
Методичні рекомендації для практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів загальної середньої освіти Голосіївського району 

щодо форм та методів дистанційного навчання з учнями, педагогічними 

працівниками та батьками. 

 

       На період карантину практичним психологам та соціальним педагогам 

закладів загальної середньої освіти слід більше приділяти уваги 

профілактичній та просвітницькій роботі. Розміщувати інформацію щодо 

зниження рівня тривоги та емоційного стану усіх учасників навчального 

процесу, наскільки важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми 

емоціями в такий психологічно важкий період,  щодо професійного 

вигорання учителів та ресурси самовідновленняна офіційних веб-сайтах 

закладів освіти, в яких вони працюють, в групах вайбер, телеграм та інших 

джерелах інформації. 

       Наступне, потрібно приділяти увагу індивідуальному та груповому 

консультуванню за можливістю в онлайн-режиміSkype, WhatsApp, 

телефонному режимі. 

    Працівники психологічної служби можуть використовувати каталог 

електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка та інші.  

    Організаційно-методичну роботу (оформлення робочої документації , 

складання щомісячного плану, розробка програм, занять, ігор, вправ, 

ознайомлення з сучасною методичною літературою) можна робити через 

ютуб-канали, інтернет-сторінки. 

       В соціальній мережі фейсбук створена робоча група практичних 

психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти, в якій 

розміщуються всі нові нормативні документи, які регулюють роботу 

працівників психологічної служби в ЗЗСО, інтернет-посилання на 

проведення фахових вебінарів, конференцій, онлайн-курсів, що забезпечує 

самоосвіту практичних психологів та соціальних педагогів. 

Індивідуально працюючи з дітьми слід проводити такі напрямки роботи як 

діагностика, корекція, навчальна діяльність. 

 За потреби протоколи індивідуальної та групової діагностики, консультацій 

потрібно вести в електронному вигляді. 

    Багато практичних психологів та соціальних педагогів мають власні 

фейсбук сторінки, де можна розміщувати методичні матеріали, графіки 

консультувань, нормативні документи, просвітницьку та профілактичну 

інформацію, соціальні відеоролики, якими можуть скористатися учні, 

педагогічні працівники та батьки. 

     Працівники психологічної служби закладів загальної середньої освіти 

Голосіївського району завжди на зв’язку та можуть отримати методичну 

допомогу від методиста районного науково-методичного центру через 

електронну пошту, вайбер, у фаховій групі в фейсбук, в телефонному режимі. 

     Методист районного науково-методичного центру займається 

консультуванням, бере участь в онлайн-конференціях, вебінарах через Zoom-



сервіс, вивчає матеріали в онлайн-бібліотеках, з метою підвищення фахового 

рівня.  

    Розробка програм та презентацій має бути в дистанційній діяльності 

практичних психологів та соціальних педагогів, які слід розміщувати на веб-

сайтах закладів освіти, надаватися на електронну пошту обов’язково зі 

зворотнім зв’язком та коментарями до них. 

     Під час дистанційного навчання потрібно постійно ознайомлюватися з 

текстовими матеріалами та брати участь у вебінарах на сайтах «Всеосвіта», 

«На урок», «Нова українська школа» та інших педагогічних ресурсах. 

 


