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ШЛЯХ, ЯКИЙ Я ОБРАЛА 

 

 

 

 Методична тема: 
 

Психолого-педагогічний 
супровід процесу 
адаптації до умов 

навчання в 
загальноосвітній школі 

 Кредо:  
“Не витрачай свій час в 

марній боротьбі за 

досконалість, просто роби все 

якнайкраще” 

 

   Мета створення портфоліо: 
Узагальнення та розповсюдження 

власного досвіду. 

•Використання можливості 

особистістного та професійного 

зростання 
 

Тема самоосвіти: 
Впровадження інноваційних 

технологій у процес 

психологічного супроводу 

учасників НВП 



КВАЛІФІКАЦІЯ 



 



ПУБЛІКАЦІЇ 
Методичний посібник «Психолого-педагогічна робота у 

загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики 

насильства над дітьми» 



Складові співпраці адміністрації навчального закладу 
та практичного психолога
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Планування роботи психолога згідно завдань школи 

Підготовка та проведення засідань педагогічної ради

Діагностика процесу адаптації учнів 1-5-х класів 
та новоприбулих дітей 

Виявлення дітей “групи ризику”

Робота з невстигаючими учнями

Профілактика шкільної дезадаптації
майбутніх першокласників

Вибір профілю навчання

Психологічна просвіта батьків

Виступ на засіданнях МО класних керівників 
та вчителів-предметників

Профілактика професійного вигорання педагогів

Робота з обдарованими учнями



Допомога першокласнику під час 

адаптації до шкільного навчання 

Допомога дитині у виборі 

профілю навчання 

Тематика виступів на батьківських 

зборах 

Формування навичок здорового 

способу життя 

Заохочення і покарання у 

вихованні дитини 

Психологічні бар"єри спілкування 

з дітьми в сім"ї та шляхи їх 

подолання 

Організація позашкільного 

часу дитини  

Телебачення і психічне 

здоров"я дитини  

Безпека дитини в Інтернеті  

1 

клас 

2-4 

класи 

5-10 

класи 



МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА 

Проект реалізовувався Українським фондом “Благополуччя дітей” за підтримки 

міжнародної організації "Brot für die Welt" (Німеччина) протягом 2008-2009рр. 



РОБОЧИЙ  КАБІНЕТ 



ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА 

Виступи на засіданнях 
педагогічної ради 

Участь у роботі МО 
вчителів та класних 

керівників 

Години психолога 
Групові заняття 

(бесіди, тренінги, 
консультації) 

Батьківські збори (виступи, 
тематичні зустрічі, тренінги) 



ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА 
БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ 
ПЕРШОКЛАСНИКІВ  



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

РАЙОННИЙ СЕМІНАР-
ПРАКТИКУМ “СПІВПРАЦЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ “  


