
(психодіагностичний моніторинг) 

Психологічний супровід школяра 
впродовж всього навчання 



Супроводжуюча робота спрямована на 
створення сприятливих умов для 
навчання та соціального і 
психологічного розвитку дитини. 
 

Психологічний супровід – це 
система дій та конкретних заходів, 
які допоможуть учневі подолати 
або компенсувати існуючі 
проблеми. 











Готовність першокласників до навчання 

Готовність учнів 4-х класів до переходу в середню ланку школи 

Адаптація  учнів 5-х класів до навчання  

Визначення профілю навчання в старшій школі  учнями 9-х 
класів 

Вивчення мікроклімату в класних колективах 10-х 
класів 

Визначення здібностей та інтересів учнів 11-х класів 

Визначення рівня професійної діяльності педагогів у період атестації 



Для того, щоб зробити психологічний 
моніторинг особисто значущим для 
кожного учасника освітнього процесу, 
необхідно пам'ятати, що при його 
здійснені важлива етична сторона 
справи. 

Інформація повинна бути розділена на кілька блоків: 

 Інформація, яка повідомляється  педагогам на нарадах у 
вигляді рекомендацій. 

 Інформація, що повідомляється учневі або його батькам, 
визначення напрямів роботи з метою  зміни особистісних 
якостей дитини. 

 Інформація для адміністрації школи  у структурованому 
вигляді з метою прийняття управлінських рішень. 

 

 







Навчальний рік Кількість учнів з відповідним рівнем функціональної 
готовності 

Середній 
бал 

вище середнього середній 
рівень 

нижче 
 норми 

2008-2009 
  

39% 59% 2% 7.35 

2009-2010 
  

31% 57% 12% 8.09 

2010-2011 
  

39% 59% 2% 6.98 

2011-2012 
  

20% 71% 9% 8.43 

2012-2013 
  

22% 72% 6% 8.01 

2013-2014 
  

30% 67% 3% 7.81 

2014-2015 
  

35% 60% 5% 7.63 

2015-2016 
  

28% 70% 2% 7.51 

2016-2017 
  

33% 63% 4% 7.35 

2017-2018 
  

19% 74% 7% 8.06 

2018-2019 
  

36% 61% 3% 7.26 

Моніторинг  психологічної готовності учнів 1-х класів  

до навчання в школі за тестом Керна-Йірасека 

 





  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0   

дружелюбність                       ворожість 

згода                       незгода 

задоволеність                       незадоволення 

продуктивність                       непродуктивність 

теплота                       холодність 

співпраця                       відсутність співпраці 

взаємна підтримка                       недоброзичливість 

захопленість                       байдужість 

цікавість                       нудьга 

успішність                       неуспішність 

Тест Фідлера-Ханіна 







Визначення профілю навчання в старшій школі  
учнями 9-х класів 

 



 
Діагностичний етап психологічного супроводу 

педагога в атестаційний період 
 № Назва методики 

  

Джерело 

  

Мета Результат 

1 «Шляхи саморозвитку» 

О.Хухлаєва. Шкільна 

психологічна служба. 

Робота з педагогами 

Дослідження 

професійного 

спілкування, 

готовності до 

самопізнання та 

саморозвитку 

  

Співвідношення готовності 

вчителя до пізнання себе та 

готовності до 

самовдосконалення 

2 
«Вивчення задоволеності вчителя своєю 

професією та роботою» 

Л.В.Туріщева. Психологія 

управління. Мушинський 

В.П. Психологічний портрет 

учителя – Х.: Вид.група 

«Основа», 2005 

Виявлення 

задоволеності вчителя 

своєю професією і 

різними сторонами 

професійної діяльності 

  

Індекс (рівень) 

задоволеності 

3 
«Чинники, що впливають на 

саморозвиток педагогів» 

О.Хухлаєва. Шкільна 

психологічна служба. 

Робота з педагогами 

Виявлення чинників, 

що стимулюють і 

перешкоджають 

навчанню, розвитку, 

саморозвитку вчителя 

  

Ступінь готовності вчителя 

до саморозвитку 



«Шляхи саморозвитку»  



84% 

8% 
8% 

Задоволеність педагогів своєю 
професією  та роботою 

високий рівень 

середній рівень 

низький рівень 
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Педагоги 

Рівень розвитку чинників, що 
стимулюють професійний розвиток 






