
Про  підсумки роботи психологічної служби за 2018-2019 

навчальний рік 

            У 2018-2019 навчальному році основною метою психологічної служби 

школи був соціально-педагогічний супровід навчально – виховного процесу . 

Протягом року соціальним педагогом  школи було вирішено наступні 

завдання, які були спрямовані на здійснення оптимізації психічного та 

особистісного розвитку учнів в усі вікові періоди. 

      У  2018-2019 навчальному році у школі була здійснена робота згідно 

річного плану роботи соціального педагога: 

 Уроки доброти : «Дивіться на нас,як на рівних». 

 Заняття з запобігання девіантної поведінки : «Гостре словечко, коле 

сердечко». 

 Лекторій : «Охороняй свій рідний край». 

 Виготовляли лепбук : «Безпека пішоходів». 

 Перегляд презентацій: 

 «Що необхідно знати про туберкульоз». 

  «Вороги твого здоровя». 

  «ВІЛ-СНІД – ти повинен це знати». 

 Проведені бесіди : 

 «Кілька думок про гідність». 

 «Права та обов;язки в сюжетах казок». 

 Проведені тренінги : 

 «СТОП булінг». 

 «Обирай своє майбутнє». 

 Виготовлення стіннівок : «Толерантність врятує світ». 

 Створювали колажі : «Ми за здоровий спосіб життя». 

 Дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей. 

 Участь у акції : «Чисте село – чисте довкілля». 

 Проведені бесіди фахівцями профорієнтації про професії майбутнього. 

 Організовано екскурсії до ПП Лучківа В. Б. (учні мали змогу 

ознайомитися з роботою деревообробних станків). 

 Екскурсія на день відкритих дверей до цетру зайнятості 

(старшокласники переглядали презентацію про послуги центру 

зайнятості). 

 Екскурсія до ПП Сови О. М. (учні дізналися про професію продавця). 



 Проведені дослідження та опитування щодо свідомого вибору професії 

(нахили та інтереси учнів). 

 Наша школа була обрана для створення проекту під назвою : 

«Комплексний профорієнтаційний проект. Вчись! Пізнавай! Дій! 

(Детальніше на сайті центру зайнятості). 

 Здійснено відвідування учнями навчальних занять та їхніх батьків 

вдома та за місцем праці. 

 Відбулось планове па позапланове засідання комісії з ради 

профілактики правопорушень. 

 Організована зустріч з лікарем-терапевтом. 

 Зустріч з представниками ювенальної превенції. 

 Співпраця з командою психолого-педагогічного супроводу дітей, які 

навчаються за інклюзивною формою навчання. 

 Виступ агітбригат: 

 «СНІД – страшний супутник людства» 

 «Ми за здоровий спосіб життя» 

           

  Педагогічна робота у школі була спрямована на збереження і зміцнення 

здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для 

повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного 

процесу. Психологічний супровід навчально-виховного процесу 

здійснювався відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України.     

  3гідно «Положення про психологічну службу в системі освіти»       

психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної 

системи охорони здоров’я громадян України. 

 

 


