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План заходу

1.Використання діагностичного мінімуму в режимі

онлайн: дотримання вимог, доступність.

2.Короткий огляд сайтів, платформ для проведення

психодіагностики засобами інформаційно-

комунікаційних технологій: переваги й недоліки.

3.Створення Google форми для використання у

психодіагностичній роботі з учасниками освітнього

процесу.
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Розділ ІІІ. 
Основні завдання, принципи та функції психологічної служби
3. Функції психологічної служби:



Взаємозв’язок видів діяльності 
впливає на ефективність подальшої роботи 

практичного психолога

ПСИХОДІАГНОСТИЧНА
робота

ПРОФІЛАКТИЧНА 
робота

КОРЕКЦІЙНА
робота

РОЗВИВАЛЬНА
робота



Діагностичний мінімум, 
рекомендований Українським науково-методичним
центром практичної психології і соціальної роботи, 

застосовується для моніторингу: 

Процесу 

навчання

Рівня актуального розвитку 
здобувачів освіти, 

специфіки цього розвитку 

Надання інформації педагогічним працівникам та 
батькам для належної організації освітнього 

процесу в закладі освіти



Психодіагностична діяльність 
практичного психолога:

має відмінність у меті та завданнях

від традиційної дослідницької діагностики;  

має займати менше часу; 

має бути простою і доступною в обробці і аналізі; 

її результати мають «перекладатися» на педагогічну мову



Вимоги до психодіагностичної діяльності практичного 
психолога (згідно з рекомендаціями МОН, УНМЦ ППСР)

➢Здійснювати індивідуальну діагностику за запитом учасників
освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків
(законних представників).

➢Суворо дотримуватися принципу добровільної участі.

➢Персональна відповідальність практичного психолога за
збереження даних психологічних обстежень у таємниці або
передання їх третім особам лише з особистого дозволу самих
дітей.

➢Не передавати психодіагностичні методики для користування
некомпетентним особам.



Результати опитування 

Відповіді:
3 особи – АІС «Я-ПСИХОЛОГ»

2 особи - Google Classroom

2 особи - Google форми

8 осіб – Viber, Telegram, Instagram

23 особи – не використовують



ПЛАТФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ 
З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ

http://profi.dcz.gov.ua/about/

ПЕРЕВАГИ:
• Створена з метою 

надання послуг 
з профорієнтації 
у дистанційному 

режимі.
• Зареєстрованому 

користувачу 
надається 

можливість 
безкоштовно 

пройти тестування.

http://profi.dcz.gov.ua/about/


ПЛАТФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ 

З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ

НЕДОЛІКИ:
• На проходження тесту 

надається лише 
одна спроба та 

обмежений час.
• Пройти тестування 

повторно можливо 
через 90 днів. 



ПЛАТФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ 
З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ

НЕДОЛІКИ:
• Платформа 
не застосовує 

діагностичний мінімум.

• Практичний психолог 
не має доступу 
до результатів 

психодіагностики. 



Онлайн-сервіс «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна 
мережа» https://myprofession.com.ua/test.php

ПЕРЕВАГИ:
• Розроблений та запатентований 

у лютому 2011 року компанією «Актив 
Консалтинг Груп» (ACG), що 

спеціалізується у галузі профорієнтації.

• Не потрібно завантажувати 
спеціальні додатки та програми.

• Зареєстрованому користувачу 
надається можливість безкоштовно 

пройти тестування.

https://myprofession.com.ua/test.php


Онлайн-сервіс 
«МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа»

ПЕРЕВАГИ:
• Можливість 

сформувати  
підсумковий звіт 

у форматі 
максимально 
зручному для 
друку (PDF).



Онлайн-сервіс 
«МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа»

НЕДОЛІКИ:
• Кожен із 

запропонованих 
тестів можна пройти 

лише один раз.
• Онлайн-сервіс 

застосовує лише три 
методики.



Автоматизована інформаційна система 
«Я-ПСИХОЛОГ»

ПЕРЕВАГИ:
• Захист 

персональних 
даних.

• Кожен користувач 
отримує 

персональний 
доступ за логіном 

та паролем.



Автоматизована інформаційна система 
«Я-ПСИХОЛОГ»

ПЕРЕВАГИ:
• Здійснення 
індивідуальної та 

групової 
діагностики

за запитом учасників 
освітнього процесу, 

отримавши згоду 
батьків (законних 

представників. 



ПЕРЕВАГИ:
• Згода батьків 

(законних 
представників) на 

здійснення 
індивідуальної та 

групової діагностики 
з використанням 

АІС «Я – ПСИХОЛОГ»
підтверджується 

цифровим 
підписом. 



Автоматизована інформаційна система 
«Я-ПСИХОЛОГ»

ПЕРЕВАГИ:
• Використання 

діагностичного 
мінімуму.

• Автоматичне 
створення звіту за 

користувачем, 
групою.

• Відео-інструкції.



Автоматизована інформаційна система 
«Я-ПСИХОЛОГ»

Можливість імпорту даних з файлу EXCEL. Друк даних.



Автоматизована інформаційна система 
«Я-ПСИХОЛОГ»

НЕДОЛІКИ:
• Сайт  

знаходиться на стадії 
розробки та 

доопрацювання.

• Послуга безкоштовна 
від місяця до півроку. 



Відкриваємо браузер Google Chrome.
Входимо в свій акаунт. 

Створення 
Google форми

для використання 
у психодіагностичній 
роботі з учасниками 
освітнього процесу



Натискаємо на додатки Google



Натискаємо на позначку «Диск»



Створення Google форми

1

Натискаємо
позначку 

«Створити»

Натискаємо
позначку 

«Google форми»



2
Натискаємо 

«Використовувати шаблон»
Натискаємо 

«Порожній файл»



Заповнюємо назву анкети 
(за потребою опис)

3 Натискаємо
на випадаюче меню



Обираємо формат відповіді 
у запропонованому переліку

4 Заповнюємо текстове 
поле питання



Переводимо важіль «Обов’язкове питання» 
в активне положення

5



Натискаємо «Додати питання»
6



Обираємо формат відповіді 
у запропонованому переліку

7 Заповнюємо текстове 
поле питання



Заповнюємо текстове поле відповіді «Варіант 1»8



Заповнюємо текстове поле відповіді «Варіант 2»9



Заповнюємо текстове поле відповіді «Варіант 3»10



Додаємо варіант 
відповіді «Інше»

11 Можливість видалення 
варіанту відповіді



Переводимо важіль «Обов’язкове питання» 
в активне положення

12



Натискаємо «Додати питання»

13
Обираємо формат відповіді 
у запропонованому переліку



Заповнюємо текстові поля питання 
та варіантів відповідей

14
Переводимо важіль 

«Обов’язкове питання» 
в активне положення



Можливість видалення питання 15



Натискаємо на позначку «Налаштувати тему»16

Велика колекція кліпартів 
дозволяє підібрати колірну 
гамму і стилістику форми 

в структурованому каталозі 
тематичних обкладинок



Натискаємо 
«Обрати зображення»

Обираємо категорію та натискаємо 
на її назву

17



Обраний кліпарт виділяємо 
лівою кнопкою миші та 
натискаємо «Вставка»

18 Палітра дозволяє змінити 
активний колір обкладинки



Натискаємо на випадаюче меню 
та обираємо стиль шрифта 

19



Для попереднього перегляду форми натискаємо 
відповідну позначку у верхньому меню. 

20

Для перегляду форма 
відкриється у новій 
вкладці браузеру.



Для вибору розширених налаштувань форми натискаємо 
відповідну позначку у верхньому меню. 

21



Налаштування вкладки 
«Загальні» дозволяє:

- збирати адреси електронної 
пошти респондентів, 

- дозволити або заборонити 
повторне надсилання форми і 

редагування відповідей, 

- перегляд відповідей інших  та 
підсумкові діаграми.

22



У вкладенні 
«Презентація» 
редагуємо текст 

зворотного зв'язку при 
відправленні 

респондентом 
заповненої форми.

23



Натискаємо «Відправити».
У верхньому меню натискаємо позначку 

відправки форми для відповідей.

24



Надіслати форму респондентам можна декількома способами:
- поширивши в соціальних мережах;

- E-mail;
- надавши посилання на форму (можна поставити позначку для 

отримання короткого URL)

https://forms.gle/vGV51JVQZ25vhnnH6

25

https://forms.gle/vGV51JVQZ25vhnnH6


У вкладенні «Відповіді» можливо переглядати відповіді користувачів, 
транспонувати результати в таблицю, 

закрити форму, пересунувши вліво важіль «Одержувати відповіді». 

26




