вересень

Де і з ким
проводиться
Учні І – курсу

Жовтень

Учні

Листопад

Учні

4

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
батьками, адміністрацією ліцею
Тест «Визначення особистісної адаптованості
учнів»
Тестування за методикою «Виявлення
мотивації навчання учнів у ПТНЗ»
Методика первинної діагностики та виявлення
учнів „групи ризику” (М.І. Рожков, М.А.
Ковальчук)
Що ти знаєш про ВІЛ-інфекцію та СНІД?

Грудень

Учні

5

«Стиль педагогічного спілкування»

Грудень

6

Визначення типу темпераменту за методикою
Г.Айзенка
Методика дослідження характеру особистості

Січень

Викладачі та
майстри в/н.
Учні

Лютий

Учні

Багатошкальний опитувальник дитячої
тривожності (БОДТ)
Опитувальник «Визначення професійної
тривоги» Є. Ейдеміллера і В. Юстицького
Анкета «Визначення рівня агресивності»

Березень

Учні

Березень
Квітень

Викладачі,
майстри в/н
Учні

11

Тест на виявлення схильності до
правопорушень

Квітень

Учні

12

Тест передекзаменаційного самопочуття

Учні

13

Методика комунікативних та організаторських
здібностей (КОЗ -2)
Діагностика на запит адміністрації ліцею

Травень червень
Червень
Протягом
року
Протягом
року

Учні, ПП,
батьки

2
3

7
8
9
10

14
15

Індивідуальна психодіагностика:
- викладачі
- майстри в/н.
- батьки
- учні

Учні

Викладачі
Майстри в/н.
Батьки
Учні

2. ПРОФІЛАКТИКА
№
Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
з/п
батьками, адміністрацією ліцею
1.
Профілактика адекватної поведінки учнів

Термін
проведення
Жовтень

Де і з ким
проводиться
Учні

2

Листопад

Учні

Протягом
року
Як уникнути стресу «Соціально-психологічний Грудень
тренінг»
Важка тема: наркоманія
Січень

Учні

Вироблення в учнів негативного ставлення до
куріння та пияцтва
Усе про конфлікт

Лютий

Учні

Березень

Учні

Комп’ютерна залежність у дітей: виникнення і
запобігання
Учимося бути толерантними

Квітень

Учні

Протягом
року

Учні

3
4
5
6
7
8
9

Профілактична робота з учнями «групи
ризику»
Запобігання насильству в сім’ї

Учні
Учні

3. КОРЕКЦІЯ
№
Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
з/п
батьками, адміністрацією ліцею
1
Корекційно-розвивальна програма «Успішна
адаптація»
2
Тренінгові заняття: «Профілактика торгівлі
людьми»
3
Корекційно-розвивальне заняття: «Вірус
лихослів’я: як вберегтися»
4
Тренінг «СНІД – право вибору»

Термін
проведення
Вересень,
жовтень
Жовтень

Де і з ким
проводиться
Учні

Листопад

Учні

Грудень

Учні

5

Січень

Учні

Лютий

Учні

Березень

Учні

Квітень

Учні

Травень

Учні

Червень

Учні

Протягом
року

Учні, батьки,
ПП

6
7
8
9
10
11

Корекційно-розвивальне заняття з учнями
«групи ризику»
Корекційно-відновлювальна робота :
«Гармонія в колективі»
Корекційно-відновлювальна робота з
тривожними учнями
Заняття з елементами тренінгу «Наше здоров’я
– у наших руках»
Корекційно-відновлювальна робота: «Емоційна
готовність до ЗНО»
Корекційно-розвивальна програма для учнів
«Самооцінка та її роль у розвитку особистості»
Корекційні заняття на запит адміністрації
ліцею

Учні

4. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
батьками, адміністрацією ліцею

Термін
проведення

Де і з ким
проводиться

5. КОНСУЛЬТУВАННЯ
№
Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
з/п
батьками, адміністрацією ліцею
1. Групове та індивідуальне консультування
викладачів, батьків, учнів, майстрі в/н із
спеціальних проблем (за запитом)
2
Консультування адміністрації ліцею
3

4

5
6
7

8

9

10
11

12

Консультативна робота з класними
керівниками та майстрами виробничого
навчання першого курсу
Консультативна робота з учнями першого
курсу та їх батьками щодо адаптації та
проблем які були виявлені під час дослідження
готовності до навчання.
Консультативна робота з учнями які готуються
до ЗНО
Консультування учнів схильних до
суїцидальних намірів
Консультування учнів які беруть участь у
предметних олімпіадах з загальноосвітніх
дисциплін та спецдисциплін
Консультування батьків з питань агресивної
поведінки та жорстокості (причини, наслідки
та шляхи вирішення)
Консультування викладачів та майстрів в/н. з
питань удосконалення міжособистісних
стосунків учнів, покращення психологічного
клімату класного колективу
Консультування учнів з питань професійного
самовизначення
Консультування батьків з питань запобігань
неуспішності, пропусків занять без поважних
причин та запобігання шкідливим звичкам
Консультування учнів з метою надання
рекомендацій як справлятися з можливим
стресами під час іспитів та ЗНО

Термін
проведення
Протягом
року
Протягом
року
Вересень –
жовтень
Жовтеньлистопад

Де і з ким
проводиться
Викладачі,
майстри в/н.,
учні, батьки
Адміністрація
ліцею
Класні
керівники та
майстри в/н.
Учні, батьки

Протягом
року
Протягом
року
Жовтень листопад

Учні ІІІ –
курсу
Учні

Протягом
року

Батьки

Протягом
року

Класні
керівники та
майстри в/н.

Протягом
року
Протягом
року

Учні

Протягом
року

Учні

Учні

Батьки

6. ПРОСВІТА
№
з/п
1

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
батьками, адміністрацією ліцею
Психолого-педагогічні семінари

2

3

Виступи на педагогічній раді:
- Учнівське самоврядування традиції та
підходи;
- Сучасні педагогічні технології у навчанні
здоровому способу життя.
Виступи перед учнями

4

Виступ перед педагогічними працівниками

5

Виступи на методичній раді:

6

Виступи в школі молодих педагогів:
- І- року;
- ІІ – року;
- ІІІ – року.
Виступи в методичних комісіях:
1. Працівників будівельної промисловості:
- Поділ думками « Шляхи забезпечення
творчого співробітництва педагогічного
колективу, учнів та батьків, як умова
розуміння особистості учня»;
- З досвіду роботи: «Важкі учні, проблеми,
засоби впливу».
2. Суспільно-гуманітарної підготовки:
- Проведення тестування за методикою
«Виявлення мотивації навчання учнів в
ПТНЗ»;
- Діалог психолога «Психологічні аспекти
розвитку творчих здібностей учнів»;
- Заняття з елементами тренінгу «Наше
здоров’я - у наших руках».
3. Працівників електротехнічних дисциплін:
- Доповідь «Ефективне виховання без
покарань».
4. Природничо-математичної підготовки:
- Круглий стіл «Буква «н» у журналі
успішності учнів очима психолога»;
- Виступ «профілактика вживання алкоголю
серед учнів»;
- Огляд новинок психолого-педагогічної

7

Термін
проведення
За окремим
графіком
Жовтень

Де і з ким
проводиться
Педагогічні
працівники
Викладачі,
майстри в/н.

Березень
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Учні

Протягом
року
Березень

Педагогічні
працівники

Травень

Жовтень

Листопад
Квітень

Березень

Грудень
Вересень
Червень

Педагогічні
працівники
Педагогічні
працівники
Молоді
педагоги

8
9
10
11
12
13
14
15

літератури.
Педагогічний діалог «Обдарований учень, який
він?»
Круглий стіл «Непередбачувані ситуації у
педагогічній взаємодії»
Педагогічний консиліум «Психологопедагогічний супровід випускників»
Теоретичний семінар «Психологічне здоров’я
викладача»
Круглий стіл «Основи тайм-менедженту»
Семінар-практикум для ПП «Психологічний
супровід педагога»
Тренінг «Психологічний тимбілдинг –
будування команди»
Виступи на нарадах при деректорові

Лютий

ПП

Грудень

ПП

Травень

ПП

Березень
Січень

ПП
ПП

Квітень

ПП

Протягом
року

ПП

7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
з/п
батьками, адміністрацією ліцею
1
Планування роботи на рік

Термін
проведення
Вересень

Де і з ким
проводиться
Психолог

2

Груденьтравень
Протягом
року
Щомісяця

Психолог

Протягом
року

Психолог

Протягом
року

Психолог

3

Складання звіту за виконану роботу, за рік та
семестр
Робота з документацією

4

Робота в бібліотеці

5

Підготовка матеріалів до виступів на
батьківських зборах, психолого-педагогічних
консиліумах, семінарах, нарадах, зустрічах,
виховних годинах
Обробка результатів діагностики учнів,
батьків, викладачів, майстрів в/н. Аналіз
результатів психолого-педагогічного,
навчально-виховного процесу ліцею

6

8. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ

Психолог
Психолог

№
Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,
з/п
батьками, адміністрацією ліцею
1
Співпраця з лікарями, дільничими, організація
зустрічей, бесід, конференцій, лекцій
2
Індивідуальне консультування батьків по
запиту

Термін
проведення
Протягом
року
Протягом
року

Де і з ким
проводиться
Лікарі,
дільничі
Батьки

3

Протягом
року

Матіко Т.Т.

Протягом
року

Шевчук В.В.

4

Співраця з методистом Відділу освіти
Іршавської райдержадміністрації, щодо питань
налагодження ефективної роботи психолога
Співпраця з Центром практичної психології,
соціальної роботи та корекційної освіти
Закарпатського інституту післядипломної
освіти

