
Індивідуальний план 

самоосвіти практичного психолога  

на період карантину з 27.04. – 11.05. 

Ромашківського КЗЗСО Іваненка Віктора Івановича 

27.04. 1. Корегування  річного плану роботи 

практичного психолога.  

2. Обробка результатів психодіагностичного 

дослідження.  

3. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

4. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога). 

5. Складання  індивідуального плану 

самоосвіти на період карантину. 

Скоригований план. 

 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

Опрацьовані матеріали. 

Упорядкована документація. 

 

Індивідуальний план 

самоосвіти. 

28.04. 1. Робота з документацією практичного 

психолога. 

2. Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами 

практичного психолога. 

Підкоригована документація. 

Опрацьовані інструктивно-

методичні матеріали.  

29.04. 1. Робота з документацією практичного 

психолога.  

2. Опрацювання фахової літератури. 

 

3. Корекція річного плану практичного 

психолога. 

Підкоригована документація. 

Опрацьована фахова 

література. 

Підкоригована документація. 

30.04. 1. Підготовка до педагогічних рад. 

 

2. Оформлення та надання методичних 

розробок в соцмережах та на сайті школи. 

3.Створення звіту проробленої роботи за 

минулий тиждень. 

Підготовлені матеріали для 

педрад. 

Підготовлені методичні 

розробки  

Звіт 

04.05. 1. Корегування  річного плану роботи 

практичного психолога.  

Скоригований план. 

 



2. Обробка результатів психодіагностичного 

дослідження.  

3. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

4. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога). 

5. Складання  індивідуального плану 

самоосвіти на період карантину. 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

Опрацьовані матеріали. 

Упорядкована документація. 

 

Індивідуальний план 

самоосвіти. 

05.05. 1. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога) 

2. Заняття з вчителями щодо дистанційного 

навчання. 

3.Опрацювання фахової літератури. 

Упорядкована документація. 

 

Проведене консультування. 

 

Опрацьована література. 

06.05. 1. Підготовка до індивідуальні консультації для 

учнів, які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі. 

2. Підготовка до онлайн – консультацій в 

умовах навчання в дистанційній формі. 

3. Робота з шкільною документацією. 

Підготовлені онлайн-

консультації 

 

Підготовлені онлайн-

консультації 

Підкоригована документація. 

07.05. 1. Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня. 

2. Робота в методичному об’єднанні. 

3. Робота зі шкільною документацією. 

4. Упорядкування журналів практичного 

психолога. 

5. Розміщення методичних матеріалів в 

соцмережах та на шкільному сайті. 

Опрацьована фахова 

література. 

 

 

Підкоригована документація. 

Підкоригована документація. 

 

Розміщені матеріали. 

08.05. 1. Підготовка рекомендацій щодо проведеного 

психодіагностичного дослідження. 

2. Підбір та розповсюдження  відеороликів з 

відеохостинга YouTube: «Як поводити себе в 

колі найближчих людей під час карантину» 

3. Підготовка до проведення 

Протокол оброблених 

результатів. 

Підібрані та розповсюджені 

відеоматеріали 

 

Підготовлені 



пісиходіагностичих методик з учнями, 

педагогами та батьками. 

4. Робота в бібліотеці та самопідготовка. 

 

5. Створення звіту проробленої роботи за 

минулий тиждень. 

психодіагностичні методики. 

Опрацьована фахова 

література. 

Звіт 

 

 

Індивідуальний план 

самоосвіти практичного психолога  

на період карантину з 06.04. – 24.04. 

Ромашківського КЗЗСО Іваненка Віктора Івановича 

06.04. 1. Корегування  річного плану роботи 

практичного психолога.  

2. Обробка результатів психодіагностичного 

дослідження.  

3. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

4. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога). 

5. Складання  індивідуального плану 

самоосвіти на період карантину. 

Скоригований план. 

 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

Опрацьовані матеріали. 

Упорядкована документація. 

 

Індивідуальний план 

самоосвіти. 

07.04. 1. Робота з документацією практичного 

психолога. 

2. Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами 

практичного психолога. 

Підкоригована документація. 

Опрацьовані інструктивно-

методичні матеріали.  

08.04. 1. Робота з документацією практичного 

психолога.  

2. Опрацювання фахової літератури. 

 

3. Корекція річного плану практичного 

Підкоригована документація. 

Опрацьована фахова 

література. 

Підкоригована документація. 



психолога. 

09.04. 1. Підготовка до педагогічних рад. 

 

2. Оформлення та надання методичних 

розробок в соцмережах та на сайті школи. 

Підготовлені матеріали для 

педрад. 

Підготовлені методичні 

розробки 

10.04. 1. Підготовка рекомендацій щодо проведеного 

психодіагностичного дослідження. 

2. Підбір відеороликів з відеохостинга 

YouTube: щодо стратегії поведінки в сім’ї під 

час карантину. 

3. Підготовка до проведення 

пісиходіагностичих методик з учнями, 

педагогами та батьками. 

4. Робота в бібліотеці та самопідготовка. 

 

5. Створення звіту проробленої роботи за 

минулий тиждень. 

Підготовлені рекомендації 

 

Підібрані відео 

 

Підготовлені 

психодіагностичні методики 

Опрацьована фахова 

література. 

Звіт 

13.04. 1. Корегування  річного плану роботи 

практичного психолога.  

2. Обробка результатів психодіагностичного 

дослідження.  

3. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

4. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога). 

5. Складання  індивідуального плану 

самоосвіти на період карантину. 

Скоригований план. 

 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

Опрацьовані матеріали. 

Упорядкована документація. 

 

Індивідуальний план 

самоосвіти. 

14.04. 1. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога) 

2. Заняття з вчителями щодо дистанційного 

навчання. 

3.Опрацювання фахової літератури. 

Упорядкована документація. 

 

Проведене консультування. 

 

Опрацьована література. 

15.04. 1. Підготовка до індивідуальні консультації для 

учнів, які потребують допомоги під час 

Підготовлені онлайн-

консультації 



навчання в дистанційній формі. 

2. Підготовка до онлайн – консультацій в 

умовах навчання в дистанційній формі. 

3. Робота з шкільною документацією. 

 

Підготовлені онлайн-

консультації 

Підкоригована документація. 

16.04. 1. Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня. 

2. Робота в методичному об’єднанні. 

3. Робота зі шкільною документацією. 

4. Упорядкування журналів практичного 

психолога. 

5. Розміщення методичних матеріалів в 

соцмережах та на шкільному сайті. 

Опрацьована фахова 

література. 

 

 

Підкоригована документація. 

Підкоригована документація. 

 

Розміщені матеріали. 

17.04. 1. Підготовка рекомендацій щодо проведеного 

психодіагностичного дослідження. 

2. Підбір та розповсюдження  відеороликів з 

відеохостинга YouTube: «Як поводити себе в 

колі найближчих людей під час карантину» 

3. Підготовка до проведення 

пісиходіагностичих методик з учнями, 

педагогами та батьками. 

4. Робота в бібліотеці та самопідготовка. 

 

5. Створення звіту проробленої роботи за 

минулий тиждень. 

Протокол оброблених 

результатів. 

Підібрані та розповсюджені 

відеоматеріали 

 

Підготовлені 

психодіагностичні методики. 

Опрацьована фахова 

література. 

Звіт 

21.04. 1. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога) 

2.Опрацювання фахової літератури. 

Упорядкована документація. 

 

Опрацьована література. 

22.04. 1. Підготовка до індивідуальні консультації для 

учнів, які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі. 

2. Підготовка до онлайн – консультацій в 

умовах навчання в дистанційній формі. 

3. Робота з шкільною документацією. 

Підготовлені індивідуальні 

онлайн-консультації. 

 

Підготовлені індивідуальні 

онлайн-консультації. 

Підкоригована документація. 



23.04. 1. Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня. 

2. Робота в методичному об’єднанні. 

3. Робота зі шкільною документацією. 

4. Упорядкування журналів практичного 

психолога. 

5. Розробка  та розповсюдження рекомендацій 

щодо поведінки під час карантину в 

соцмережах та на шкільному сайті. 

Опрацьовані інструктивно-

методичні матеріали. 

 

 

Підкоригована документація. 

Підкоригована документація. 

 

Розміщені матеріали 

24.04. 1. Робота в методичному об’єднанні. 

2. Обробка результатів групової 

психодіагностики. 

 

3. Упорядкування папки з протоколами 

індивідуальної психодіагностики. 

4. Робота з фаховою літературою. 

 

5. Створення звіту проробленої роботи за 

минулий тиждень. 

 

Протокол оброблених 

результатів. 

Упорядкована папка з 

протоколами. 

Опрацьована фахова 

література. 

Звіт 

 

Індивідуальний план 

самоосвіти практичного психолога  

на період карантину з 16.03. – 03.04. 

Ромашківського КЗЗСО Іваненка Віктора Івановича 

Дата Зміст роботи Результат 

16.03. 1. Упорядкування журналу практичного 

психолога. 

2.  Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

3. Робота з документацією. 

4. Розробка буклету «Правильна стратегія 

поведінки під час пандемії COVID-19». 

Упорядкований журнал. 

Проаналізовані матеріали. 

 

Розроблений буклет. 



17.03. 1. Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога) 

2. Заняття з вчителями щодо дистанційного 

навчання/вивчення онлайн платформ для 

подачі навчального матеріалу. 

3.Опрацювання фахової літератури. 

4. Підвищення професійної майстерності 

шляхом реєстрації і проходження вебінару 

«Створення онлайнового освітнього 

середовища під час карантинних заходів». 

Упорядкований журнал. 

 

 

 

 

 

Участь у вебінарі. 

18.03. 1. Робота з документацією практичного 

психолога.  

2. Опрацювання фахової літератури. 

3. Корекція річного плану практичного 

психолога. 

 

 

Підкоректований річний 

план. 

19.03. 1. Підготовка тестів з професійної орієнтації 

учням 9 та 11 класів. 

2. Підготовка до педагогічних рад. 

3. Заняття з  комп'ютерної грамотності. 

Підготовлені тести. 

 

Підготовлений виступ. 

20.03. 1. Робота в методичному об’єднанні. 

2. Обробка результатів групової 

психодіагностики. 

3. Упорядкування папки з протоколами 

індивідуальної психодіагностики. 

4. Робота з фаховою літературою. 

 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

23.03. 1. Робота в бібліотеці та самопідготовка.  

2. Підготовка матеріалу до батьківських зборів. 

3. Обробка результатів групової 

психодіагностики. 

 

Підготовлений виступ на 

батьківські збори. 

24.03. 1. Пошукова робота в мережі Інтернет.  

2. Підвищення професійної майстерності 

шляхом реєстрації і проходження вебінару 

«Планування та особистісне зростання: онлайн-

тести і не тільки». 

 

Участь у вебінарі. 



25.03. 1.Підготовка до проведення тренінгів, ділових 

ігор та годин психолога. 

2. Робота з документацією практичного 

психолога. 

Підготовлені матеріали. 

 

Упорядкована документація. 

26.03. 1. Обробка результатів психодіагностичного 

дослідження. 

2. Підготовка  до проведення педагогічних 

консиліумів. 

3. Самоосвітня робота в мережі Інтернет. 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

Розроблені консиліуми. 

 

Підвищення рівня обізнаності 

з певних питань. 

27.03. 1. Прибирання кабінету. 

2. Підготовка до онлайн – консультацій в 

умовах навчання в дистанційній формі. 

3. Робота в бібліотеці та самоосвіта. 

Чистий кабінет. 

 

 

Підвищення рівня обізнаності 

з певних питань. 

30.03. 1. Корегування  річного плану роботи 

практичного психолога.  

2. Обробка результатів психодіагностичного 

дослідження.  

3. Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

4.  Робота з шкільною документацією  

(робота з журналом практичного психолога). 

Скоригований план. 

 

Фіксація результатів в 

протоколі. 

 

Упорядкована документація. 

31.03. 1. Складання плану роботи на квітень. 

2. Робота з документацією практичного 

психолога. 

3. Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами 

практичного психолога. 

4. Створення буклету-пам’ятки «Секрети 

успішного складання ЗНО» 

Складений план. 

Упорядкована документація. 

Підвищення рівня обізнаності 

з певних питань. 

Готовий буклет. 

01.04. 1. Підготовка до індивідуальні консультації для 

учнів, які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі. 

Підготовлені консультації 

 

 



2. Підготовка до онлайн – консультацій в 

умовах навчання в дистанційній формі. 

3. Робота з шкільною документацією. 

Підготовлені консультації 

 

Упорядкована документація. 

02.04. 1. Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня. 

2. Робота в методичному об’єднанні. 

3. Робота зі шкільною документацією. 

4. Упорядкування журналів практичного 

психолога. 

Підвищення рівня обізнаності 

з певних питань. 

 

 

Упорядкована документація. 

03.04. 1. Підготовка рекомендацій щодо проведеного 

психодіагностичного дослідження. 

2. Підбір відеоролика з відеохостинга YouTube: 

«Як обрати професію?» 

3. Підготовка до проведення 

пісиходіагностичих методик з учнями, 

педагогами та батьками. 

4. Робота в бібліотеці та самопідготовка. 

5. Створення буклету «Як правильно 

підготуватись до ДПА?» 

Підготовлені рекомендації. 

 

Підібраний відеоролик. 

 

 

 

 

Готовий буклет 

 


