
Психологічна служба  

гімназії № 31 



      Психологічна служба в школі призначена для організації 

активної співпраці як адміністрації, педагогів, учнів і батьків 

між собою, так і зовнішніх соціальних структур з ними для 

надання реальної кваліфікованої, різносторонньої і 

своєчасної допомоги дітям. В рамках цієї служби 

здійснюється соціально-психологічне вивчення дітей для 

організації індивідуального підходу до них, надається 

соціально-психологічна допомога дітям, батькам, учителям. 

Проводиться психопрофілактична робота і робота по 

первинній соціально-психологічній корекції і реабілітації. 

Мета роботи психологічної 

служби гімназії 



• створити умови, які сприяють соціальній 

адаптації учня; 

• виявити індивідуальні якості особистості 

дитини; 

• розвиток креативного та критичного мислення 

та комунікативних здібностей; 

• створення умов для рівноправних 

партнерських стосунків між вчителем і учнем; 

• навчання набуття учнями найважливіших 

компетепнцій. 

 

Завдання психологічної служби 



 

Практичний психолог  

Олексенко Анжела 

Олександрівна 
 

   Проблема над 

якою працює: 

”Формування 

соціальної 

компетентності 

успішного 

випускника”  



Соціальний педагог 

Колотіло Наталія Миколаївна 

 

Проблема над  

якою працює: 

“Формування 

свідомої мотивації 

на ведення 

здорового способу 

життя учнів”. 



Головні напрямки роботи 

спеціалістів 
Практичний психолог 

• Діагностичний 

• Консультаційний 

• Просвітницький 

• Корекційно-
розвивальний 

• Організаційно-
методичний 

• Навчальна діяльність 

• Зв’язки з 
громадскістю 

 

 

Соціальний педагог 

• Діагностичний 

• Консультаційний 

• Прогностичний 

• Захисний 

• Профілактичний 

• Соціально-
перетворювальний 

• Організаційно-
методичний 

 

 

 



Тандем у співпраці практичного 

психолога та соціального 

педагога 

• Спільні 

профілактичні та 

просвітницькі 

заходи та акції; 

• Захист інтересів 

учнів; 

• Соціалізація учнів; 

• Соціально-

психологічна 

адаптація учнів. 

 



Діагностична робота 

• Моніторинг пізнавальної активності 
майбутніх 5 -класників; 

• Психологічний супровід розвитку 
підлітків: вивчення видів самооцінки; 
акцентуацій характеру, ціннісних 
орієнтацій, темпераменту, мотивації 
досягнень; 

• Дослідження професійних інтересів та 
нахилів; 

• Моніторинг індивідуального розвитку 
особистості підлітка; 

• Вивчення особливостей уявлень учнів 
про життєвий шлях; 

• Діагностика по виявленню 
обдарованих учнів 

 

 
 



Cоціальні дослідження 

• Складання соціальних 
паспортів класів 

• Збір, аналіз та оформлення 
інформації про дітей та сімей, 
які потребують підвищеної 
уваги 

• Діагностування соціального 
середовища учнів, що 
потребують підвищеної уваги 
за допомогою анкетування та 
експертизи (акту обстеження).  

• Діагностика схильності учнів до 
агресивної та девіантної 
поведінки 

• Діагностичне дослідження на 
виявлення залежності від 
компютеру  



Консультаційна робота 
З батьками 

З питань: 

• Адаптації учнів до навчання в гімназії; 

• Проблеми з навчанням та поведінкою; 

• Психологічна допомога в кризових 

ситуаціях; 

• З особистісних проблем, міжособистісного 

спілкування: 

• Оформлення документів на харчування; 

• З питань профілактики негативних звичок; 

• Профорієнтаційні консультації; 

• З питань обдарованості 

 

З учнями 
З питань: 

• Особистісних проблем; 

• Профорієнтаційних; 

• Міжособистісного спілкування; 

• Толерантного відношення один до одного; 

• Заниженої самооцінки та завищеної 

тривожності; 

• Виходу з стресових станів; 

• “Хронічної втоми”; 

• Спілкування “вчитель-учень”, “батьки-діти” 

 

 

 

З вчителями 
З питань: 

• За результатами досліджень; 

• Соціального статусу учнів та сімей; 

• Шляхи взаємодії в період адаптації 5-х,10-х класів; 

• Особистісних проблем 

• Міжособистісного спілкування 

• Професійного вигорання 

• Робота з учнями різного типу поведінки та психічних 

станів 

 

 



Профілактична робота в 

гімназії по виявленню та 

попередженню: 
• Негативних явищ в учнівському середовищі:  

     паління, вживання алкоголю, наркотичних речовин; 

• Насилля у сім’ї; 

• Комп’ютерної та інтернет-залежності; 

• Партнерського спілкування; 

• Ксенофобії та расової дискримінації; 

• Протиправної поведінки; 

• Суїцидальної поведінки; 

• Девіантної поведінки; 

 



Профілактична робота 

 

бесіди з лікарем-наркологом  

Сагачем М.І. 



Тренінг з програми  

“Сімейна розмова” 



Програма “Сімейна розмова” 



Профілактична робота 

Традиційні зустрічі з 

працівниками 

правоохоронних 

служб 



Флеш-моб до всесвітнього дня 

відмови від паління “Зроби 

свій вибір” 



Профілактична робота 



Вправи з елементами гри для 

формування навичок ведення 

здорового способу життя  
  



Участь учнів гімназії у міських конкурсах: 

“Стоп СНІД!”,  

“Молодь обирає здоровий спосіб життя” 



“Я не піду слідами СНІДу” 
просвітницька лекція 

 



Профілактичний захід до  1-го грудня: 

«Життя в світі, де є СНІД. Знати, щоб уникати».  



Просвітницька робота в 

гімназії по формуванню  

знань, умінь та навичок 

• Партнерського спілкування; 

• Репродуктивного здоров’я; 

• Соціальної адаптації; 

• Орієнтир – здоровий спосіб життя; 

• Гендерні стосунки та дотримання прав та обов’язків; 

• Усвідомлення впливу неофіційних інститутів 
соціалізації; 

• Взаємовідносин “батьки-діти”; 

• Культурного дозвілля учнів; 

• Профорієнтації; 

• Психологічного клімату у колективі. 

 

 



Бал толерантності 



Бал толерантності 



Тиждень здоров’я 



Психологічна акція  

“Веселка настрою” 



Тренінг:  

”Партнерське спілкування” 



 

Робота з парламентом гімназії 

круглий стіл на тему: 

 “Якості, які потрібні лідеру” 



Тренінг: 

“Безконфліктне спілкування” 



Просвітницька робота з 

батьками 



Акція “Милосердя” 

співпраця з Червоним хрестом 



Акція “Милосердя” 

співпраця зі школою-інтернатом 

 



Акція “Милосердя” 

співпраця з центром “Матері та 

дитини” 



Акція “Милосердя” 

співпраця з соціально-реабілітаційним 

центром 



Акція “Милосердя” 

“Гривня на щастя” 



Акція “Милосердя” 

 Добрі справи учнів та вчителів 

гімназії 
За вересень-грудень 

2012 року  

учні гімназії допомогли та 

зібрали: 

5067.00 грн  

Толкачову Дмитру, 

500 грн  

для дітей прикутих до 

ліжка  

(акція “Гривня на щастя”) 
 

За 2011-2012 н.р. учні гімназії 

допомогли у зборі коштів: 

Єрмоленко Ані – 620 грн; 

“Гривня на життя” – 670 грн; 

“Гривня на щастя” – 98 грн; 

“Серце до серця” – 375 грн. 15 

коп; 

Червоний хрест – 200 грн; 

Людям, які постраждали від 

вибуху газу у м.Чернігові – 

1325 грн. 

 



Захисна робота 
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Організація харчування учнів 

 

                                       2009-2010     2010-2011      2011-2012    2012-2013 

 пільгових категорій      50                    54                     61                 61 

 за кошти батьків            65                    67                    40                 74 



Дякуємо за увагу!!! 


