
 

Аналітичний звіт  

Практичного психолога 

ЗЗСО №1 Новокаховської міської ради 

Болбот Т.П. за 2019-2020 н. р. 

Загальні відомості практичного психолога 

Практичний психолог,  Болбот Т.П., закінчила у 2009 році Херсонський 

державний університет здобула вищу освіту, спеціаліст , кваліфікацію 

психолога. 

 

В ЗОШ №1 працюю з 1 вересня 2018 р., до цього  була в декретній відпустці. 

В березні 2020 року була атестована та одержала кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст» другої категорії. 

 Кабінет спільний з соціальним педагогом. Матеріально-технічне 

забезпечення  кабінету: два письмові столи, дві шафи для документації, два 

крісла, два стільці, дві книжкові полиці, металевий сейф, комп’ютер. 

Психодіагностична робота: 

Проведена діагностика пізнавальної активності та діагностика адаптації до 

шкільного навчання з учнями 1-х класів, продіагностовано 84 учня, 

 13% адаптовані на високому рівні, 58%  на середньому рівні,  тільки 10% 

мають низьку адаптацію, 10% шкільна дезадаптація, 9% мають мотивацію на 

розваги. 

Використані методики, «Дерево», діагностика Керна Ірасика,  «Моя 

сім'я», мікропрактікум «Мій клас» опитування вчителя за допомогою 

опитувальника «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи» Чиркова 

В.І.,  проведений аналіз, виявлені наступні результати:  

1-А клас – 25 учнів 

Високий – 8% 

Середній – 58% 

Низький – 13% 

Шкільна дезадаптація – 8% 

Мотивація на розваги – 13% 

1-Б клас – 30 учнів 

Високий – 12% 

Середній – 58% 

Низький – 12% 



Шкільна дезадаптація – 7% 

Мотивація на розваги – 11% 

1-В клас – 29 учнів 

 Високий – 0% 

Середній – 75% 

Низький – 8% 

Шкільна дезадаптація – 11% 

Мотивація на розваги – 6% 

Класоводам  Жалдибіной Л.В., Грудницькій Н.П., Бужинській О.М., 

надані рекомендації, проведені  заняття для першокласників з психологом на 

підвищення мотивації на навчання та вивчення емоційного стану, індивідуальні 

консультації з батьками. 

2) Діагностування  вивчення рівня мотивації на навчання та адаптації до 

середньої ланки школи з учнями 5-А, 5-Б, 5-В  класів. Класоводам Панковій 

М.С., Корженюк М.В., ЛисенкоТ.Т.,  надані рекомендації, проведені  заняття з 

психологом, індивідуальні консультації з батьками. 

  3) Проведене діагностування для вивчення рівня тривожності (по 

запиту) та рівня мотивації до навчання, та рівень агресивної поведінки  1-А,1-Б, 

1-В, 2-А, 2-Б,2-В,  3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б,5-А,5-Б,5-В класів, класним керівникам 

надані рекомендації. 

4)  З учнями  ВШО проведена діагностика рівня соціалізації, рівня 

самооцінки, діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) З.Карпенко, 

дослідження соціально-психологічної адаптації К.Роджерс,  Р.Даймонд,  

особливостей темпераменту. 

В період з 11 листопада по 10 грудня в ЗОШ №1 проводився місячник 

морально-правового виховання, в рамках якого відбулися наступні акції: 

Заходи до Міжнародного Дня з інвалідністю 

    1.Тренінгове заняття «Коло друзів» для дітей з ООП інклюзивних  

     1-А,2-А,5-А,6-А,10-А кл. 

  2.Виставка малюнків та плакатів «Ми всі різні, але всі ми рівні»1-11 кл. 

3.Перегляд відеороликів 1-11 кл. 

4.Години спілкування «Будемо милосердними» 1-11 кл. 

5.Челендж  «Неси добро» учні 5 -11 кл. 

6.Тематичні години «Добро починається з тебе» для учнів 7-Б, 4-А,4-Б,9-Б,10-А кл 



 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. 

- Корекційно-розвивальні заняття з учнями 1-х класів, які направлені на 

покращення адаптації учнів. Підвищилася активність, діти стали уважнішими.  

- Корекційно-розвивальні заняття з учнями «групи ризику» та учнями 

групи ВШО.  

- Корекційні заняття з учнями 5-х класів, які направлені на покращення 

адаптації учнів в середній ланці школи.  

- Корекційно-відновлювальна робота з інклюзії.  

-  Тренінг «Коло Друзів» для дітей з особливо-освітніми потребами ; 

- Тренінг для 5-А, 5-Б, 5-В , 6-А класу , «Адаптація 5-класника»,  

«Толерантність», який направлений на взаємоповагу та розуміння один до 

одного, адаптація до середньої ланки школи; 

           Підготовлені та проведені психолого-педагогічні семінари для вчителів 

«Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами», 

«Психологічний клімат в колективі»; «Сім прийомів, які допоможуть вчителю 

інклюзивного класу»; заняття з елементами тренінгу «Все в твоїх руках!». 

- Тренінг «Я і мій клас»  для учнів 9-а кл., 

   

Робота з батьками: 

Виступи на батьківських зборах у: 

-1-А, 1-Б, 1-В «Адаптація дітей до школи», «Як допомогти дитині у 

навчанні».   

         - 3-А,3-Б – «Виховання самостійності,відповідальності». 

          - 6-А, 7-Б, 9-А«Конфлікти дітей в школі», «Шкідливі звички». 

- 1-А, 2-А,5-А,6-А, 10-А інклюзивних класах  – «Працюємо разом. Батьки 

і діти з ООП» 

Консультаційна робота 

Всього було проведено 75 індивідуальних консультацій: 30 – з батьками,  20 з 

вчителями,  –25  з учнями школи. 

Психологічна просвіта: 

          Під час тижня толерантності  з 11.11 по 18.11 провели наступні 

заходи: 

- Проведення консультацій та бесід для учнів «групи ризику» та учнів , які 

знаходяться на індивідуальній формі навчання  «Толерантність –врятує 

світ». 



- Підготовлено інформаційний стенд «Толерантність»;   

- Проведено тестування «Я  - толерантна  людина» (1-4 кл.); - 

- Для учнів  (1-4 кл.)було проведено профілактичне заняття « Азбука 

добра»;  

- Для учнів (1-11 кл.) були підготовлені дитячі буклети та плакати «Добро 

врятує світ» перегляд відеоматеріалів присвячених толерантності;  

- Проведена індивідуальна та групова робота «Ваші запитання – наші 

відповіді» (1-11 кл.);  

- Для учнів  інклюзивних класів (1-А, 4-А, 5-А, 9-Б) було проведено 

профілактичне заняття «Толерантне ставлення до дітей з інвалідністю та 

особливими освітніми потребами»; 

- Проведені персональні виставки творчих робіт для дітей з особливими 

потребами. 

- Тренінгове заняття «Коло співдружності. Бути толерантним просто» 

 (6-8 кл.) 

 

  Під час Всеукраїнської акції  «16 днів без насильства»проведено: 

- Інформаційно-просвітницькі п’ятихвилинки «Інформаційно-

просвітницькі п’ятихвилинки «СНІД – провісник біди», «Свіча пам’яті 

жертв СНІДу» 

- Бесіда на тему «Насильство – це реальність»(8 кл.) 

- Презентація полотна до Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ,СНІДом 

      -  Акція «Червона стрічка» 

      -   Профілактичне заняття з елементами тренінгу «Працевлаштування.    

Робота за кордоном. Твої дії» (9-11 кл.); 

- Профілактичні бесіди «Здоровий спосіб життя»,«Наслідки шкідливих звичок»;  

-  Перегляд відео лекції «людина - не товар!» 7-А,7-Б,8-А,9-Б 

- Рейд «Тютюнопаління»; 

-  Відверті уроки «Попередження насилля у молодіжному середовищі», 

«Торгівля людьми - біле рабство», «Сім’я простір без насилля». 

 - Перегляд презентації «СНІД» для    учнів 5-8 класів;  



 -  Бесіда «  ВІЛ/ СНІД  - хвороба ХХІ сторіччя». 

 

Організаційно-методична робота: 

Робота з індивідуальними картками дітей, оновлення інструментарію 

шкільної соціально-психологічної служби, розроблення тренінгових занять для 

учнів, батьків та вчителів. 

Методична допомога у проведенні батьківських зборів у 1-А, 1-Б,1-В, 2-

А,2-Б,2В, 3-А, 5-А,5-В,6-Б,7-А,7-Б,8-А, 10-А класах.  

- Участь у міській творчій групі «Діагностик». 

          - Методична допомога вчителям-тренерам НУШ нашої школи з тем: 

«Робота з батьками». 

          - Участь у розробці та випуску методичних рекомендацій для психологів 

та вчителів по роботі з батьками. 

 

Зв`язки з громадськістю: 

- Участь та отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації  

педпрацівників з інклюзивним та інтегрованим навчанням ЗЗСО (дошкільної 

освіти), дефектологів та працівників психологічної служби  та захистила 

випускну роботу на тему: «Роль батьків у залучені дітей з ООП в інклюзивний 

освітній простір»,  ХАНО м. Херсон   

- Участь у онлайн-курсі та отримання сертифіката «Запобігання торгівлі 

людьми», 2019 рік 

 - Участь  та отримання сертифікату у навчально-методичному семінарі з 

теми: «Технології інклюзивного навчання» м. Нова Каховка 

- Пройшла навчання для педагогічних працівників за програмою «Основи 

здоров’я»  та отримала сертифікат,  ХАНО м.Херсон  

- Виступ на педконсиліумі  вчителів 1-х і 5-х класів; 

- Виступ на педконсиліумі для вчителів та батьків інклюзивних 1-А,2-А,5-

А, 6-А та 10-А класів; 

- Участь та отримання сертифіката у вебінарі: «Булінг в освітньому 

середовищі: як розпізнати та як діяти», ТОВ «Всеосвіта»- 2020 рік; 

- Участь та отримання сертифікату у вебінарі «Страхи і тривоги у 

підлітків. Причини виникнення та алгоритми подолання», ТОВ «Всеосвіта»-

2020рік; 

- Участь та отримання сертифікату у вебінарі «Підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами: практичні поради»,ТОВ «Всеосвіта»,2020 

рік; 



- Участь та отримання сертифікату у вебінарі «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання під час карантину», ТОВ «Всеосвіта»,2020 

рік; 

- Участь та отримання сертифікату  у онлайн-курсі (30 годин) «Особливі 

діти в закладі освіти: характеристика нозологій, педагогічні підходи», ТОВ 

«Всеосвіта», 2020рік 

 - Участь та отримання сертифікату у онлайн – конференції (15 годин) 

по метафоричним картам і арт терапії –«МАК-ЭКСПЕРТ. Ресурсы и 

сила» , Институт практической психологии « ГАРКАВЕЦ», квітень, 2020 рік. 

 

         

         З 16 березня  2020 року почалася дистанційна форма навчання. Був 

розроблений індивідуальний план роботи практичного психолога. Виконуались 

такі завдання як: 

- Співпраця з батьківським комітетом та з учасниками освітнього процесу з 

питань організації контролю за виконанням учнями завдань 

дистанційного навчання в групі Viberта Instagram Klassroom 

- Пошук інформаціїї  для учнів 10х класів «Як поводити себе в конфлікті з 

різними типами людей» 

- Підбирання матеріалів для учнів 6х класів «Спілкування в групі. Як 

привернути на себе увагу»  

- Пошук та перегляд соціальних відеороликів «Правда про алкоголь та 

куріння» для показу їх дітям. 

- САМООСВІТА – участь в вебінарі «Підтримка дітей з ООП:практичні 

поради» 

- Робота з методичною літературою на тему « Сучасні підходи для 

успішного розвитку творчих здібностей учнів» 

- Індивідуальні консультації для учнів,які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі 

- Перегляд запису вебінару «Створення онлайнового освітнього 

середовища під час карантинних заходів» 

- Дистанційна індивідуальна робота з учнями  і батьками «Дитячі страхи і 

пандемія» 

- Розробка презентації  для учнів 8 класів «Правда про куріння та 

алкоголь» 

- Пошук та надання інформації батькам «Карантин: як мотивувати дитину 

до навчання» 

- Консультування асистентів вчителів Сидоренко О.Л.(1-А) інкл.класу, 

Панкову М.С. (5-А), Данілову Д.О.(6-А), Івченко В.І (2-А)інкл.кл. з 

приводу моніторингу результатів дітей з ООП за рік та заповнення ІПР 



- Консультаційна робота з батьками дітей, які знаходяться на 

індивідуальній формі навчання 

- Підбір матеріалів для учнів 7 класів «Світ професій» 

- Поради батькам «Чим зайняти себе і дітей під час карантину» 

- Дистанційні онлайн консультації батькам,учням, вчителям « 

Профілактика стресів» 

- Підбірка мультфільмів для дітей «До чого призводять лінощі в навчанні» 

 

  Завдання на 2020-2021 н.р.:  

- Продовжити експериментальну роботу з педагогічним колективом, 

батьками та учнями  «Психолого-педагогічне забезпечення  особистісно 

зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому 

загальношкільному закладі»; 

- Корекційно-відновлювальну роботу з учнями ВШО; 

- Індивідуальну роботу з учнями, які мають заключення ІРЦ;  

- Роботу з обдарованими дітьми; 

- Профорієнтаційну роботу з випускними класами; 

- Продовжити розвивальну та консультативну роботу з батьками, 

вчителями та учнями школи.  

- Продовжити корекційно-розвиткові зайняття з дітьми які мають особливі 

освітні потреби. 

 

 

                         Директор школи                                   О.М. Зуйко 

                         Психолог школи                                   Т.П. Болбот  

 

 


