


розвивальна 

 робота 

Корекційно- 
відновлювальна 

профілактика 

зв’язки з 
громадськістю 

навчальна  

діяльність 

Психологічне 
консультування 

психодіагностика 

психологічна  

просвіта 



Психолого- 
педагогічні 

виступи 

Психолого- 
педагогічні 

семінари 

Анкетування 
для батьків 

Участь у 
педагогічн

их радах 

Години 
спілкування 

Круглі столи 



Грані особистості 

Бути собою 

Як поважати себе (1,2 ч) 

Блок 1.  

Ставлення до себе: 

Усі ми різні, усі ми рівні 

Сім'я в житті людини 

Стереотипи та 

упередження(ч. 1,2)  

Блок 2.  

Ставлення до інших: 

Безпека – небезпека(ч. 1) 

Моя поведінка в конфлікті, 

небезпечній ситуації 



Як приймати рішення 

(ч. 1,2) 

Коло мого життєвого 

досвіду(ч. 1,2) 

Блок 3.  

Ставлення до діяльності 

Мої права та обов'язки  

(ч. 1,2) 

Я громадянин світу 

Блок 4.  

Ставлення до  

навколишнього світу 



Розуміти себе (ч. 1,2) 

Блок 1.  

Ставлення до себе: 

Дружба, закоханість, 

кохання(ч. 1,2) 

Спілкування у безпечному 

Інтернеті 

Блок 2.  

Ставлення до інших: 

Соціальні ролі  

(гендерний аспект)(ч. 1,2) 

Дитяча праця 



Розв'язання складних 

ситуацій (проблем) (ч. 1,2) 

Торгівля дітьми як 

небезпека життя(ч. 1,2) 

Блок 3.  

Ставлення до діяльності 

Розмаїття та єдність світу  

(ч. 1,2) 

Міжнародна солідарність 

проти найгірших форм 

дитячої праці 

Блок 4.  

Ставлення до  

навколишнього світу 



Протидія негативним 

явищам у суспільстві(ч. 1) 

Моє дозвілля(ч. 1) 

Блок 3.  

Ставлення до діяльності 

Поїздка за кордон: за і проти 

Блок 4.  

Ставлення до  

навколишнього світу 

Міжнародне законодавство щодо 

протидії торгівлі людьми, різних 

форм експлуатації 

Міжнародне співтовариство у 

боротьбі проти торгівлі людьми 



Блок 1. Ставлення до себе: 

5 
клас 

Життєві цінності 
(ч. 1,2) 

Життя як цінність 
(ч. 1,2) 

6 
клас 

Думки про щастя 

Творець своєї долі 
(ч. 1,2,3) 

Блок 2. Ставлення до інших: 

5 
клас 

Як будувати 
стосунки з іншими 

(ч. 1,2) 

Як протидіяти 
тиску/як сказати 

«ні»  (ч. 1,2) 

6 
клас 

Сім'я і довіра                  
(ч. 1,2) 

Торгівля людьми як 
порушення прав 

людини (ч. 1,2) 



Блок 3. Ставлення до діяльності 

5 
клас 

Мій добробут(ч. 1,2) 

Мій професійний 
вибір (ч. 1,2) 6 

клас 

Протидія 
негативним 
явищам у 

суспільстві(ч. 1,2) 

Моє дозвілля (ч. 1,2) 

Моє 
працевлаштування 

Моє дозвілля 

Блок 4. Ставлення до навколишнього світу 

5 
клас 

Суспільство 
і я  

(ч. 1,2,3) 

6 
клас 

Поїздка за кордон: за і проти 

Міжнародне законодавство щодо протидії 
торгівлі людьми, різних форм експлуатації 

Міжнародне співтовариство у боротьбі 
проти торгівлі людьми 



Тренінг на тему: «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». 

Відеофільм 

«Обери життя»  
Відеофільм   

“Лілія 4ever”  

7 клас 

6 клас 7 клас 



своєчасне попередження 
відхилень психологічного  

розвитку та 
становлення особистості



• Профілактика адаптації учнів 5 класів 

• Профілактика адитивної поведінки підлітків 

• Профілактика суїцидних тенденцій 

• Профілактика торгівлі людьми 



Результатом психокорекції є 

у вивченні якостей психіки людини  

з метою їхнього виправлення. 

Під час психокорекції психолог впливає на 

окремі характеристики внутрішнього 

світу людини, активно формуючи певні 

навички у неї. 



це система вправ, спрямованих на 
психічну адаптацію людини  

до навколишнього середовища та до 
інших людей

“Подолання 
тривожності і 
агресивності” 

(для учнів 1-3 класів) 

“Дозволь собі бути 
щасливим” 

(для учнів 4-6 класів) 

“Особиста гідність.  
Безпека життя. 
Громадянська 

позиція” 

(для учнів 7 класів) 

Тренінги на тему: 



це метод психічної саморегуляції

“Я щасливий” 
(для вчителів, батьків, 

старшокласників) 

Аутотренінг на тему: 



це система психологічних (вербальних 
та невербальних) впливів на психіку з 

метою сприяння зміні ставлення 
людини  до соціального оточення чи 

власної особи

Основні напрямки: 

Пісочна  
терапія 

Казко- 
терапія 

Структуро-
вана гра 

Вільна 
 гра 



Психокорекція дитячо-
батьківських відносин 

Психокорекція страхів, фобій та 
тривожних розладів у дітей 

Психокорекція психологічної 
травми у дитини 

Психокорекція дитячої депривації 
техніками структурованої гри 



Участь  
у соціально-фінансовій 

програмі 

2013 - 2014 н.р. 



Участь у проекті  
Попередження торгівлі  

людьми шляхом розвитку 
соціальної роботи 

2012 - 2013 н.р. 



Психолого-педагогічний семінар 

Попередження торгівлі 
людьми шляхом розвитку 

соціальної роботи 

29 жовтня 2012 року 



Навчально-практичний семінар з вчителями 
гімназії на тему: 

“Впровадження програми 
“Особиста гідність.  

Безпека життя. 
Громадянська позиція.” 

30 жовтня 2012 року 



Районний семінар для психологів і соціальних педагогів 

Впровадження програми 
“Особиста гідність.  

Безпека життя.  
Громадянська позиція.” 

20 травня 2013 року 



Тренінг з батьками  
на тему: 

“Безпека життя”  

19 листопада 2012 року 



Методичне 
об’єднання 
психологів і 
соцільних  

педагогів  

5 листопада 2012 року 

Впровадження 
програми 
“Особиста 

гідність.  
Безпека життя. 
Громадянська 

позиція.”  









17 листопада 2013року 
Методичне об’єднання 
психологів. Заняття з 

протидії з торгівлі 
людьми “Сім’я і довіра” 



6 листопада 2014року 

Інформаційно- 
просвітницька кампанія. 
Синхронний квест “Я за 

безпечну подорож” 
 



6 листопада 2014року 

Інформаційно- 
просвітницька кампанія. 
Синхронний квест “Я за 

безпечну подорож” 
 



7 листопада 2014року 

Інформаційно- 
просвітницька 

кампанія. Флеш-моб “Ні 
– торгівлі людьми” 



7 листопада 2014року 

Інформаційно- 
просвітницька 

кампанія. Флеш-моб “Ні 
– торгівлі людьми” 



7 жовтня 2014року 

Методичне об’єднання 
психологів. Заняття з 

протидії торгівлі людьми  
“ Мої права та обов’язки” 



9 вересня 2014року 

Семінар “Комплексний підхід у 
роботі освітнього закладу з 

учасниками навчально-виховного 
процесу, щодо профілактики 

торгівлі людьми” 



Тренінг з педагогами 
«Безпека життя» 

8 грудня 2014року 



Методичне об’єднання 
психологів. 

Заняття “Мій 
професійний вибір” 

23 лютого 2015року 


