Сарненський районний методичний кабінет працює науково-методичною
проблемною темою: «Створення інноваційного освітнього середовища для
ефективного управління навчально-виховним процесом професійного зростання
педагога, формування компетентного випускника школи»
Психологічна служба Сарненського району працює над науково-методичною
проблемною темою: «Організація і підвищення якості роботи психологічної
служби району у навчально-виховному процесі в умовах реформування освіти»
Основна мета діяльності психологічної служби Сарненського району:
«Сприяти підвищенню компетентності, фахової майстерності через систему
роботи в учнівському, педагогічному та батьківських колективах в умовах
реформування освіти.»
Основні завдання психологічної служби Сарненського району:
1. Виконання державних, регіональних програм, реалізація практичних заходів
спрямованих на розбудову психологічної служби з урахуванням особливостей
та типів навчальних закладів.
2. Забезпечення систематичної роботи психологічної служби та педагогічних
працівників освітніх установ щодо створення сприятливого психологічного
клімату в учнівських, педагогічних та батьківських колективах.
3. Розвиток особистісної компетентності усіх учасників навчально-виховного
процесу.
4. Сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, на кожному
віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до
самовиховання і саморозвитку.
5. Надання довготривалої та системної психологічної і соціально-педагогічної
допомоги постраждалим, переселенцям, біженцям, членам їх сімей і
родичам загиблих в ході АТО.
6. Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчальновиховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення.
7. Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному
розвитку вихованців, учнів.
8. Виявлення та супровід обдарованих дітей із соціально незахищених
категорій.
9. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
10.Створення системи навчально-методичних заходів через методичні
структури та освітні округи для забезпечення сприятливого соціальнопсихологічного клімату з учасниками навчально-виховного процес.
11.Формування моделі здоров'язберігаючих технологій усіх учасників навчальновиховного процесу.
12.Рання алкоголізація населення, вживання наркотичних та психотропних
речовин, соціальне сирітство.
13.Забезпечення соціально-психологічної підтримки підлітків у період
становлення їх репродуктивної системи; збереження репродуктивного
здоров’я учнівської та студентської молоді.
14.Психологічне забезпечення профільної освіти.

Очікуваний результат:
- підвищення ефективності психологічного супроводу навчально-виховного
процесу, шляхом впровадження нових педагогічних тенденцій та методик;
- формування фахової майстерності працівників ПС;
- формування прагнення до самопізнання, рефлексії, життєвої перспективи усіх
учасників навчально-виховного процесу;
- згуртованість учасників навчально-виховного процесу;
- врегулювання основних аспектів співпраці практичних психологів і працівників
соціальних служб;
- підвищення якості просвітницької та профілактичної роботи з батьками,
педагогічними колективами з найбільш актуальних питань розвитку дітей та
дитячих колективів;
- забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти,
попередження шкільної дезадаптованості;
- професійне самовизначення;
- забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними
педагогами відповідно до нормативної потреби

№
з/п

Вид та зміст роботи

Дата проведення

Форма
узагальнення

Відповідальний

І. Контрольно-аналітична діяльність
Підготовка рекомендацій щодо організації
діяльності психологічних служб навчальних
закладів району у 2017-2018 н.р.
Вивчення, аналіз та погодження річних планів
роботи практичних психологів та соціальних
педагогів загальноосвітніх навчальних
закладів
Аналіз звітів практичних психологів та
соціальних педагогів загальноосвітніх
навчальних закладів за навчальний рік

Серпень 2017

Методичні
рекомендації

Третяк Р.Ф.

до 12 вересня
2017

Третяк Р.Ф.

1.4

Складання аналітичного та статистичного
звітів від району до обласного Центру ПП і СР

До 01 червня 2018

1.5

Супровід працівників психологічної служби в
атестаційний період. Аналіз результативності
процесу підвищення кваліфікації практичних
психологів і соціальних педагогів на курсах
підвищення кваліфікації (презентація творчої
роботи). Надання адміністраціям шкіл
висновків, щодо роботи ПП та СП у між
атестаційний період.
Проведення засідань експертної комісії по
експертизі психологічного інструментарію

Протягом року

папка з
річними
планами ПП
та СП
Папка з
аналітичним
и та
статистични
ми звітами
звітна
інформація
за формою
Творча
робота

жовтень, 2017
квітень, 2018

Протоколи,
висновки
експ. комісії

Експертна
комісія

Підготовка наказів, листів, що регламентують
діяльність психологічної служби району.
Звітна інформація щодо проведених заходів по
розвитку психологічної служби району на
період до 2018 року
Аналіз та звітність, щодо потреби в кадрах
психологічної служби району

Протягом року

Накази,
листи
звіт

Третяк Р.Ф.

Звіт

Третяк Р.Ф.

1.1

1.2

1.3

1.6
1.7
1.8

1.9

До 20 травня
2018

До 15 березня
2018

До 20 грудня 2017
до20 вересня 2017,
до 01 червня 2018

Третяк Р.Ф.

Третяк Р.Ф.
Третяк Р.Ф.

висновки

Третяк Р.Ф.

1.10

Подання щорічних звітних інформацій до
РОЦППСР з виконання державних програм:
1. Про затвердження заходів з реалізації
обласної
комплексної
програми
профілактики правопорушень та боротьби із
злочинністю на 2016 – 2020 рр. (наказ УОіН
від 20.05.2016 №317)
2. Про обласну цільову програму щодо
реалізації Конвенції про права інвалідів на
період до 2020 року (розпорядження голови
ОДА від 25.09.2012 №518)
3. Про затвердження плану заходів МОН
України щодо протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року (наказ МОН України від
08.04.2016 №405) –
4. Про стан виконання Плану заходів
Міністерства освіти і науки України щодо
розвитку психологічної служби України на
період до 2017 року (наказ МОН України від
06.08.2013 №1106) –
5. Про обласну цільову соціальну програму
протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2015 – 2018
роки (розпорядження голови ОДА від
25.05.2015 №272)
6. Про затвердження плану заходів з реалізації
Комплексної програми щодо підтримки
соціальної адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в
інші регіони України на період до 2017 року
(розпорядження голови ОДА від 04.03.2016
№104) –
7 Про обласну цільову соціальну програму
підтримки сім’ї до 2016 року
(розпорядження голови ОДА від 04.09.2013
№485)
8. . Про план заходів щодо реалізації
Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року в
Рівненській області (розпорядження голови
ОДА від 11.04.2016 року № 182 )

1.12

2.1

2.2

2.3

Третяк Р.Ф.
до 05.12.2017,
15.06.2018.
до 30.12.2017.
до 10.12.2017,
10.06.2018.
до 01.06.2017.
до 01.10.2017,
01.01.2018,
01.04.2018,
01.07.2018.
до 20.09.2017,
20.12.2017,
20.03.2018,
20.06.2018.

до 05.01.2018

Інформація
Інформація
Інформація

Інформація
Інформації
Інформація
Інформація
Інформація

До 20.12.2017.

Протягом року
Забезпечити проходження практичними
План-графік
психологами та соціальними педагогами
курсів підвищення кваліфікації у 2017 – 2018
навчальному році.
ІІ. Організаційна та навчально-методична діяльність
Вивчення, аналіз роботи практичних психологів та Листопад 2017, Папка з
соціальних педагогів,які атестуються у поточному лютий 2018
матеріалами
навчальному році
Робота над річним планом роботи психологічної
Червень,
План роботи
служби району
серпень 2017

Організація роботи мобільних пунктів, на базі
освітніх округів.
Інструктивно-методична нарада «Взаємодія
психологічних служб в межах освітніх округів, як
ресурс забезпечення психологічним супроводом
усіх учасників навчально-виховного процесу»

Протягом року
10.11.2017

План роботи

Третяк Р.Ф.

Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
Зелінська
О.Г.,
практичний
психолог

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Організація та проведення методичних об'єднань
практичними психологами та соціальними
педагогами ДНЗ теми «Актуальні напрямки
організаційно-методичного супроводу працівників
психологічної служби у контексті реалізації
Концепції Нової української школи»
«Аналіз та підсумки роботи психологічної служби
дошкільних закладів за 2017-2018 н.р., основні
завдання діяльності на 2018-2019н.р.»
Організація та проведення методичних об'єднань
з соціальними педагогами ЗНЗ теми «Актуальні
напрямки організаційно-методичного супроводу
працівників психологічної служби у контексті
реалізації Концепції Нової української школи»
«Аналіз та підсумки роботи психологічної служби
загальноосвітніх закладів за 2017-2018 н.р.,
основні завдання діяльності на 2018-2019н.р.»

28.08. 2017

Організація та проведення методичних об'єднань
з практичними психологами та соціальними
педагогами ЗНЗ теми «Актуальні напрямки
організаційно-методичного супроводу працівників
психологічної служби у контексті реалізації
Концепції Нової української школи»

29.082017

19.05.2018

28.08. 2017

служби в закладах освіти району в умовах сталого
розвитку».
-«Використання моніторингових досліджень,
корекційної-відновлювальна робота».
-«Психолого-педагогічні особливості учнів, які
потребують підвищеної педагогічної уваги (агресивні
діти, діти із підвищеним рівнем тривожності,
гіперактивності, синдромом дефіциту уваги, замкнуті,
схильні до суїциду, обдаровані, з проявами девіантної
поведінки».
-«Особистістне зростання практичного психолога та

План роботи,
рекомендації

19.05.2018

План роботи,
рекомендації

20.05.2018

«Аналіз та підсумки роботи психологічної служби
загальноосвітніх закладів за 2017-2018 н.р.,
основні завдання діяльності на 2018-2019н.р.»
Організація та проведення інтервезійної групи :
«Корекційно-розвивальна діяльність практичного 23.09.2017
психолога у школі».
«Попередження професійного вигорання серед
педагогів та практичних психологів. Мікроклімат 17.02.2018
педагогічного колективу».

Організація та проведення засідань молодого
практичного психолога та соціального педагога з
теми
- «Організація та зміст діяльності психологічної

План роботи,
рекомендації

План роботи,
рекомендації

План роботи,
рекомендації
29.09.2017
17.11.2017
20.01.2018

03.03.2017

Стрільської
ЗОШ IIIIступенів
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Мельник
І.К.,
практичний
психолог
ДНЗ №8
«Веселка»
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК,
Зайцева
Ю.М.,
практичний
психолог
Люхчанської
ЗОШ IIIIступенів
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК,
Славинська
Л.Ф.,
практичний
психолог
Сарненської
ЗОШ IIIIступенів№
4
Третяк Р.Ф.,
методист,
Євгейчук
Г.І.,
практичний
психолог
Вирівської
ЗОШ IIIIступенів
Третяк Р.Ф.,
методист,
Власюк Л.А.,
практичний
психолог
Зносицької
ЗОШ IIIIступенів

соціального педагога»

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.13

2.14

Організація та проведення семінарів-практикумів
практичних психологів та соціальних педагогів
загальноосвітніх навчальних закладів району:
- «Застосування психолого - андрогогічних
технологій в методичній роботі психологічної
служби системи освіти».
- «Андрогогіка – педагогічна галузь та її роль в
процесі гуманізації суспільства»
Організація та проведення дискусійного клубу
практичних психологів дошкільних навчальних
закладів, загальношкільних навчальних закладів
та вчителів 4-х класів «Стратегічні напрями
розвитку в умовах формування Концепції нової
української школи»

Організація та проведення засідань творчої групи
практичних психологів соціальних педагогів із
проблемного питання: «Психологічне
забезпечення розвитку дитини дошкільного та
молодшого шкільного віку»

Організація
та
«Альтернатива»

проведення

засідань

План роботи, Третяк Р.Ф.,
рекомендації методист
РМК
21.11.2017

10.04.2018

04.11.2016
15.01.2018
31.03.2017

12.10.2017

Організація та проведення засідань експертної
комісії
1. Стресменеджент
2. Пісочна терапія як засіб профілактики
негативної поведінки у дітей.
Творча майстерня практичних психологів та
соціальних педагогів ЗНЗ і ДНЗ.

РМК, Комар
М.В.,
практичний
психолог
Коростської
ЗОШ IIIIступенів

04.12.2017
10.03.2018

групи 2 рази в рік
листопад,
січень

Організація та проведення Навчальних проектів з
теми «Технологія використання метафор та
метафоричних асоціативних карт у практиці
роботи психолога»

План роботи, Третяк Р.Ф.
рекомендації методист,
Меліщук
І.В.,
практичний
психолог
ДНЗ(ясла садочок)ДНЗ
№1
«Дзвіночок»
План роботи, Третяк. Р.Ф.,
рекомендації методист

8 засідань

03.02.2018
31.01.2018
2 р. на рік
Грудень, лютий

План роботи, Третяк Р.Ф.,
рекомендації методист РМК,
Крот

О.Р.,практич
ний сихолог
КЗ
Сарненський
районний
БДМ»
План роботи, Тренер
рекомендації Прокопчук

План роботи,
рекомендації

Н.В.,методист
кабінетуцентру
практичної
психології і
соціальної
роботи
РОІППО,прак
тичний
психолог
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК, члени
комісії

План роботи, Третяк
рекомендації Р.Ф.,методист
, Лазарець
О,Л.,
практичний

2.15

3.1

3.2

3.3

Організація засідань ради з питань практичної
психології і соціальної роботи

2 р. на рік

План роботи,
рекомендації

IІІ. Психологічний супровід навчально-виховного процесу
Виступ на нараді завідувачів дошкільних Відповідно до
Рекомендації
навчальних закладів району «Ознайомлення з плану
планом заходів щодо розвитку психологічної
служби навчальних закладів Сарненського
району на період до 2020 року» та виступ:
«Аналіз моніторингового дослідження проблем
адаптації новоприбулих дітей у дошкільних
навчальних закладах району. Рекомендації»
Виступ
на семінарі-практикумі
вчителів 11.11.2017
Рекомендації
естетичного
циклу:
«Вікові
особливості
підлітків».
Виступ на семінарах-практикумах вчителів За потребою
Рекомендації
різногалузевих дисциплін

3.4

Методичні заходи «16 днів проти насильства»

3.5

Методичні заходи
психічного здоров'я

3.6

Районна гра квест для учнів 1-х класів «50 днів у 03.11.2017.р.
школі»

фотозвіт

3.7

Заходи до Дня Толерантності

17.11.2017р.

фотозвіт

3.8

Ігровий марафон «Станція – 5 клас»

20.01.2018р.

фотозвіт

3.9

Проведення в закладах освіти «Тиждень психології»

23.04.2018 р.

План роботи

до

Всесвітнього

Листопад

дня До 10.10.2017 р

3.10 Виступ на нараді при ЗНВР «Про результати Травень
проведення «Тижня психології» в освітніх закладах
району»

План роботи
фотозвіт

Довідка

5.1

V. Дослідно-експериментальна діяльність
Моніторингове дослідження проблем адаптації 03.11.2017 р. Аналітична
новоприбулих дітей у дошкільних навчальних
довідка.
закладах району( практичні психологи ДНЗ)

5.2

Діагностика готовності дітей
практичні психологи ДНЗ)

школи( 25.05.2018р.

Аналітична
довідка

5.3

Діагностика нервово - психічного розвитку 08.06.2018 р.
дітей раннього віку( практичні психологи ДНЗ)

Аналітична
довідка

до

психолог
Тинненської
ЗОШ I IIIступенів
Методист,
відповідальни
й за
психологічну
службу
району, склад
Ради
Третяк
Р.Ф.,методист
РМК

Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк
Р.Ф.,методис
т РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист

20.12.2017р.

Аналітична
довідка

05.09.2017р.

Аналітична
довідка.

30.10.2017р.

Аналітична
довідка.

25.11.2017 р.

Аналітична
довідка

09.02.2018 р.

Аналітична
довідка

Профдіагностична програма з визначення 25.03 2018 р.
профілю подальшого навчання учнів 9-х класів
у старшій школі(практичні психологи ЗНЗ)

Аналітична
довідка

5.10 Діагностика «Суциїдальних тенденцій учнівської 30.01.2018 р.
молоді» серед учнів 7-8 класи(практичні
психологи ЗНЗ)
5.11 Діагностика Інтернет залежності та кібербулінгу 23.02.2018р.
в учнівському середовищі(соціальні педагоги)

Аналітична
довідка

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Вивчення стану вживання учнівською молоддю
наркотичних
речовин,
алкоголю,
тютюнопаління (практичні психологи ЗНЗ)
Моніторингове дослідження готовності дітей
першого класу до навчання у загальноосвітніх
навчальних
закладах
району
(практичні
психологи ЗНЗ)
Моніторингове дослідження адаптації дітей
першого класу у загальноосвітніх навчальних
закладах району (практичні психологи ЗНЗ)
Соціальне
дослідження
насильства
в
учнівському середовищі серед учнів 6,8
класів(практичні психологи ЗНЗ)
Діагностика «Ціннісні орієнтації» (практичні
психологи ЗНЗ)

РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Третяк Р.Ф.,
методист
РМК

Третяк Р.Ф.,
методист
РМК
Аналітична
Третяк Р.Ф.,
довідка
методист
РМК
5.12 Аналітична
довідка
за
результатами 30.10.2017 р
Аналітична
Третяк Р.Ф.,
анкетування «Екран правопорушень» (соціальні
довідка
методист
педагоги)
РМК
VI. Формування єдиного освітнього інформаційного простору району через мережу Інтернет
6.1 Поповнення інформаційної бази нормативно –
Протягом
Інформація
Третяк Р.Ф.,
правовими документами у спільнотах порталу
року
методист
РМК
6.2 Поповнення бази єдиного реєстру працівників
Протягом
Інформація
Третяк Р.Ф.,
психологічної служби району на порталі «Освіта року
методист
Рівненщини»
РМК
6.3 Поповнення бази інформації на Web- сайті
Протягом
Інформація
Третяк Р.Ф.,
відділу освіти, молоді та спорту Сарненської
року,
методист
РДА, рубрика «Робота психологічної служби
інформаційні
РМК
району»
матеріали
6.4 Створення блогів ПП і СП району
Протягом
Інформація,
Третяк Р.Ф.,
року
рекомендації
методист
РМК
VII. Надання методичної допомоги
7.1 Надання методичної допомоги ПП і СП з питань Серпень-вересень, Інформація
Третяк Р.Ф.,
організації діяльності ПС НЗ
рекомендації
методист
РМК
7.2 Надання методичної допомоги педагогам Впродовж року
Третяк Р.Ф.,
Інформація
предметникам, адміністрації навчального
методист
закладу
РМК
7.3 Надання методичної допомоги практичним
Впродовж року
Третяк Р.Ф.,
Інформація
психологам та соціальним педагогам закладів
методист
освіти району на місцях
РМК

7.4

9.1

9.2

10

Методична допомога у закладах освіти молодим Впродовж року
спеціалістам та новопризначеним практичним
психологам
VIIІ. Інформаційно-видавнича діяльність
Методичні рекомендації за результатами роботи Протягом року
підрозділів методичних структур

Підготовка
та
видавництво
методичних Вересень
рекомендацій Порадник методиста «Про
особливості ведення ділової документації
практичними
психологами,
соціальними
педагогами системи освіти у 2017-2018 н.р.».,
«Методичні рекомендації
щодо планування
роботи психологічних служб
навчальних
закладів району на 2016-2017 навчальний рік»
Порадник методиста - «Модель соціальнопсихологічного супроводу в умовах роботи
мобільного соціально-психологічного пункту
освітнього округу»
ІX. Зв’язки з громадськістю
Співпраця зі службою у справах дітей
Сарненської РДА;
Упродовж року
Співпраця з ЦСССМ;
Співпраця з працівниками методкабінетів
районів області;
Співпраця з Сарненським районним центром
зайнятості

Інформація

Третяк Р.Ф.,
методист
РМК

Інформація,
методичні
рекомендації
, навчальнометодичні
посібники
Інформація,
методичні
рекомендації

Третяк Р.Ф.,
методист
РМК

Третяк Р.Ф.,
методист
РМК

Третяк Р.Ф.,
методист РМК

