


Завдання роботи з педагогічним колективом:

• отримання та вдосконалення ними знань з психології;

• збагачення інтересів, духовних  і професійних потреб;

• ознайомлення з новими методиками розвитку дітей дошкільного віку.

Організація роботи 
з педагогічним 

колективом

Індивідуальні бесіди

Міні-лекції

Тренінгові заняття

Індивідуальні та 
групові 

консультації

Тестування 
вихователів

Розробка та впровадження 
розвивальних та  

корекційно-розвивальних
програм

Реалізація
завдань з

проблемного 
питання лише у 
тісній співпраці

Діти

Педагоги

Батьки



Завдання роботи  з дітьми: допомога в розумінні дітьми, що людські 

взаємини – це велика цінність, їх слід підтримувати та збагачувати; довести 

зв'язок як доброго в людських проявах (чесність, доброта, чуйність, 

допомога), так і недоброго, щоб діти зрозуміли причини помилок і вміли їх 

аналізувати та виправляти;  впровадження через ігрову діяльність, 

сплановану систему занять,вчити дошкільнят почуватися комфортно поруч 

з іншими, розуміти, любити й вибачати.  

Організація 
роботи з дітьми

Спостереження за 
дітьми

Ведення ділової 
документації

Розробка та 
впровадження 
розвивальних , 

корекційно-
розвивальних програм, 
індивідуальних програм 

для дітей з ООП.

Заняття з дітьми

Діагностика дітей

Розробка та 
виготовлення 

дидактичного і наочного 
матеріалу

Бесіди з дітьми



Зміст роботи практичного психолога з батьками:

допомогти батькам краще зрозуміти свою дитину, знайти

правильні шляхи у подоланні труднощів під час виховання

дитини.

Робота з сім’єю

Консультації
Індивідуальні 

бесіди

Тестування 
батьків

Організація 
інформаційних 

блоків
Тренінгові заняття

Батьківські збори





Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного
навчання в закладах освіти (Додаток до листа МОН від 26.06.2019 №1/9-409),
розробила розвивальну програму “Поділися добротою”, яка спрямована на
розвиток емоційно-вольової, пізнавальної, комунікативної сфери для дітей
молодшого та середнього дошкільного віку. Дана програма затверджена
рішенням обласної експертно-методичної ради навчально-методичного
центру практичної психології і соціальної роботи Департаменту 13.02.20р,
протокол №13 № освіти і науки Дніпропетровської області

Апробація програми 
Заняття №2 на тему: “Привітаємося із сонечком”



корекційно-розвивальна робота з 
дітьми із ООП

Підготовка дітей до навчання у школі:
❖ діагностика дошкільників
❖ висвітлення загальних результатів 
діагностика
❖ надання рекомендацій педагогам та 
батькам вихованців
❖ тренінгові заняття з педагогами та 
батьками з даної теми
❖розвивальні заняття з майбутніми 
першокласниками на розвиток 
психічних процесів

Пріоритетні напрямки роботи



Залюбки приймаю участь у різних 
режимних відрізках

Свято присвячене дню захисту дітей 
“Морська подорож”

Постійно ведеться поповнення 
“методичної копілки” кабінету 

навчальною літературою, 
дидактичними матеріалами, 

анкетами, буклетами. Для розвитку 
пізнавальної сфери, дрібної моторики 

комунікаційної, емоційно-вольової 
сфери виготовлено:  “бузіборт -

помічник ”, “дошка для малювання на 
склі” та різноманітного друкованого 

дидактичного матеріалу. 

Свято “Прощання з літом”



Креативно, цікаво і 
весело проходять 

тренінги з педагогами



Умейте выслушать людей

Умейте выслушать людей.
Другим всегда давайте слово,
Пускай оно для вас не ново
И нет в нем пламенных идей.

Вы все ж послушайте других,
Сказать свое им не мешайте,
И права слова не лишайте,
Такого важного для них.

Быть может это крик души,
И если вы его прервете
– Как птицу выстрелом в полете
Собьете прямо в камыши.

Пусть не иссякнет слов запас;
Вы бойтесь мысли нить нарушить
И, говоря, умейте слушать,
Чтоб также слушали и вас. 

О.М.Ширманова


