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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Розвиток практичної психології і соціальної педагогіки в системі 
освіти, створення соціально-психологічного забезпечення навчально-

виховного процесу повʼязані насамперед із загальними потребами 
суспільства, необхідністю гуманізації й психологізації змісту освіти. 
Звернення до особистості дитини, її індивідуальності вимагає розробки 
професійних засобів психологічного супроводження всіх процесів, які 
сьогодні відбуваються. По-перше, це супровід розвитку особистості 
кожної дитини, по-друге, постійне оновлення змісту навчально-виховного 
процесу й управлінської діяльності закладу освіти, по-третє, це експертиза 
та психологічне супроводження інновацій та технологій, які 
впроваджуються в систему освіти на всіх її рівнях [4]. 

Основні види діяльності практичного психолога – психодіагностика, 
психологічне консультування, психокорекційна та розвивальна робота, 
профілактика. 

Слід зауважити, що види діяльності практично психолога становлять 
цілісну систему, утворену і взаємоповʼязаних компонентів, які 
розрізняються професійними цілями, поставленими психологом у 
конкретній ситуації. При цьому результат психологічної допомоги 
включає як передбачувані, заплановані компоненти, так і побічні. Як 
правило, внаслідок заходів,здійснених практичним психологом, незалежно 
від виду його діяльності, виявляється багатокомпонентний ефект, діяти в 
цій ситуації?» (консультативний). 

Аналогічно збір інформації про клієнта практичний психолог 
здійснює не тільки у ситуаціях діагностики, а й в усіх видах своєї роботи. 

Вирізняючи види діяльності практичного психолога, слід мати на 
увазі умовність цього поділу та комплексність отримуваного ефекту 
психологічної допомоги [1]. 

Психологічна діагностика 

Психодіагностика – це визначення особливостей психічного 
розвитку дитини, сформованих певних психологічних якостей, відповідності 
рівня розвитку вмінь, навичок, особистісних якостей віковим нормам; 
виявлення психологічних причин труднощів у навчанні й вихованні 
окремих дітей. Завдання психодіагностики – одержання інформації про 
індивідуально–психологічні особливості дітей, що була б корисна для них 
самих і для тих, хто з ними працює, – учителям, вихователям, батькам, 
складання психологічної характеристики дітей і дорослих людей, що 
базується на достовірних і надійних даних, отриманих у процесі 
психологічного дослідження. Засобами психологічної діагностики можуть 
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бути спостереження, бесіда, психологічне тестування. 
Процедура діагностичного обстеження передбачає реалізацію трьох 

етапів: 
 збір даних відповідно до задачі дослідження; 
 обробка та інтерпретація отриманих даних; 
 постановка діагнозу або прогнозу. 
Підвищити ефективність діагностичного обстеження можна реалізо-

вуючи такі принципи: 
 добровільність участі у психодіагностичному обстеженні та 

зацікавленість ним; 
 забезпечення фізичного та психологічного комфорту під час 

психодіагностики; 
 всебічність та комплексність діагностики; 

Психологічне консультування 

Вихователі й учителі найчастіше звертаються до психолога з 
наступних проблем: труднощі в засвоєння дітьми програми навчання, 
матеріалу по окремі навчальних предметах, небажання й невміння дітей 
вчитися, емоційні, особистісні порушення, конфлікті відносини з іншими 
дітьми й дорослими, неефективність власних педагогічних впливів, 
проблеми формування дитячого колективу, можливості розширення 
власниці професійних умінь, виявлення й розвиток інтересів, схильностей і 
здібностей дітей, профорієнтаційна робота з дошкільниками [3]. 

Основні проблеми, по яких звертаються до психолога батьки: як 
підготувати дітей до школи, відсутність інтересів у дітей, небажання 
вчитися, погана памʼять, підвищена неуважність, неорганізованість, 
агресивність, несамостійність, лінь, підвищена збудливість або, навпаки, 
боязкість; відношення дитини до дорослого в родині, до сестер і братів; 
вибір професії. 

Психологічна корекція й розвивальна робота 

Це робота з усунення відхилень у психічному розвитку дітей, 
формуванню їх здібностей і особистості. Програми корекції й розвитку 
звичайно включають психологічну й педагогічну частини. Психологічна 
частина планується й здійснюється психологом. Педагогічна частина 
складається на основі психологічних рекомендацій спільно психологом і 
вчителем, вихователем, батьками й виконується педагогами й батьками за 
допомогою психолога. 

Термін «корекція» буквально означає «виправлення». Психокорекція – 

це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психології або 
поведінки людини за допомогою спеціальних засобів психологічного 
впливу. 

Завдання психокорекції формулюються залежно від адресату (дитина 
з аномальним розвитком чи особистість яка має відхилення і труднощі в 
межах психологічно норми), також змісту корекційної роботи (корекція 
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розумового чи емоційного розвитку, корекція і профілактика невротичних 
станів та неврозів). 

Психологічна корекція не має своїх специфічних методик а 
користується залежно від потреб методами психотерапії, педагогічної 
психології, педагогіки, медицини [2]. 

Єдність діагностики і корекції. Корекційній роботі передує 
діагностика. Діагностика сприяє уточненню діагнозу та дозволяє оцінити 
ефективність корекційної роботи. 

Психологічна просвіта. Одним з видів діяльності практичного 
психолога, в якій сфері він би не працював, є просвітницька робота. 
Необхідність такого виду роботи викликана тим, що впродовж тривалого 
періоду штучно стримувалися розвиток і поширення психологічних знань 
взагалі і психологічної допомоги зокрема, в суспільстві існує дефіцит 
психологічних знань, в учасників освітнього процесу часто відсутня 
психологічна культура. 

Вихователі, нерідко мають у своєму розпорядженні досить 
одноманітні відомості про психологічні особливості своїх вихованців, 
учнів. Те ж саме можна сказати й про багатьох батьків, які не приділяють 
досить увагу вивченню психолого-педагогічної літератури. У педагогічних 
колективах і в родинах нерідко, виникають конфлікти, причина яких – у 
невмінні й небажанні прислухатися один до одного, зрозуміти, 
поступитися, поспівчувати. Тому практичному психологу дуже важливо 
прилучати до психологічних знань, підвищувати рівень психологічної 
культури всіх тих людей, які працюють із дітьми, а також самих дітей [1]. 

Форми просвітницької діяльності обираються залежно від специфіки 
сфери функціонування психологічної служби і включають: лекції та 
виступи на семінарах та нарадах, бесіди, консультації, методичні листи та 
рекомендації, виступи у пресі, тренінги, «круглі столи», ми ставки 
літератури, уроки психології, диспути, виступи психологів на радіо та 
телебаченні тощо. 
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