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Характеристика основних підходів до організації і 

планування діяльності практичного психолога у закладі 

дошкільної освіти 
 

Психологічна служба закладу дошкільної освіти є складовою частиною 

державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих 

громадян України. Вона діє на підставі ст. 21, 22 Закону України «Про освіту», 

ст. 29 – 32 Закону України «Про дошкільну освіту» з метою виявлення і 

забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку 

особистості дитини, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу 

в дошкільному навчальному закладі. Відповідно до листа Міністерства освіти 

і науки України від 05.09.2018 №1/9-529 «Про документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України» практичні психологи 

організовують і планують свою діяльність. 

Освітній процес в закладі дошкільної освіти – це системний, цілісний, 

що розвивається в часі і в рамках певної системи, цілеспрямований процес 

взаємодії дорослих і дітей, що носить особистісно орієнтований характер, 

спрямований на досягнення соціально-значущих результатів, покликаний 

привести до перетворення особистісних властивостей і якостей вихованців [1]. 

Вагоме місце у забезпеченні умов для повноцінного і особистісного 

розвитку дітей, збереження і укріплення психофізичного здоров’я і 

емоційного благополуччя учасників освітнього процесу відведене для 

практичного психолога. Сьогодні практичний психолог вибудовує свою 

діяльність, не маючи до кінці розробленої методологічної основи. Принципово 

важливим залишається питання про те, як організовувати і планувати роботу 

– або стихійно, відповідно до поточних запитів педагогів і батьків, або 

відповідно до заздалегідь розробленої психологом стратегії і програми 

розвитку освітнього закладу, в якому він працює.  

Метою даної публікації є розкрити характеристики основних підходів 

до організації і планування діяльності практичного психолога, які б сприяли 

соціалізації дитини в умовах закладу дошкільної освіти. 

На даний час дослідники Ю.О. Конаржевський, Т.І. Шамова, Т.К. 

Чекмарьова, М.М. Поташнік, С.І. Подмазін та інші виокремлюють декілька 

основних підходів до управління освітнім закладом та його підсистемами. 

Відповідно існує і декілька підходів до організації і планування діяльності 

практичного психолога. Проаналізуємо їх в еволюційному аспекті, спробуємо 

порівняти сутності, можливості, переваги і недоліки з перелічених нижче 

підходів.  

 



 

Функціональний підхід 

В рамках функціонального (процесуального) підходу психолог 

зорієнтований на реалізацію своїх професійних функцій (діагностичної, 

корекційної, розвивальної тощо). Координація функцій, інтеграція їх в певну 

систему діяльності відбувається пізніше, після визначення спрямованості і 

змісту роботи у відповідності до функцій. Природно, що це створює значні 

утруднення. Ще більшою проблемою стає відсутність інтеграції зусиль 

психолога із зусиллями інших суб’єктів освітнього процесу. Звідси 

«упущення» одних видів діяльності і занадто велика концентрація їх на інших. 

Аналіз річних планів практичних психологів виявляє, що цей підхід 

найчастіше використовують спеціалісти. Ефективним функціональний підхід 

може бути лише за високої сформованості функціональних обов’язків 

психолога, відсутності необхідності глибоко аналізувати і планувати свою 

діяльність, особливо в аспекті взаємозв’язку з діяльністю інших суб’єктів або 

за наявності можливості працювати в автономному режимі 

(профконсультація, тренінги, психотерапія тощо). 

Критерієм оцінки діяльності практичного психолога з використанням 

даного підходу є виконання ним своїх професійних функцій. 

Проблемно-функціональний підхід  

У якості альтернативного функціонального підходу існує проблемно-

функціональний підхід (проблемно-орієнтований підхід), який передбачає 

перехід від епізодичних мір і видів діяльності практичного психолога до 

розробки своєї діяльності, чітко спрямованої на вирішення сукупності 

проблем, які розв’язуються психологічною службою. 

Відповідно до цього підходу психолог виокремлює проблеми, які 

зумовлюють постановку цілей його діяльності; після визначення цілей 

діяльності психолог проектує й розробляє програму для реалізації цих цілей, 

яка виконується через професійні функції психолога. Така програма 

реалізується у перспективному, річному, календарному планах психолога. 

Важливим моментом при цьому є інтеграція зусиль психолога з діяльністю 

інших суб’єктів закладу. Характерною особливістю проблемно-орієнтованої 

організації діяльності є використання в ній принципу упередження, 

спрямованого перш за все на прогнозування проблем, які вимагають 

профілактичної або підготовчої діяльності психолога (наприклад, проблема 

дитячих страхів, проблема впровадження моніторингового супроводу 

управління закладом тощо). 

Однак проблемно-функціональний підхід містить у своїй основі одну 

важливу методологічну помилку: за таким підходом проблеми визначають 

цілі, а не навпаки. Зберігається можливість неправильного визначення цілей, 

концентрація на одних проблемах, нераціональне використання професійних, 

часових, трудових та інтелектуальних ресурсів психолога. Наприклад, 

концентруючи свої зусилля на роботі з дітьми, які потребують підвищеної 

педагогічної уваги, і не розглядаючи заклад як систему, психолог може 

витратити багато сил, але не впливати на систему в цілому (оптимальність 

організації навчально-виховного процесу, психологічна компетентність 



 

педагогів тощо) і не досягти певних успіхів. Проблеми будуть виникати і 

виникати. До того ж, психологу доведеться розв’язувати проблему взаємодії з 

педагогічним колективом, із керівництвом закладу, які не включені в 

діяльність психолога, часто розглядають її без достатнього розуміння і 

зацікавленості у співпраці. Тут критерієм оцінки діяльності психолога 

зазвичай виступає наявність певних папок, звітів, самозвітів з розв’язання 

окремих проблем. 

Даний підхід націлює психолога на виокремлення в структурі 

навчального закладу різних компонентів, які являють собою сукупність 

взаємопов’язаних підсистем, постановку відповідних підцілей, які в сумі 

реалізують головну мету закладу. Метою такого підходу є виокремлення 

взаємозв’язків практичного психолога з іншими підсистемами в контексті 

спільної діяльності щодо досягнення цілей закладу. 

Отже, психолог повинен вміти: визначити головну мету навчального 

закладу з точки зору психології особистості; визначити основні цілі своєї 

діяльності, які зорієнтовані на дітей різних вікових груп, представити їх у 

вигляді системи взаємопов’язаних цілей і задач, які можуть служити основою 

для розробки комплексних програм і планів діяльності психолога. 

Робота психологічної служби закладу повинна бути спрямована на 

поетапну реалізацію цілей і задач діяльності, яка зорієнтована на: 

а) на психологічний супровід дітей (виявлення та створення умов для 

адекватного розвитку дітей, захист їхнього, фізичного і психічного здоров’я); 

б) психологічне забезпечення життєдіяльності навчального закладу. 

Системно-цільовий підхід розглядає психологічне забезпечення 

діяльності закладу як основну функцію психолога. Супровід, як метод та 

ідеологія практичного психолога, є системою професійної діяльності, 

спрямованої на створення соціально-психологічних умов для успішного 

навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях взаємодії, що означає 

наступне: 

- супровід дитини опирається на особистісні досягнення, які реально є у 

дитини, таким чином, аксіологічним принципом є безумовна цінність 

внутрішнього світу дитини; 

- створення умов для самостійного творчого засвоєння дітьми системи 

відношень зі світом і самим собою;  

- створити дитині в межах об’єктивного реально існуючого середовища 

умови для максимального в даній ситуації особистісного розвитку і 

навчання; 

- психологічний супровід дитини в ЗДО переважно здійснюється 

педагогічними засобами через вихователя і традиційні дошкільні форми 

навчальної та виховної взаємодії, оскільки саме вихователь щоденним 

спілкуванням із дитиною визначає і реалізує норми і параметри взаємин. 

Це особливим чином задає роль вихователя, який співпрацює з 

психологом в розробці стратегій супроводу кожної дитини і виступає 

основним її реалізатором. 

 



 

Система цілей діяльності психологічної служби дошкільного 

закладу 

Ефективність реалізації системно-цільового підходу в значній мірі 

залежить від вміння психолога визначати технологію  цілей своєї діяльності. 

Формування цілей діяльності психолога в ЗДО базується на деяких 

загальних закономірностях утворення цілей в соціальних системах, а саме:  

1. «Великі» психолого-педагогічні цілі не складаються з «маленьких», 

вони складаються на вищому рівні системи і розпадаються на цілі її 

підсистем. 

2. Ціль вищого рівня (всебічний, гармонійний розвиток особистості) не 

досягається безпосередньо, а тільки через цілі, на які вона розпадається. 

3. Під час розпадання цілі на її складові вона переводиться на мову 

поширених психологічних і педагогічних понять. 

4. Рефлексія (переосмислення) професійної діяльності психологом 

можлива лише за умови співставлення власного досвіду з реальним 

станом суб’єктів освітнього процесу в закладі і певною абстрактною 

моделлю діяльності. 

5. Цілі формуються зверху до низу, реалізуються знизу до верху. 

Розглянемо алгоритм формування цілей діяльності психолога на 

прикладі такої соціальної системи, як заклади дошкільної освіти: 

1. Ціль вищого рівня, глобальна ціль – визначена Законом України «Про 

освіту» і відповідно до Положення про психологічну службу системи 

освіти України. 

2. На основі глобальної цілі формується стратегічна, головна мета закладу 

дошкільної освіти. Вона визначається з точки зору психології 

особистості як необхідний, бажаний результат. 

3. Головна стратегічна мета ЗДО розбивається на підцілі верхнього рівня, 

загальна сума яких повинна забезпечити досягнення програмної 

головної цілі. Це підцілі, які зорієнтовані: а) на дітей різних вікових груп 

– цілі психологічного супроводу розвитку дітей; б) на «психологічне 

забезпечення» діяльності закладу загалом – цілі психологічного 

супроводу діяльності ЗДО. 

4. Підцілі верхнього рівня також розбиваються на підцілі, загальна сума 

яких забезпечує досягнення цілей верхнього рівня. Це підцілі, які 

зорієнтовані на групи дітей віком з 2 – 3 рр.; з 3 – 5 рр.; 5 – 6 рр., та цілі 

діяльності психолога з «психологічного забезпечення» закладу. 

5. Для забезпечення системності, комплексності, динамічності цільової 

комплексної програми, а також наступності і взаємозв’язку її цілей щодо 

діяльності з дітьми різних вікових груп вони взаємопов’язуються між 

собою через індивідуальний підхід і збагачене освітнє середовище, 

духовний (ціннісно-смисловий) і психічний розвиток індивідуальності. 

При цьому встановлюється певна поетапність у розв’язанні професійних 

проблем (починаючи з індивідуального підходу, потім створення збагаченого 

освітнього середовища і закінчуючи ціннісно-смисловим, психічним 

розвитком дитини). 



 

Цілі діяльності, які зорієнтовані на психологічний супровід 

розвитку дитини 

1. Індивідуальний підхід передбачає індивідуальну роботу психолога з 

учасниками освітнього процесу, забезпечення оптимальної їхньої, 

взаємодії. 

2. Створення оптимальних умов освітнього процесу – відповідність умов 

основним закономірностям психології особистості, педагогічної і 

вікової психології.  

3. Психологічне забезпечення життєдіяльності ЗДО передбачає діяльність 

психолога, що буде сприяти оптимізації освітнього процесу, здійсненню 

психологічного супроводу функціонування як окремих елементів 

освітньої системи, так і всієї системи. 

4. Духовний, ціннісно-смисловий розвиток дитини – це діяльність 

психолога, що спрямована на діагностику і забезпечення формування 

особистісних цінностей дитини.  

5. Психічний розвиток дитини – це становлення її психіки, здатності 

суб’єкта до побудови картини реального світу і саморегуляції на цій 

основі своєї поведінки і діяльності. Діяльність психолога передбачає:  

 постійне спостереження за станом психічного здоров’я дітей 

з метою попередження виникнення психічної проблематики, яка 

проявляється в таких первинних формах, як тривога, стрес, фрустрація, 

невротичні прояви;  

 оптимізацію процесів взаємодії дітей, включення їх в різні 

види творчої діяльності в зоні їхнього, найближчого розвитку. 
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