
План роботи 

територіального міжшкільного методичного об’єднання 

практичних психологів 

Чудейської   ОТГ 
 

Зміст роботи Відповідальний Термін 

виконання 

Примітка 

Організаційно-координаційна робота 

Спланувати роботу психологічної служби ОТГ Торська М.М. До 20.09.2020  

Організувати роботу творчої групи практичних психологів з 

теми: «Особливості діяльності психологічної служби в умовах 

дистанційного навчання» 

Торська М.М. 
Протягом 

навчального року 

 

Організувати роботу консультпункту для новопризначених 

працівників психологічної служби  
Торська М.М. 

Вересень 

Жовтень 2020 

 

Здійснювати координацію участі психологічної служби закладів 

освіти  в державній соціальній програмі протидії торгівлі людьми 

на період до 2020 року; 

 

Торська М.М. Протягом року 

 

Забезпечити проходження практичними психологами та 

соціальними педагогами курсів підвищення кваліфікації при 

ІППЧО, тематичних курсів 

Торська М.М. Згідно графіку 

 

Організувати акції «Дозволь іншому бути іншим» (сприяння 

формуванню толерантності серед учасників освітнього процесу), 

«16 днів проти насильства», «Що треба знати про ВІЛ» 

Торська М.М. 

Листопад, грудень 

2020 

 

 

Поповнювати зміст тематичних папок, банк науково-методичних 

матеріалів психологічної служби;  
Торська М.М. Протягом року 

 

Розміщувати актуальну інформацію та методичні рекомендації на 

сайті психологічної служби  
Психологи ЗЗСО Протягом року 

 

Провести засідання консультпункту для новопризначених Торська М.М.   



працівників психологічної служби: «Особливості психологічного 

супроводу освітнього процесу в умовах змішаного навчання» 

(online) 

15.10.2020 

 

 

Здійснити моніторинг кадрового забезпечення практичними 

психологами та соціальними педагогами закладів освіти  
Торська М.М. 

До 20.09.2020 

 

 

 

Здійснити вивчення роботи практичного психолога закладів 

загальної середньої освіти щодо попередження насильства і 

правопорушень серед учнівської молоді 

Психологи ЗЗСО Вересень 2020 

 

Навчально-методична робота 

Підготувати методичні рекомендації для педагогів та 

адміністрації закладів освіти: «Налагодження контакту та 

створення емоційно-безпечного середовища в системі 

взаємовідносин «батьки-педагоги» 

Психологи ЗЗСО 

 

 

До 27.11.2020 

 

 

 

Забезпечити проведення семінару для практичних психологів 

закладів загальної середньої освіти: «Шлях до себе»  

Торська М.М. 

 

 

16.12.2020 

 

Забезпечити проведення семінару-тренінгу для педагогів закладів 

загальної середньої освіти: «Профілактика емоційного вигорання 

» (на базі Чудейської ЗОШ І-ІІ ст. №3 ступенів/дистанційно, за 

потребою) 

Торська М.М. 

 

Лютий 2021 

 

 

 

    

 Консультаційна робота 

Надавати  консультативно-методичну допомогу учасникам 

освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей (на 

запит) 

Торська М.М. Протягом року 

 



Надавати індивідуальну та групову консультативно-методичну 

допомогу практичним психологам та соціальним педагогам з 

питань змісту та основних напрямків роботи в закладах освіти 

Торська М.М. Протягом року 

 

Підвищення професійного рівня 

Здійснювати роботу щодо підвищення власної психологічної та 

професійної компетентності, безперервної освіти і 

самовдосконалення, опанування інноваційними методами і 

технологіями надання психолого-педагогічних послуг  

Торська М.М. Протягом року 

 

VІІ. Зв’язки з громадськістю 

Забезпечити ефективну взаємодію працівників психологічної 

служби  закладів освіти з іншими організаціями та установами 

(службою у справах дітей, Центром зайнятості, кримінальною 

поліцією у справах неповнолітніх тощо) 

Торська М.М. Протягом року 

 

 


