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ПЕРЕДМОВА 

Підвищення рівня науково-методичної та управлінської компетентності 
фахівців психологічної служби на всіх рівнях її функціонування є одним із 
першочергових завдань та необхідною умовою виконання Концепції розвитку 
психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року та 
Регіональної програми розвитку психологічної служби системи освіти 
Полтавської області до 2012 р. 

Цими документами визначено тематичні пріоритети науково-методичної 
діяльності фахівців психологічної служби, а саме: розробка, узагальнення та 
поширення програм, технології та методик щодо формування навичок 
самостійного життя дітей-вихованців інтернатних закладів, профілактичної 
роботи з учнями та студентами з девіантною поведінкою, психологічного 
супроводу допрофільного та профільного навчання, виявлення та розвитку 
обдарувань дітей, забезпечення психологічного супроводу випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів під час незалежного зовнішнього 
оцінювання; підвищення соціально-психологічної компетентності всіх учасників 
навчально-виховного процесу; моніторинг та оцінка ефективності соціально-
психологічного супроводу в закладах освіти. 

Досвід роботи працівників психологічної служби, враховуючи його 
специфіку, може бути представлений у вигляді соціально-психологічного 
проекту, як інноваційної технології супроводу навчально-виховного процесу; 
корекційно-розвивальної, просвітницької, навчальної, тренінгової програми; 
програми соціально-психологічного або соціологічного дослідження та 
аналітичного звіту за його результатами; методичної розробки окремого заходу: 
виховної години, лекції, круглого столу, КВК, брейн-рингу; методичних 
рекомендації учасникам навчально-виховного процесу щодо роботи з певною 
його категорією, або за певним напрямком; публікації у фаховому виданні.  

Необхідною умовою використання та запровадження таких програм, 
технологій та методик є їх експертна оцінка відповідно до Положення про 
експертизу психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти 
України (наказ МОН України від 20.04.2004 р. № 330, наказ ГУОН Полтавської 
облдержадміністрації від 09.11.2006 р. № 694). 

До анотованого каталогу кращого педагогічного досвіду працівників 
психологічної служби системи освіти Полтавської області включено кращі 
методичні матеріали керівників районних (міських) психологічних служб, 
практичних психологів, соціальних педагогів дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації 
системи освіти України, які пройшли експертизу на обласному, районному 
(міському) рівнях та ті, що рекомендовані до друку рішенням науково-методичної 
або вченої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В.Остроградського. 
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ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

Лук’яненко Наталія Олексіївна, методист центру практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 

Лук’яненко Н. О. Впровадження інтерактивних методів у діяльності 
викладачів вищих навчальних закладів : [програма тренінгу ] / Н.О.Лук’яненко. – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – 18 с. 

Програма створена для роботи з викладачами вищих навчальних закладів. Її 
метою є запровадження інноваційних методів. Використання інтерактивних 
методів роботи під час проведення занять стимулює активність студентів та 
дозволяє сформувати суб’єктний підхід до навчання і, як наслідок, сприяє 
ефективному засвоєнню знань.  

 
Лук'яненко Н. О. Кроки до самопізнання : [журнал для визначення профілю 

навчання] / [Лук’яненко Н. О., Живолуп Л. В., Росомака В. П., Цеба І. І., Льовіна 
С. О., Черкун В. М., Власко Т. Л., Мухіна С. Г., Максимова В. В.] ; за ред.            
О. О. Новака. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 38 с. 

До журналу, включено психодіагностичні бланки, тестові та стимульні 
матеріали, інформацію для підлітків. Журнал створений для підлітків і юнаків. 
Його мета – підвищення рівня психологічної обізнаності щодо індивідуальних 
особливостей, схильностей, інтересів і можливостей учнів. Робота з журналом 
спрямована на активізацію процесу самопізнання. Це допоможе учневі зробити 
усвідомлений, осмислений вибір профілю навчання. 

 
Лук'яненко Н. О. Кроки до самопізнання : [програма курсу занять з 

психології] / [Лук’яненко Н. О., Живолуп Л. В., Росомака В. П., Цеба І. І., Льовіна 
С. О., Черкун В. М., Власко Т. Л., Мухіна С. Г., Максимова В. В.] ; за ред.             
О. О. Новака. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 40 с. 

Програма містить методичні розробки занять для проведення практичними 
психологами, класними керівниками на виховних та позакласних годинах, з 
підлітками та юнаками. Заняття розраховані на 45 хвилин і включають в себе як 
традиційні, так і інтерактивні методи навчання. У збірці представлено заняття з 
психології та рекомендації для психолога і педагога щодо роботи з журналом 
“Кроки до самопізнання”. Збірка включає в себе одинадцять занять з психології 
для підлітків і юнаків і одне заняття для  батьків. Заняття розраховані для 
проведення на виховних годинах  з використанням журналу «Кроки до 
самопізнання» та спрямовані на допомогу учням при здійсненні вибору напряму 
подальшого навчання. 

 
Лук'яненко Н. О. Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків 

роботи фахівців психологічної служби: поширення досвіду : [методичний 
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посібник] / Н. О. Лук’яненко, за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : ПОІППО, – 2009. 
– 60 с.  

До методичного посібника «Науково-практичне забезпечення пріоритетних 
напрямків роботи фахівців психологічної служби: поширення досвіду» включено 
напрацювання працівників психологічної служби Полтавської області з різних 
напрямків. Збірка складається з двох частин: теоретичної та практичної. У 
практичній частині містяться проекти, програми, розробки занять, рекомендації 
фахівців психологічної служби. Представлено матеріали за темами: 
«Психологічний аспект здібностей і обдарувань учнів», «Психологічна підготовка 
старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання», «Психологічний 
супровід процесу профілізації», «Робота з дітьми, що мають особливі потреби», 
«Психологічне підґрунтя активних та інтерактивних методів роботи у діяльності 
педагогічного працівника». 

 
Муліка Катерина Миколаївна, завідувачка центру практичної психології і 

соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 

Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти : [методичний 
посібник] / упоряд. К. М. Муліка. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 156 с. 

У методичному посібнику визначена специфіка здійснення соціально-
психологічного забезпечення навчально-виховного процесу практичними 
психологами та соціальними педагогами. З’ясовується нормативне поле 
практичної роботи психолога та соціального педагога, визначаються реальні 
бар’єри входження психологічної служби і шкільного психолога в систему освіти. 

 

Психологічна готовність шестирічної дитини до школи : [науково-
методичний посібник] / упоряд. К. М. Муліка. – Полтава : ПОІППО, 2008. –     
84 с. 

У науково-методичному посібнику розкрито теоретичні основи проблеми 
психологічної готовності до школи, вікові особливості 6-річних дітей. Викладена 
технологія роботи практичного психолога щодо соціально-психологічного 
супроводу 6-річних дітей на етапі вступу до школи. У додатках наведені 
методики, стимульний матеріал для проведення діагностичного мінімуму з 
визначення готовності дитини до навчання у школі.  

 

Муліка К. М. Особливості розвитку та діяльності психологічної служби 
системи освіти Полтавщини: нормативно-правові, організаційно-методичні 
акценти / К. М. Муліка. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 88 с. 

В збірці матеріалів розкрито досвід роботи психологічної служби системи 
освіти Полтавської області від початку її заснування до сьогодні та визначено 
перспективи її розвитку. Зроблений акцент на регіональну специфіку входження 
практичної психології у заклади освіти. Наводяться нормативно-правові 
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документи, методичні рекомендації, проаналізовано стан та результати діяльності 
психологічної служби системи освіти. 

 
Муліка К. М. Психолого-педагогічний консиліум у навчальному закладі : 

[методичний посібник] / К. М. Муліка. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 100 с. 

У методичному посібнику розкрито технологію організації та проведення 
психолого-педагогічного консиліуму в умовах навчального закладу. Наводяться 
приклади взаємодії спеціалістів навчального закладу у визначенні та вирішенні 
задач розвитку учнів. 

 
Сухенко Яна Валеріївна, методист центру практичної психології і 

соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 

Сухенко Я. В. Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: 
перші кроки : [довідниково-методичний посібник] / Я. В. Сухенко. – Полтава : 
ПОІППО, 2006. – 80 с. 

До довідниково-методичного посібника включені питання нормативно-
правового забезпечення діяльності соціального педагога; визначено мету, 
завдання та зміст соціально-педагогічного патронату, статус соціального 
педагога, основні напрямки його діяльності, методи роботи, функціональні 
обов’язки; подано перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності у місті 
Полтаві. 

 
Сухенко Я. В. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в 

системі освіти Полтавської області : [методичний посібник] / Я. В. Сухенко, за 
ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 128 с. 

У методичному посібнику представлено нормативно-правовові, науково-
теоретичні та організаційно-методичні матеріали щодо забезпечення експертизи; 
включено перелік психодіагностичного інструментарію, рекомендованого до 
використання фахівцями психологічної служби у закладах освіти Полтавської 
області та форми для подання матеріалів на експертизу. 

 
Сухенко Я. В. Технологія експертної діяльності психологічної служби : 

[досвід роботи] / Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, – 2009. –51с. 
В досвіді представлено технологію впровадження експертизи психологічного 

та соціологічного інструментарію, яку розроблено та апробовано в Полтавської 
області протягом 2007-2009 років, та анотований каталог кращого педагогічного 
досвіду працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області як 
результат моніторингу експертної діяльності. 

 
Анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників 

психологічної служби системи освіти Полтавської області / укладач                   
Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 32 с. 
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До анотованого каталогу кращого педагогічного досвіду працівників 
психологічної служби системи освіти Полтавської області включено матеріали які 
пройшли експертизу на районному та обласному рівнях та ті, що рекомендовані 
до друку рішенням науково-методичної або вченої ради Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. 

 
РАЙОННІ (МІСЬКІ) ВІДДІЛИ (УПРАВЛІННЯ) ОСВІТИ 

 
м.Комсомольськ 

Галушко Тетяна Валеріївна, практичний психолог Комсомольської ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням математики 

Галушко Т. В. Саморозуміння та смосприйняття під час комунікації : 
[програма тренінгу] / Т. В. Галушко. – Комсомольськ, 2008. – 34 с.  

Тренінгова програма для дітей 6-7 класів спрямована на підвищення 
саморозуміння та зміцнення самооцінки; на розширення інформованості про 
особливості міжособистісних стосунків, про поняття «конфлікт», «спілкування», 
«дружба»; на розвиток навичок активного слухання, ефективного спілкування, 
почуття взаємодопомоги та взаємоповаги. Програма може бути використана 
практичними психологами та соціальними педагогами. 

 
Дмитренко Лілія Бултаївна, директор громадської організації Центру 

розвитку дитини і сім’ ї «РОДІС» 
Дмитренко Л. Б. Білі плями сімейного виховання : [методичний посібник] / 

Л. Б. Дмитренко, Т. В. Оробченко. – Комсомольськ, 2007. – 196 с. 
У посібнику вміщено методичний матеріал для роботи з батьками з питань 

формування у них основ усвідомленого батьківства, практичних навичок 
ефективного спілкування з дітьми, розвитку їхніх здібностей і обдарувань, 
прийомів фізичного розвитку та пропаганди здорового способу життя сім’ ї. 
Посібник створений в рамках міського проекту для забезпечення роботи 
педагогів-тренерів міського тренінгового центру «Усвідомлене батьківство». 
Проект здійснено за підтримки відділу у справах сім’ ї та молоді та за сприяння 
відділу освіти виконкому Комсомольської міської ради. 

 
Малиця Марина Юріївна, методист міського методичного кабінету відділу 

освіти виконкому Комсомольської міської ради 
Ялинська Вікторія Вікторівна, практичний психолог Комсомольського 

НВК імені Л.І.Бугаєвської. 
Малиця М. Ю. Розвиток навичок спілкування : [розвивальна програма] /      

М. Ю. Малиця, В. В. Ялинська. –  Комсомольськ, 2008. – 36 с.  
Програма спрямована на розвиток навичок спілкування, підвищення групової 

згуртованості, уміння розуміти емоційний стан інших людей. Програма містить 
тематичний план та конспекти 6-ти занять для учнів. Рекомендується практичним 
психологам та соціальним педагогам. 
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м.Кременчук 
Живолуп Лариса Валентинівна, практичний психолог Кременчуцької 

спеціалізованої школи № 10 з поглибленим вивченням англійської мови  
Живолуп Л. В. Розвиток толерантності підлітків : [програма тренінгу] /        

Л. В. Живолуп. – Кременчук, 2008. – 40 с.  
Виховувати – це не тільки прищеплювати культурні навички. Якою буде 

сучасна молодь – толерантною чи готовою агресивно відреагувати у конфлікті, 
поважаючою культурно-національні традиції чи позбавленою любові? Як 
допомогти сучасним підліткам набути реального позитивного досвіду у 
складному процесі соціалізації? Знайти відповіді на ці питання практичному 
психологу і допоможе даний цикл тренінгових занять. 

 
Живолуп Л. В. Розпочинаємо навчання з радістю : [розвивальна програма] / 

Л. В. Живолуп. – Кременчук, 2008. – 14 с.  
Для шестирічок початок навчання – завжди складний і відповідальний 

процес. Щоб запобігти труднощам у навчанні необхідно проводити превентивну 
роботу з учнями 1 класу. Заняття спрямовані на попередження проблем 
дезадаптації першокласників. 

 
Калінчук Тетяна Дмитрівна, практичний психолог Кременчуцької гімназії 

№ 5 імені Т.Г.Шевченка  
Калінчук Т. Д. Соціально-психологічна профілактика емоційного вигорання 

та стресових розладів вчителів : [програма тренінгу] / Т. Д. Калінчук. – 
Кременчук, 2008. – 29 с. 

Запропонована програма містить розробки 5 занять спрямованих на набуття 
знань, умінь і навичок здорового способу життя, попередження емоційного 
вигорання та стресових розладів вчителів. Програма розрахована на роботу 
практичного психолога з педагогічним колективом, а також на вчителів, які 
самостійно прагнуть підвищити рівень психологічних знань, практично 
застосувати їх для самовдосконалення та зміцнення здоров’я. 

 
Левченко Вікторія Вікторівна, практичний психолог Кременчуцької 

загальноосвітньої школи № 12 
Левченко В. В. «Я» з великої літери : [корекційно-розвивальна програма] /    

В. В. Левченко. – Кременчук, 2008. – 24 с. 
Програма «Я» з великої літери» містить методичні розробки та коментарі для 

проведення занять з учнями початкової школи, які мають занижену самооцінку. 
Програма може бути впроваджена під час індивідуальних та групових занять 
психолога, соціального педагога з молодшими школярами як цілісний психолого-
педагогічний курс або під час проведення окремих годин спілкування. 

 
Ніжинська Ольга Віорілівна, практичний психолог Кременчуцького 

дошкільного навчального закладу № 2 
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Ніжинська О. В. Корекція агресивності у дошкільників : [корекційна 
програма] / О. В. Ніжинська. – Кременчук, 2008. – 31 с. 

Підвищена агресивність дітей є однією з найбільших проблем у колективі 
дошкільників. Програма занять спрямована на формування саморегуляції 
афективних процесів і емоційної адекватності у стосунках дитини з навколишнім 
світом. Адресована практичним психологам дошкільних навчальних закладів. 

 
Никифоренко Олена Миколаївна, завідувачка міським методичним 

кабінетом управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  
Сирота Леся Володимирівна, завідувачка Кременчуцьким міським центром 

практичної психології і соціальної роботи 
Никифоренко О. М. Психологічні аспекти управління : [просвітницька 

програма] / О. М. Никифоренко, Л. В. Сирота. – Кременчук, 2007. – 50 с. 
Програма семінарів розроблена і апробована протягом 2006-2008 н.р. 

працівниками Кременчуцького міського методичного кабінету. Програма містить 
методичні розробки 4 семінарів-практикумів з підвищення психологічної 
компетентності директорів шкіл. Вона може бути впроваджена протягом одного-
двох навчальних років. Адресовано завідуючим районних (міських) методичних 
кабінетів, керівникам психологічних служб. 

 
Родік Тетяна Станіславівна, практичний психолог Кременчуцького Центру 

розвитку дитини № 26 
Родік Т. С. Ігри для вихователів / Т. С. Родік. – Кременчук, 2009. – 58 с.  
У методичній розробці висвітлено актуальні питання сучасного дошкільного 

навчального закладу. Проаналізовано основні проблеми взаємодії дитина – 
дорослий і розкрито сутність самоактуалізації особистості педагога. 

 
Хорольська Оксана Олександрівна, практичний психолог Кременчуцької 

гімназії № 6 
Хорольська О. О. Профілактика дидактогеній : [просвітницька програма] /    

О. О. Хорольська. – Кременчук, 2008. – 44 с.  
Просвітницька програма для педагогів висвітлює проблеми взаємодії вчителя 

та учня, зокрема, розкриває причини виникнення дидактогеній, форми їх проявів 
та шляхи профілактики. Заняття містять науково-теоретичні матеріали з вікової та 
педагогічної психології, а також вправи, спрямовані на розвиток перцептивних 
здібностей, емпатії, які мотивують педагогів до саморозвитку та творчої співпраці 
з дітьми. 

 
м.Лубни 

Дончик Валентина Миколаївна, практичний психолог Лубенської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 

Дончик В. М. Девіантна поведінка підлітків : [корекційно-розвивальна 
програма] / В. М. Дончик. – Лубни, 2009. – 69 с. 
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Корекційно-розвивальна програма складається з 10 занять для роботи з 
важковиховуваними підлітками 12-14 років, перед якими постають проблеми 
самовираження та самоствердження, керування своєю поведінкою, оволодіння 
собою.  

 
Марусіченко Оксана Миколаївна, практичний психолог Лубенської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 
Марусіченко О. М. Обдарована дитина : [розвивальна програма] /                

О. М. Марусіченко. – Лубни, 2008. – 106 с.  
Розвивальна програма «Обдарована дитина» розроблена для використання 

практичними психологами в роботі з учнями 3-4 класів. Десять розвивальних 
занять з елементами тренінгу спрямовані на формування позитивного образу «Я» 
в учнів шляхом самопізнання та самоаналізу. Учні усвідомлюють унікальність 
людської особистості, її неповторність і важливість; підвищується їх самооцінка. 
Розкриваються поняття «толерантність», самоцінність людського «Я», 
формується розуміння взаємозалежності між толерантністю до себе і 
толерантністю до інших.  

 
Нех Юлія Іванівна, практичний психолог Лубенської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 
Нех Ю. І. Вчимося бути впевненими: [корекційно-розвивальна програма] / 

Ю. І. Нех. – Лубни, 2009. – 36 с. 
Програма з 9 занять розроблена для використання практичними психологами 

та соціальними педагогами у роботі з учнями 5-6 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, допомагає знизити рівень тривожності учнів, підвищити їх 
самооцінку, сприяє згуртуванню дитячого колективу, розвиває елементарні 
навички спілкування. 
 

м.Миргород 
Баніт Світлана Григогівна, практичний психолог Миргородської гімназії 

імені Т.Г.Шевченка 
Баніт С. Г. Система профорієнтаційної роботи психологічної служби в 

гімназії : [досвід роботи] / С. Г. Баніт. – Миргород, 2009. – 52 с. 
Представлено досвід роботи психологічної служби гімназії щодо 

профорієнтаційної роботи, який включає просвітницько-інформаційний, 
консультаційний, діагностичний напрямки та відображено специфіку роботи за 
ними з різними віковими категоріями учнів. В додатках подано розробки окремих 
заходів та діагностичний інструментарій. 

 
м.Полтава 

Башкатова Наталія Олександрівна , практичний психолог Полтавського 
дошкільного навчального закладу ясла-садок компенсуючого типу № 78 
«Пізнайко» 
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Башкатова Н. О. Методи виявлення психологічних проблем готовності дітей 
старшого дошкільного віку до навчання у школі : [методичний посібник]/             
Н. О. Башкатова. – Полтава, 2008. – 58 с. 

У посібнику аналізується психологічна природа дошкільної та шкільної 
готовності дітей до систематичного навчання дітей у школі. Проаналізовано 
вікові норми розвитку дітей п’яти та шестирічного віку. Наведено інструментарій 
для визначення готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного 
віку та виявлення можливих психологічних проблем у розвитку дошкільників. 
Використання повного циклу запропонованої діагностики дозволяє 
проаналізувати результати навчально-виховної роботи закладу. Збірник містить 
також перелік корекційних вправ щодо подолання прогнозованих навчальних 
труднощів дитини. 

 
Власко Тетяна Леонідівна, практичний психолог Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 
Власко Т. Л. Психодіагностичний супровід учнів старшої школи: програма 

дослідження рівня адаптованості учнів старшої школи до нових умов з 
визначеним профілем навчання / Т. Л. Власко. – Полтава, 2008. – 150 с. 

Програма ставить за мету виявлення рівня адаптованості учнів старших 
класів до нових умов навчання за обраним профілем; визначення причин які 
ведуть до труднощів адаптації; включає методичний матеріал щодо професійно 
орієнтаційної роботи із старшокласниками; містить психодіагностичні методики, 
анкети для учнів. Адресовано практичним психологам, соціальним педагогам, 
класним керівникам. 

 
Климко Олена Володимирівна, практичний психолог Полтавської 

спеціальної загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 40 для дітей із зниженим 
зором 

Климко О. В. Психолого-педагогічні аспекти навчально-корекційної роботи 
та соціальної реабілітації дітей з вадами зору : [методичний посібник] /                 
О. В. Климко. – Полтава, 2008. – 52 с. 

Представлено науково-методичний матеріал щодо впливу зорових порушень 
на психічний розвиток особистості та особливості навчальної діяльності як 
наслідок цього впливу. Посібник містить авторську розробку 10 корекційних 
занять з графомоторики та офтальмопедії. Для використання в роботі практичних 
психологів, соціальних педагогів, учителів, які працюють з дітьми, що мають 
зорову патологію. 

 
Паршина Олена В’ячеславівна, практичний психолог Полтавської гімназії 

№ 28  
Паршина О. В. Психологія для учнів : [навчальна програма] / О. В. Паршина. 

– Полтава: 2007. – 51 с. 
Навчальна програма з психології для учнів 10-х класів спрямована на 

ознайомлення учнів з основними психологічними поняттями, формування 
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психологічної культури, розвиток здібностей та обдарувань, удосконалення 
навичок ефективного спілкування та толерантного ставлення. Містить 
календарно-тематичне планування та розробки 18 уроків з психології. 

 
Сухіна Наталія Володимирівна, практичний психолог Полтавського 

дитячого навчального закладу комбінованого типу «Малятко» № 59 Центру 
ранньої реабілітації дітей інвалідів 

Сухіна Н. В. Розвиток психоемоційної сфери дітей дошкільного віку (4-5 
років) в умовах сенсорної кімнати : [корекційно-розвивальна програма] /              
Н. В. Сухіна. – Полтава, 2009. – 73 c. 

Представлено цикл занять для дітей дошкільного віку (4-5 років) 
спрямованих на корекцію та профілактику психоемоційних порушень на основі 
стимулюючого впливу в умовах сенсорної кімнати. Методичний матеріал 
включає розробки занять практичного психолога з дітьми, що мають порушення 
психоемоційної сфери; інформацію для педагогів та батьків щодо особливостей 
розвитку психоемоційної сфери дошкільників; ігрові методи, що сприяють 
мобілізації емоційних та вольових ресурсів особистості дитини. 
 

Великобагачанський район 
Баранник Таміла Василівна, практичний психолог Великобагачанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Баранник Т. В. Формування толерантних взаємин у колективі п’ятикласників 

: [корекційно-розвивальна програма] / Т. В. Баранник – Велика Багачка, 2008. –   
23 с. 

Мета програми - розвиток в учнів толерантності, емпатії, вміння 
спілкуватися, формування позитивного ставлення до інших. Програма розроблена 
для учнів 5 класів і складається з 7 занять. 

 
Дем’яненко Юлія Олексіївна, практичний психолог Рокитянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Дем’яненко Ю. О. Розвиток мислення : [корекційно-розвивальна програма] / 

Ю. О. Дем’яненко. – Велика Багачка, 2008. – 18 с.  
Мета програми – розвиток інтелектуальних здібностей, креативного 

мислення. Програма розроблена для учнів 4 класів, містить 10 занять. 
 
Климчук Валентина Володимирівна., практичний психолог Остап’євської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Климчук В. В. Профілактика агресивної поведінки підлітків : [розвивальна 

програма] / В. В. Климчук. – Велика Багачка, 2008. – 28 с.  
Мета програми - зниження агресивності підлітків, формування навичок 

контролю поведінки, емпатії, толерантності. Програма розрахована на учнів 9-х 
класів, містить методичні розробки 10 занять.  
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Крипак Світлана Володимирівна., практичний психолог Білоцерківської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Крипак С. В. Основи психологічної готовності до життя : [програма гуртка з 
психології] / С. В. Крипак. – Велика Багачка, 2008. – 26 с.  

Мета програми - допомогти учням 5 класу адаптуватися до нових соціальних 
умов та включитися у навчально-виховний процес. Програма містить методичні 
розробки 17 занять з психології для учнів 5 класів.  

 
Крипак С. В. Стань творцем свого життя : [програма гуртка з психології] /    

С. В. Крипак. – Велика Багачка, 2008. – 21 с. 
Програма гуртка з психології для учнів 6-8 класів спрямована на формування 

життєвої компетентності особистості, допомогу підліткам в оволодінні 
прийомами розробки та здійснення життєвих програм та планів. Зміст програми 
складають 6 модулів: «Мій світ і я», «Твій шлях до успішного спілкування», 
«Конфлікт і спілкування», «Життя у гармонії із собою і світом», «Зроби крок у 
світ своїх прав», «Здоровий спосіб життя – твій вибір» Програма містить 
методичні розробки 35 занять.  

 
Орляцька Наталія Василівна, практичний психолог Гоголівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Солодовніченко Валентина Дмитрівна, методист районного методичного 

кабінету відділу освіти Великобагачанської райдержадміністрації 
Орляцька Н. В. Інтелектуальний калейдоскоп: [корекційно-розвивальна 

програма] / Н. В. Орляцька, за ред. В. Д. Солодовніченко. – Велика Багачка, 2009. 
– 55 с.  

Корекційна програма розроблена для індивідуальної роботи з учнями 2-го 
класу, які мають труднощі у навчанні. Мета програми - розвиток пізнавальних 
здібностей, логічного, наочно-образного, творчого мислення, уяви, зорової та 
слухової пам’яті, уваги, фонематичного слуху. Програма містить методичні 
розробки 28 занять. 

 
Орляцька Н. В. Попередження неуспішності першокласників : [корекційно-

розвивальна програма] / Н. В. Орляцька. – Велика Багачка, 2008. – 32 с.  
Програма спрямована на розвиток пізнавальних процесів, саморегуляції, 

дрібної моторики руки, формування позитивної навчальної мотивації. Програма 
містить методичні розробки 18 занять.  

 
Орляцька Н. В. Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів /              

Н. В. Орляцька. – Велика Багачка, 2008. – 11 с. 
Програма містить розробки 4 занять спрямованих на опанування педагогами 

прийомами ефективного спілкування з учнями через ігрові методи навчання й 
розвиток техніки активного слухання.  
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Орляцька Н. В. Розвиток мислення та пізнавальних процесів : [корекційно-
розвивальна програма] / Н. В. Орляцька. – Велика Багачка, 2008. – 11 с. 

Програму для учнів 4-х класів, яка містить методичні розробки 15 занять, 
спрямовано на розвиток словесно-логічного, асоціативного мислення, 
відпрацювання логічних операцій: аналізу, синтезу, узагальнення.  

 
Стельмах Галина Миколаївна, практичний психолог Устивицької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Стельмах Г. М. Попередження неуспішності першокласників : [розвивальна 

програма] / Г. М. Стельмах. – Велика Багачка, 2008. – 12 с. 
Мета програми - розвиток пізнавальних процесів, саморегуляції, дрібної 

моторики руки, креативності. Програма розрахована на роботу з учнями 1-х 
класів, містить методичні розробки 19 занять.  

 
Стельмах Г. М. Подолання шкільної тривожності у п’ятикласників : 

[корекційно-розвивальна програма] / Г. М. Стельмах. – Велика Багачка, 2008. –   
23 с.  

На зниження рівня тривожності, опанування прийомами і методами 
самоконтролю та саморегуляції, підвищення віри в себе, свої сили та можливості, 
опанування способами ефективної взаємодії з людьми спрямована програма для 
учнів 5 класів, яка містить методичні розробки 12 занять.  

 
Ткаченко Інна Андріївна, соціальний педагог Рокитянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Ткаченко І. А. Розвиток соціальної впевненості у собі учнів молодшого 

підліткового віку : [розвивальна програма] / І. А. Ткаченко. – Велика Багачка, 
2008. – 40 с. 

Основна мета розвивальної програми – формування навичок соціалізації у 
дітей, активізація процесу самопізнання та саморозкриття Програма розрахована 
на учнів 5 - 6 класів, містить методичні розробки 15 занять.  

 
Шарай Іванна Олександрівна, практичний психолог Красногорівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Шарай І. О. Психологічна абетка : [корекційно-розвивальна програма] /         

І. О. Шарай. – Велика Багачка, 2008. – 19 с. 
Мета програми – підвищення рівня адаптації дітей до навчання у школі, 

розвиток емоційної сфери, навчання прийомів саморегуляції, підвищення 
самооцінки, подолання внутрішніх конфліктів, агресивних тенденцій, 
гармонізація стосунків в учнівському колективі. Програма містить методичні 
розробки 19 занять.  

 
Шепель Ірина Володимирівна, практичний психолог Великобагачанського 

дошкільного навчального закладу 
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Шепель І. В. Знайомство з собою : [розвивальна програма] / І. В. Шепель. – 
Велика Багачка: 2008. – 14 с. 

Програма орієнтована на допомогу дошкільнику пізнати самого себе, 
зрозуміти свою унікальність та навчитись цінувати інших; розроблена для дітей 5 
років, містить 12 занять.  

 
Шепель І. В. Підвищення рівня психологічної готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання у школі : [розвивальна програма] / І. В. Шепель. – 
Велика Багачка, 2008. – 18 с. 

Метою програми є збагачення прийомів спілкування 6-річних дітей, розвиток 
довільності, пам’яті, мислення, уяви, формування навчальної мотивації. Програма 
включає розробки 30 занять.  
 

Гадяцький район 
Божко Валентина Анатоліівна, практичний психолог Гадяцького 

дошкільного навчального закладу «Веснянка» 
Божко В. А. Я такий і саме такий – ваш малюк / В. А. Божко. – Гадяч, 2009. – 

50 с. 
В збірці представлено методичні матеріали щодо розвитку в дітей життєвої 

компетентності. Адресований педагогічним працівникам, батькам. 
 
Божко Людмила Федосіївна, директор Гадяцького районного центру 

практичної психології 
Божкко Л. Ф. Система роботи з керівниками навчальних закладів : [досвід 

роботи] / Л. Ф. Божко. – Гадяч, 2009. – 68 с. 
У збірці подано методичні матеріали по роботі з керівниками навчальних 

закладів, спрямовані на формування їх психологічної грамотності з актуальних 
проблем організації навчально-виховного процесу. Матеріали можуть бути 
використані в роботі районних методичних об’єднань, районних (міських) центрів 
практичної психології і соціальної роботи. 

 
Клименко Вікторія Петрівна, практичний психолог Березоволуцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Клименко В. П. Обираємо професію : [програма гуртка] / В. П. Клименко. – 

Гадяч, 2009. – 47 с. 
Програма занять психологічного гуртка спрямована на формування загальної 

готовності до професійного самовизначення учнів 8-9 класів. 
 
Останіна Ольга Валеріївна, практичний психолог Гадяцького дошкільного 

навчального закладу № 2 
Останіна О. В. Наука про звичайнісінькі дива : [розвивальна програма] /       

О. В. Останіна. – Гадяч, 2008. – 36 с. 
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Висвітлено науково-теоретичні аспекти творчої уяви у дітей старшого 
дошкільного віку, представлено програму розвитку творчої особистості 
дошкільника, яка складається з 15 занять. 

 
Устінова Ірина Володимирівна, практичний психолог дошкільного 

навчального закладу № 9 м.Гадяча 
Устінова І. В. Цікаві заняття : [розвивальна програма] / І. В. Устінова. – 

Гадяч, 2008. – 28 с. 
Представлено розвивальну програму для роботи практичного психолога з 

дітьми 4 – 6 років, яка спрямована на розвиток пізнавальної та емоційної сфери 
дитини. 

 
Глобинський район 

Лисак Наталія Анатоліївна, практичний психолог Великокринківської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Лисак Н. А. Бути здоровим престижно : [програма тренінгу] / Н. А. Лисак. – 
Глобине, 2009. – 20 с. 

Тренінг спрямований на формування здорового способу життя, навчання 
навичкам відповідальної поведінки. 

 
Лисак Н. А. Робота з агресивними та імпульсивними учнями : [корекційно-

розвивальна програма] / Н. А. Лисак. – Глобине, 2009. – 19 с. 
В програмі для роботи з агресивними та імпульсивними учнями 

представлено основні етапи роботи: початковий, установчий і корекційний, 
вміщено вправи на релаксацію та вміння керувати своєю поведінкою. 

 
Худенко Ірина Василівна, методист районного методичного кабінету 

відділу освіти Глобинської райдержадміністрації  
Худенко І. В. Готовність дитини до школи : [методичний посібник] /              

І. В. Худенко. – Глобине, 2008. – 44 с. 
У методичному посібнику представлено перелік нормативно-правових 

документів, які регулюють процес вивчення готовності дітей до навчання у школі; 
методичні рекомендації для практичних психологів дошкільного та 
загальноосвітнього навчального закладу, щодо визначення психологічної 
готовності дітей до навчання у школі та просвітницької роботи з даної проблеми; 
комплекс методик для використання практичними психологами. 

 
Худенко І. В. Особливості адаптаційного періоду учнів 5 класу /                 

І. В. Худенко. – Глобине, 2009. – 40 с. 
Представлено модель визначення психологічної адаптації учнів 5 класів до 

нових умов навчання в середній школі та представлено програму здійснення 
соціально-психологічного супроводу п’ятикласників. 
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Зіньківський район 
Авременко Ольга Олексіівна, методист районного методичного кабінету 

відділу освіти Зіньківської райдержадміністрації 
Авраменко О. О. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання та 
профілактика стресів перед іспитами / укладач О. О. Авраменко. – Зіньків, 2009. – 
42 с. 

У збірці представлено методичні рекомендації батькам, учням, педагогічним 
працівникам та розробку занять для випускників по підготовці до незалежного 
зовнішнього оцінювання. 

 
Карлівський район 

Ляпота Лариса Миколаївна, практичний психолог Федорівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  

Ляпота Л. М. Розпочинаємо навчання з радістю : [корекційно-розвивальна 
програма] / Л. М. Ляпота. – Карлівка, 2008. – 20 с.  

Програму організовано за таким принципом: темою кожного заняття є 
корекція тих особистісних рис першокласника, які заважають повноцінному 
спілкуванню – замкненості, конфліктності, агресивності, сором’язливості. На 
кожному занятті використовуються вправи на розвиток дрібної моторики руки, 
гармонізацію емоційного світу, розвиток довільної уваги, пам’яті, самоконтролю. 
Програма сприяє розвитку у дітей творчого мислення. 

 
Нирка Любов Миколаївна, практичний психолог Карлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 
Нирка Л. М. Учуся жити, розуміти, дружити : [розвивальна програма] /        

Л. М. Нирка. – Карлівка, 2008. – 29 с. 
Програма розвивальних занять з психології має на меті створення умов які 

допоможуть учителю краще зрозуміти своїх учнів, а кожному учню безболісно 
адаптуватися до нової ситуації, тобто пристосувати «школу до дитини, а не тільки 
дитину до школи». Програма сприяє формуванню сприятливого соціально-
психологічного мікроклімату в колективі для всебічного та гармонійного 
розвитку особистості учня. 

 
Сидорчук Оксана Олександрівна, практичний психолог Нижньоланнівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Сидорчук О. О. Від адаптації до успіху : [корекційно-розвивальна програма] / 

О. О. Сидорчук. – Карлівка, 2008. – 26 с. 
Програма корекційно-розвивальних занять для учнів 5-х класів має на меті 

створення атмосфери доброзичливості й відкритості, підвищення адаптаційних 
можливостей п’ятикласників. Програма сприяє розвитку комунікативних навичок 
школярів, стимулює особисту активність дітей. 
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Сидорчук О. О. Пізнай себе : [програма гуртка] / О. О. Сидорчук. – Карлівка, 
2008. – 37 с. 

Програма розроблена для використання практичними психологами на 
заняттях гуртка з психології для учнів 10-х – 11-х класів. Мета програми – 
ознайомити учнів з основними психологічними поняттями, допомогти отримати 
інформацію про особливості психологічних процесів та станів. 
 

Кобеляцький район 
Льовіна Світлана Олександрівна, практичний психолог Кобеляцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  № 2 
Льовіна С. О. Основи професійного самовизначення : [розвивальна програма] 

/ С. О. Льовіна. – Кобеляки, 2009. – 114 с. 
Метою програми є формування загальної готовності до професійного 

самовизначення, аналіз процесу самопізнання та виявлення професійних інтересів 
і здібностей учнів, підвищення свідомості учнів при виборі профілю навчання. 
Програма  містить методичні розробки 35 занять для учнів 9-х класів. Адресована 
практичним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам старших 
класів. 

 
Льовіна Світлана.Олександрівна, практичний психолог Кобеляцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 
Мирошниченко Юлія Федорівна, методист районного методичного 

кабінету відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації  
Льовіна С. О. Створи формулу життя : [методичний посібник] /                 

С. О. Льовіна, Ю. Ф. Мирошниченко. – Кобеляки, 2009. – 32 с.  
До методичного посібника включений тренінг для учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання, методичні рекомендації класним керівникам, 
педагогам-інструкторам. Адресовано практичним психологам, соціальним 
педагогам, іншим зацікавленим особам. 

 
Мирошниченко Юлія Федорівна, методист районного методичного 

кабінету відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації  
Мирошниченко Ю. Ф. Творити життя власними руками : [розвивальна 

програма] / Ю. Ф. Мирошниченко, С. О. Льовіна. – Кобеляки, 2009. – 54 с. 
Програма занять сприяє розвитку комунікативної компетентності, лідерських 

якостей учасників шкільної ради самоуправління та допомагає учням у життєвому 
самовизначенні. Стане в нагоді практичним психологам, соціальним педагогам. 

 
Козельщинський район 

Берднікова Валентина Петрівна, методист районного методичного 
кабінету відділу освіти Козельщинської райдержадміністрації 

Берднікова В. П. Я серед людей : [корекційно-розвивальна програма] /          
В. П. Берднікова. – Козельщина, 2009. – 23 с. 
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Програма спрямована на розвиток навичок ефективного спілкування 
підлітків та встановлення між ними доброзичливих взаємостосунків. Включає  
розробки 18 занять для підлітків 11-15 років. 

 
Кременчуцький район 

Бондаренко Надія Володимирівна, практичний психолог Білецьківського 
навчально-виховного комплексу 

Бондаренко Н. В. Розвиток особистісного цілепокладання         
старшокласників : [розвивальна програма] / Н. В. Бондаренко. – Кременчук, 2009.  

Програма спрямована на розвиток вміння визначати цілі та діяти відповідно 
до них. Призначена для учнів 10-11 кл. 

 
Бондаренко Надія Володимирівна, практичний психолог Білецьківського 

навчально-виховного комплексу 
Левицька Марія Миколаївна, соціальний педагог Білецьківського навчально-

виховного комплексу 
Бондаренко Н. В. Допрофільна підготовка учнів : [просвітницька програма] / 

Н. В. Бондаренко, Левицька М. М. – Кременчук, 2009. 
Просвітницька програма є елементом допрофільної підготовки та спрямована 

на розширення знань про світ професій у учнів. 
 
Васильєва Лариса Володимирівна, практичний психолог 

Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів  
Васильєва Л. А. Психологічна реабілітація дітей, які зазнали сексуального 

насильства : [методичний посібник] / Л. А. Васильєва. – Кременчук, 2009.  
Представлено модель профілактичної діяльності школи, роботи практичного 

психолога, соціального педагога з родиною та соціальним оточенням 
постраждалої дитини та програму корекції постстресового стану. 

 
Москалик Світлана Володимирівна, практичний психолог Недогарківської 

середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Москалик С. В. Ти це зможеш : [програма тренінгу] / С. В. Москалик. – 

Кременчук, 2007. – 60 с. 
Програма тренінгу допоможе підліткам усвідомити суть лідерства, розвинути 

в собі лідерські якості, підвищити самооцінку. Окремі вправи можуть бути 
використані і як діагностичні стосовно визначення лідера в учнівському 
колективі. 

 
Чикун Людмила Миколаївна, практичний психолог Піщанської гімназії 
Чикун Л. М. Підготовка до іспитів та профілактика екзаменаційного  стресу : 

[просвітницька програма] / Л. М. Чикун. – Кременчук, 2009. 
Просвітницька програма для роботи з учнями 9-х, 11-х класів, педагогічними 

працівниками та батьками щодо підготовки до іспитів та зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
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Лохвицький район 

Компанченко Тетяна Дмитрівна, практичний психолог Лохвицької гімназії 
№ 1 

Компанченко Т. Д. Робота з першокласниками : [корекційно-розвивальна 
програма] / Т. Д. Компанченко. – Лохвиця, 2007. – 14 с. 

Програма спрямована на розвиток пізнавальних процесів у першокласників. 
 
Лисечко Володимир Петрович, практичний психолог Червонозаводської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1  
Лисечко В. П. Вузлик напам’ять: [розвивальна програма] / В. П. Лисечко. – 

Лохвиця, 2007. – 6 с.  
Програма складається з 5 занять спрямованих на розвиток процесів 

запам’ятовування, збереження та відтворення інформації. 
 
Лисечко В. П. Профілактика тютюнопаління [розвивальна програма] /          

В. П. Лисечко. – Лохвиця, 2007. – 42 с.  
Програма спрямована на розвиток навичок і вмінь, необхідних для боротьби 

із тютюновою залежністю, формування мотивації самовиховання та 
саморозвитку. 

 
Лубенський район 

Морозенко Ірина Миколаївна, практичний психолог Вовчицького ліцею 
Морозенко І. М. Психологічний супровід дезадаптованих п’ятикласників : 

[корекційно-розвивальна програма] / І. М. Морозенко. – Лубни, 2008. – 30 с. 
Програма розрахована на роботу з дітьми, які відчувають труднощі при 

переході до середньої школи, спрямована на розвиток та вдосконалення 
комунікативних навичок, подолання тривожності, формування адекватної 
самооцінки. 

 
Морозенко І. М. Психокорекційна робота з агресивними дітьми молодшого 

шкільного віку : [корекційно-розвивальна програма] / І. М. Морозенко. – Лубни, 
2009. – 27 с. 

Метою програми є корекція агресивної поведінки дітей молодшого 
шкільного віку. Програма містить методичні розробки чотирнадцяти занять для 
учнів. Для використання в роботі практичних психологів.  

 
Рибалко Світлана Олексіївна, практичний психолог Засульської гімназії 
Рибалко С. О. Психологічний супровід дезадаптованих першокласників : 

[корекційно-розвивальна програма] / С. О. Рибалко. – Лубни, 2008. – 22 с. 
Програма розрахована на роботу з дезадаптованими першокласниками 

(гіперактивними та агресивними). 
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Машівський район 
Ільницька Альона Володимирівна, практичний психолог Михайлівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 
Ільницька А. В. Психосоціальне здоров’я молодшого школяра : [корекційно-

розвивальна програма] / А. В. Ільницька. – Михайлівка, 2009. – 42 с.  
Метою програми є збереження психосоціального здоров’я дітей з кризових 

сімей та забезпечення адекватної соціальної поведінки та здорового самопочуття 
дитини з проблемної сім’ ї. Розрахована на учнів 2–4 класів, містить 12 занять по 
35 хвилин з періодичністю проведення 1 заняття на тиждень. Адресовано 
соціальним педагогам, практичним психологам. 
 
Мирошниченко Наталія Вікторівна, методист районного методичного 

кабінету відділу освіти Машівської райдержадміністрації 
Мирошниченко Н. В. Формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату в колективі працівників психологічної служби району : [досвід роботи] / 
Н. В. Мирошниченко. – Машівка, 2009. – 124 с. 

Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату у колективі співробітників районної 
психологічної служби. Здійснено науково-теоретичний аналіз поняття «соціально-
психологічний клімат» та розроблено основні підходи та рекомендації щодо його 
формування. Адресовано співробітникам районних (міських) методичних 
кабінетів, керівникам навчальних закладів. 

 
Миргородський район 

Добряк Віталій Олександрович, практичний психолог Хомутецької 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів  

Добряк В. О. Розвиток соціальних навичок учнів : [програма тренінгу] /        
В. О. Добряк. – Хомутець, 2009. – 21 с.  

Програма тренінгових занять спрямована на розвиток соціальних навичок 
учнів 5 класів, підвищення самооцінки, навчання ефективних способів взаємодії. 
 
Кривушенко Євгеній Анатолійович, методист районного методичного 

кабінету відділу освіти Миргородської райдержадміністрації 
Кривушенко Є. А. Профілактика і корекція агресивної поведінки : 

[корекційна програма] / Є. А. Кривушенко. – Миргород, 2008. – 18 с. 
У методичному посібнику представлено етапи корекційної роботи та 

відповідний комплекс занять спрямованих на зниження у підлітків рівня 
агресивності. Рекомендовано для використання практичними психологами та 
соціальними педагогами. 

 
Рудченко Тетяна Іванівна, практичний психолог Дібрівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів  
Рудченко Т. І. Твоє життя – твій вибір : [програма тренінгу] /                      

Т. І. Рудченко. – Дібрівка, 2009. – 15 с.  
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Представлено програму тренінгу для учнів старших класів спрямованих на 
усвідомлення учнями  широкого кола своїх можливостей та здібностей у виборі 
професії. 

 
Тимченко Людмила Іванівна, практичний психолог Полив’янської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів  
Тимченко Л. І. Формування ефективних навичок спілкування в конфліктній 

ситуації : [програма тренінгу] / Л. І. Тимченко, – Полив’яне, 2009. – 38 с.  
Представлено тренінгові заняття спрямовані на набуття навичок ефективної 

взаємодії та виходу із конфліктних ситуації. 
 

Новосанжарський район 
Костянецька Галина Петрівна, практичний психолог Нехворощанської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ супенів 
Костянецька Г. П. Ейдетика: вчимося запам’ятовувати : [корекційно-

розвивальна програма] / Г. П. Костянецька. – Нові Санжари, 2009. – 60 с. 
Корекційно-розвивальна програма спрямована на корекцію поведінки дітей і 

підлітків методом навчання сприймати інформацію у формі гри. Програма 
адресована практичним психологам та педагогічним працівникам. 

 
Удовіченко Наталія Станіславівна, практичний психолог Драбинівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 
Удовіченко Н. С. Розвиток самопізнання та впевненості в собі у дітей 10-12 

років : [корекційно-розвивальна програма] / Н. С. Удовіченко. – Нові Санжари, 
2009. – 87 с. 

В корекційно-розвивальній програмі розкриті особливості поведінки 
підлітків під час переходу з початкової до середньої школи. Представлено 
розробки тренінгових занять для навчання учнів способів реагування в різних 
життєвих ситуаціях, активізування процесу самопізнання і саморозкриття, 
підвищення творчого потенціалу колективної діяльності. 

 
Пирятинський район 

Зайченко Майя Василівна, завідувач Пирятинського центру практичної 
психології і соціальної роботи 

Зайченко М. В. Знаю, вмію, ділюся : [досвід роботи] / М. В. Зайченко. – 
Пирятин, 2008. – 96 с. 

Узагальнено досвід роботи керівника психологічної служби з різними 
категоріями учасників навчально-виховного процесу: педагогічними керівниками, 
учнями, батьками. Представлено методичні розробки окремих заходів та 
напрямків діяльності керівника психологічної служби, зокрема, організація та 
проведення семінарів-практикумів, конкурсу «Психолог року». 

 
Прокопенко Світлана Сергіївна, практичний психолог Березоворудської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 
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Зайченко Майя Василівна, завідувач Пирятинського центру практичної 
психології і соціальної роботи 

Прокопенко С. С. Школа молодої сім'ї : [просвітницька програма] /                
С. С. Прокопенко, М. В. Зайченко. – Пирятин, 2009. – 108 с. 

Програма школи молодої сім'ї є узагальненим досвідом роботи з молодими 
сім′ями і містить розробки 15 занять. Мета програми - дати молодим подружжям 
етико-психологічні знання необхідні для налагодження сприятливої атмосфери в 
сім′ї, виробити навички виховання дітей, ведення домашнього господарства. 

 
Фалько Надія Вікторівна, практичний психолог Калиновомостівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 
Фалько Н. В. Цілющі властивості казок : [методичний посібник] /                

Н. В. Фалько. – Пирятин, 2008. – 94 с. 
У посібнику представлено теоретичний та практичний матеріали щодо 

розвиваючого та психотерапевтичного ресурсу казок різних типів, особливості їх 
психологічного трактування. Обґрунтовано можливість використання казок як 
діагностичного, психокорекційного та психотерапевтичного інструменту. 

 
Полтавський район 

Бибич Галина Володимирівна, практичний психолог Розсошенського 
дошкільного навчального закладу «Зірочка» 

Бибч Г. В. Розвиток пізнавальних процесів старшого дошкільника : 
[корекційно-розвивальна програма] / Г. В. Бибич. – Полтава, 2008. – 52 с. 

Програма спрямована на розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, 
уваги, уяви, сприйняття, формування комунікативних навичок та уміння 
працювати в групі. Включено методичні рекомендації педагогічним працівникам 
та батькам щодо організації роботи з старшими дошкільниками. Рекомендується 
для використання в роботі практичних психологів та  вихователів. 

 
Цюпа Лілія Григорівна, практичний психолог Терешківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
Цюпа Л. Г. Сьогодні, завтра і завжди: профілактика асоціальної поведінки, 

формування позитивної Я-концепції : [програма тренінгу] / Л. Г. Цюпа. – Полтава, 
2008.-33 с. 

Особлива увага приділена питанням організації та проведення тренінгових 
занять з профілактики адиктивної та асоціальної поведінки, формування 
позитивної «Я - концепції» серед підлітків, поліпшення інформаційно-освітньої 
роботи щодо шкідливих звичок, психологічні механізми формування залежності 
та їх види. Програма містить комплекс корисних порад для учнів, щодо 
збереження і зміцнення психічного та духовного здоров’я, формування навичок 
здорового способу життя. Рекомендується для використання в роботі практичних 
психологів та  вихователів. 
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Хорольський район 
Кохан Аліна Анатоліївна, практичний психолог Новоаврамівської гімназії 
Кохан А. А. Робота з гіперактивною дитиною : [корекційно-розвивальна 

програма] / А. А. Кохан. – Хорол, 2008. 
Програма містить заняття для дітей 5-9 років на розвиток пізнавальних 

процесів, подолання агресивних тенденцій, зниження імпульсивності, 
тривожності у гіперактивних учнів. 

 
Михальчук Олена Андріївна, практичний психолог Петрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Михальчук О. А. Розвиток пізнавальних процесів : [корекційно-

розвивальна програма] / О. А. Михальчук. – Хорол, 2009. 
Програма містить розробки індивідуальних занять для дітей 10-12 років 

спрямованих на розвиток пізнавальних процесів, подолання агресивних 
тенденцій, зниження імпульсивності, тривожності. Видання розраховане на 
допомогу практичним психологам загальноосвітніх закладів. 

 
Олексюк Олена Олександрівна, методист районного методичного кабінету 

відділу освіти Хорольської райдержадміністрації 
Олексюк О.О. Основи психології : [навчальна програма] / О. О. Олексюк. – 

Хорол, 2008.  
Представлено програму з психології для учнів початкової школи. Програма 

складається з 6 розділів, які поділяються на окремі теми. Програма передбачає 
чітке поурочне планування матеріалу, який висвітлює основні напрями сучасної 
психологічної науки та практики. До кожної теми підібрані лекції, діагностичні 
методики, практичні завдання, розвивальні вправи, мозкові штурми, рольові ігри, 
тренінги. 

 
Олексюк О. О. Психологічна служба – сім’ ї : [навчально-методичний 

посібник] / О. О. Олексюк. – Хорол, 2009. 
Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо організації та 

роботи «Консультативного пункту сім’ ї та шлюбу», діагностичний інструментарій 
по роботі з батьками ти дітьми, сценарії батьківських зборів, розробки тренінгів. 
Видання спрямоване на допомогу практичним психологам загальноосвітніх 
закладів. 

 
Олексюк О. О. Психологічний супровід підготовки випускників до 

зовнішнього незалежного оцінювання : [методичний посібник] / О. О. Олексюк. – 
Хорол, 2009. – 72 с. 

У методичному посібнику подано основи психологічного супроводу 
учасників навчально-виховного процесу під час підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання, план його здійснення та програму корекційно-
розвивальних занять. Видання розраховане на допомогу практичним психологам 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Олексюк Олена Олександрівна, методист районного методичного кабінету 

відділу освіти Хорольської райдержадміністрації  
Копайгора Ірина Борисівна, практичний психолог Хорольської гімназії 
Олексюк О. О. В полі зору – обдарована дитина : [психолого-педагогічний 

проект] / О. О. Олексюк, І. Б. Копайгора. – Хорол, 2008. 
Представлено всі етапи проекту, календарний план, бюджет, ресурсне 

забезпечення та додатки, які містять психологічний інструментарій, розробки 
корекційних програм, тренінгів. Збірка розрахована на допомогу практичним 
психологам, соціальним педагогам та заступникам директорів загальноосвітніх 
закладів. 

 
Плема Юлія Василівна, практичний психолог Хорольської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 
Плема Ю. В. Розвиток особистісного контролю : [корекційно-розвивальна 

програма] / Ю. В. Плема. – Хорол, 2008. 
Програма містить розробки індивідуальних занять для дітей 6-7 років 

спрямованих на подолання негативних явищ у поведінці: агресивних тенденцій, 
зниження імпульсивності, тривожності. 

 
Плема Ю. В. Розвиток пізнавальної сфери учнів : [корекційно-розвивальна 

програма] / Ю. В. Плема. – Хорол, 2008. 
Програма містить розробки індивідуальних занять для дітей 9-10 років на 

розвиток пізнавальних процесів, емоційної сфери, набуття комунікативних 
навичок та вмінь, формування вміння звільнятися від напруження та скутості. 

 
Ярошенко Наталія Миколаївна, практичний психолог Хорольської гімназії 
Ярошенко Н. М. Розвиток пізнавальних процесів : [корекційно-розвивальна 

програма] / Н. М. Ярошенко. – Хорол, 2008. 
Програма містить розробки індивідуальних занять для дітей 6-10 років 

спрямованих на розвиток пізнавальних процесів, подолання агресивних 
тенденцій, зниження імпульсивності, тривожності. Видання розраховане на 
допомогу практичним психологам загальноосвітніх закладів. 

 

Чутівський район 
Каряка Яна Вікторівна, практичний психолог Чутівської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів 
Каряка Я. В. Формування навичок спілкування : [програма тренінгу] /            

Я. В. Каряка. – Чутово, 2009. – 35 с. 
Представлено розробки десяти тренінгових занять для підлітків спрямованих 

на розвиток самопізнання, комунікативних навичок, оволодіння ефективними 
прийомами спілкування, стратегіями поведінки у конфліктних ситуаціях, а також 
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надано методичні рекомендації педагогічним працівникам щодо проведення даної 
програми. 

 
Листопад Марина Петрівна, практичний психолог Артемівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступеня 
Професійне самовизначення старшокласників : [програма тренінгу] /           

М. П. Листопад. – Артемівка, 2007. – 40 с. 
Представлено розробки шести тренінгових занять для учнів. Іх метою є 

формування навичок самостійного та усвідомленого професійного вибору 
старшокласників. Програма може запроваджуватися під час позакласної та 
гурткової роботи. 

 

ЗАКЛАДИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 
 
Комишан Наталія Олексіівна, практичний психолог Градизької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування 

Комишан Н. О. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога з 
учнями початкових класів в спеціальній школі-інтернаті / Н. О. Комишан. – 
Градизьк, 2009. – 45 с. 

Цілеспрямований розвиток інтелектуальної та емоційної сфери дітей з 
особливими потребами через ігрову діяльність створює умови для розкриття їх 
природних здібностей та успішного навчання. Програма спрямована на поступове 
заповнення прогалин у розвитку емоційної сфери, формування навичок 
навчально-пізнавальної діяльності та особистісний розвиток учнів. Представлена 
програма буде корисною для практичних психологів, соціальних педагогів, 
педагогів, вихователів, які працюють з дітьми з особливими потребами. 

 
Лашко Олена Володимирівна, практичний психолог Кобеляцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування Полтавської обласної ради 

Лашко О. В. Психологічна ізостудія: [корекційно-розвивальна програма] /    
О. В. Лашко. – Кобеляки, 2008. – 40 с. 

Програма занять ізотерапевтичної спрямованості сприяє розвитку 
саморегуляції засобами образотворчого мистецтва у дітей, що мають вади 
психофізичного розвитку. Містить розробки занять, коментарі, представлення 
різних видів ізотехнік. Може бути використана як система занять, програма 
роботи гуртка, засіб діагностики та релаксації. Розрахована на широкий віковий 
діапазон учасників. Стане в нагоді практичним психологам, соціальним 
педагогам, класним керівникам, дефектологам, іншим педагогічним працівникам. 

 
Леоненко Ірина Анатоліївна, практичний психолог Кременчуцької 

загальноосвітн школа-інтернат ім.. А.С.Макаренка для дітей-сиріт та дітей які 
залишились без піклування батьків Полтавської обласної ради 
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Леоненко І. А. Вперед до самостійного життя : [просвітницька програма] /     
І. А. Леоненко. – Кременчук, 2008. – 130 с. 

Одним з основних завдань педагогічного колективу шкіл-інтернатів є 
підготовка учнів до самостійного життя. В програмі представлено розробки 32 
занять різної тематики: перспективи подальшого навчання та працевлаштування, 
планування власного бюджету, основи подружніх стосунків, питання статевого 
виховання, правові аспекти. 

 
Леоненко І. А. Адаптація молодих спеціалістів до роботи в навчальному 

закладі інтернатного типу : [просвітницька програма] / І. А. Леоненко. – 
Кременчук, 2008. – 130 с. 

Програма містить інформацію про специфіку роботи в навчальному закладі 
інтернатного типу, про психологічні особливості вихованців. Запропонований 
цикл занять сприяє успішній адаптації молодих спеціалістів. 

 
Омелич Сергій Миколайович, практичний психолог Миргородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей із зниженим слухом 
Омелич С. М. Тиждень профорієнтації : [методичний посібник] /                   

С. М. Омелич. – Миргород, 2006. – 36 с. 
У посібнику представлено програму проведення тижня профорієнтаційно-

виховної роботи у Миргородській спеціальній школі інтернаті для дітей із 
зниженим слухом, методичні розробки проведених заходів. 

 
Присяжнюк Надія Юріївна, практичний психолог Обласного ліцею-

інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А.С.Макаренко 
Основи психологічних знань : [програма факультативу] /              

Н. Ю. Присяжнюк. – Ковалівка, 2007. – 16 с. 
Програма факультативу з психології для учнів 11 класу розроблена з метою 

надати окремі теоретичні поняття з психології, допомогти зрозуміти себе та 
інших, підвищити психологічну культуру, сформувати інтерес та повагу до 
сімейних цінностей, допомогти молоді у професійному самовизначенні. Програма 
включає чотири розділи, в яких розкриваються найбільш актуальні питання 
раннього юнацького віку. 

 
Решетило Олена Олексіївна, практичний психолог Полтавської 

загальноосвітньої школи-інтернату №1 І - ІІІ ступенів Полтавської обласної 
ради 

Решетило О. О. Основи психології : [навчальна програма] /                       
О. О. Решетило. – Полтава, 2007. – 52 с. 

Метою програми є ознайомлення учнів з основними психологічними 
поняттями, допомога в отриманні інформації про особливості психічних процесів 
і станів. Розрахована на роботу з учнями 7-11 класів. 
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 
Алєксєєва Світлана В’ячеславівна, практичний психолог Вищого 

професійного училища № 7 м.Кременчука 
Алєксєєва С. В. Розвиток креативного мислення учнів : [програма тренінгу] / 

С. В. Алексєєва. – Кременчук, 2008. – 36 с., ил. 
Представлено програму тренінгових занять спрямованих на розвиток 

креативного мислення та здатності вирішувати нестандартні завдання; 
формування комунікативних навичок та уміння працювати в команді. Включено 
методичні рекомендації педагогічним працівникам та батькам щодо вікових 
особливостей пізнавальної сфери та спілкування юнаків і підлітків. Для 
використання в роботі практичних психологів, соціальних педагогів, класних 
керівників та майстрів виробничого навчання, інших зацікавлених осіб. 

 
Славна Лілія Василівна, практичний психолог Професійного гірничого ліцей 

м.Комсомольська 
Славна Л. В. Профілактика насильства та агресивності серед молоді та 

неповнолітніх : [досвід роботи] / Л. В. Славна. – Комсомольськ, 2009. – 43 с. 
Система діяльності практичного психолога щодо профілактики насильства та 

агресивної поведінки в молодіжному середовищі включає проведення тренінгів 
«Розвиток комунікативних навичок у підлітків», «Як протистояти насильству», 
корекційної програми зниження тривожності, розробки інформаційних буклетів 
та методичних рекомендацій учасникам навчально-виховного процесу. 

 
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  
І – ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

 
Громов Сергій Вікторович, практичний психолог Полтавського базового 

медичного коледжу 
Громов С. В. Соціально-психологічний супровід адаптації студентів нового 

набору / С. В. Громов. – Полтава, 2009. – 19 с. 
У збірці представлено програму занять спрямованих на покращення 

адаптації, формування комунікативних навичок та уміння працювати в команді. 
Представлено методичні рекомендації педагогічним працівникам та батькам щодо 
вікових особливостей та спілкування юнаків і підлітків.  

 
Оскома Юлія Вікторівна, практичний психолог Полтавського 

політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» 
Оскома Ю. В. Зниження тривожності у студентів першого курсу : 

[корекційно-розвивальна програма] / Ю. В. Оскома. – Полтава, 2008. – 28 с. 
Програма спрямована на навчання студентів прийомам позитивного 

мислення, методам оволодіння своїм хвилюванням, підвищеною тривожністю; 
розширення функціональних та операційних можливостей; формування 
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необхідних навичок для підвищення результативності діяльності, створення 
запасу «витривалості»; підвищення самооцінки студентів. 

 
Подтикан Ірина Володимирівна, практичний психолог Кременчуцького 

медичного коледжу 
Подтикан І. В. Репродуктивне здоров’я студентської молоді : [соціально-

психологічний проект] / І. В. Подтикан. – Кременчук, 2008. – 134 с. 
Представлено соціально-психологічний проект основними напрямками 

роботи якого є формування статевої культури молоді та організація діяльності 
«Школи усвідомленого батьківства» в Кременчуцькому медичному коледжі. 

 
Рискіна Надія Вікторівна, практичний психолог Полтавського 

політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» 
Рискіна Н. В. Розвиток комунікативних навичок у студентів першого   курсу : 

[просвітницька програма] / Н. В. Рискіна. – Полтава, 2008. – 32 с. 
Програма спрямована на дослідження психологічних проблем учасників 

учбової групи й надання допомоги в їхньому розв’язанні; опанування прийомами 
ефективного спілкування через ігрові методи навчання й техніку активного 
слухання; вивчення психологічних закономірностей, механізмів і ефективних 
способів міжособистісної взаємодії як створення умов ефективного спілкування з 
людьми. Завданнями тренінгу є розширення можливостей встановлення контакту 
в різних ситуаціях спілкування; відпрацювання навичок розуміння себе, інших 
людей, а також взаємин між людьми; набуття навичок активного слухання; 
активізація процесу самопізнання й самоактуалізації; розширення діапазону 
творчих здібностей. 

 
Самойлюк Ольга Миколаївна, практичний психолог Аграрно-економічного 

коледжу Полтавської державної аграрної академії 
Самойлюк О. М. Трудові права неповнолітніх : [просвітницька програма] /   

О. М. Самойлюк. – Полтава, 2008. – 24 с. 
Програма спрямована на формування правового та трудового світогляду 

підлітків, формування відповідної активної позиції підлітків щодо реалізації себе 
та своїх прав у житті. Програма призначена для проведення групових занять в 
коледжах, технікумах з учнями від 17 до 20 років. 

 
Тріско Оксана Миколаївна, практичний психолог Кременчуцького льотного 

коледжу Національного авіаційного університету 
Тріско О. М. Клуб гарного настрою : [програма тренінгу] / О. М. Тріско. – 

Кременчук, 2009. – 17 с. 
У збірці представлено програму тренінгових занять спрямованих на  

активізацію механізмів особистісної саморегуляції, ресурсів стресостійкості 
педагога, гармонізацію його внутрішнього світу, підвищення самооцінки, 
самосприйняття, зниження рівня тривожності та аутоагресії.  
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Для використання в роботі практичних психологів, соціальних педагогів, 
класних керівників та майстрів виробничого навчання, інших зацікавлених осіб. 

 
Чайка Мая Миколаївна, практичний психолог Кременчуцького технікуму 

залізничного транспорту 
Чайка М. М. Вчимося розуміти та поважати інших : [програма тренінгу] /     

М. М. Чайка – Кременчук, 2008. – 39 с. 
Програма розроблена і апробована протягом 2008 року на базі 

Кременчуцького технікуму залізничного транспорту; містить розробки 
тренінгових занять для студентів, метою яких є знайомство молоді з причинами 
агресії, навчання толерантним способам поведінки в конфліктних ситуаціях та 
методичні рекомендації для використання в роботі практичних психологів, 
соціальних педагогів, класних керівників та інших зацікавлених осіб. 
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