Аналітичний звіт психологічної служби за виконану роботу в І семестрі
2019-2020 н.р.
Психологічна служба системи освіти є важливою складовою державної
системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України
і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних
умов для розвитку особистості. Особливо ця функція служби важлива в
умовах складної соціально-політичної ситуації в країні.
Практичний психолог та соціальний педагог закладу освіти у І семестрі
працювали відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України «Про
пріоритетні напрями роботи псиологічної служби у системі освіти у
2019/2020 н.р. та листа «Про типову документацію працівників психологічної
служби в системі освіти України».
З метою визначення рівня адаптованості учнів груп нового набору до
умов навчання і виховання в закладі, була проведена «Анкета
першокурсника». За результатами анкетування можна зробити висновок, що
більшість учнів І курсу успішно адаптувалися до умов училища та колективу
групи. Для учнів які мали проблеми з адаптацією проведені індивідуальні
бесіди з метою виявлення причин дезадаптації та усунення негативних
факторів.
Також було проведено цикл занять для успішної адаптації та згуртованості
першокурсників: «Ми одна команда».
Традиційно на початку навчального року практичний психолог виступив на
педагогічній раді за темою: «Аналіз контингенту учнів нового набору».
Психологічна служба брала участь у організації роботи Штабу по
профілактиці правопорушень, відвідував засідання Штабу.
Протягом першого півріччя 2019-2020 навчального року постійно
звертались для надання індивідуальних консультацій учні-сироти та учні
пільгового контингенту, батьки, опікуни учнів, педагоги, майстри в/н та
адміністрація училища для вирішення наступних питань:
- Профілактика правопорушень серед учнів;
- Соціальний та педагогічний супровід учня, що знаходиться у
скрутних життєвих обставинах;
- Складання соціального паспорту групи;
- Вирішення конфліктів з викладачами;
- Проблеми батьківсько-дитячих стосунків;
- Форми роботи з учнями з особливими освітніми потребами;
- Методичні рекомендації з приводу відкриття «Центру кар’єри»;
- Адаптація до умов навчання та виховання;
- Переваги ведення здорового способу життя;
- Постановка на квартирний облік;
- Налагодження взаємостосунків в колективі;
- Відповідальна поведінка;

- Отримання соціального житла;
- Отримання коштів по досягненню 18-річчя;
- Виплата аліментів;
- Відновлення втрачених документів;
- Видача єдиних квитків;
- Профорієнтаційна консультація для учнів спеціальної школи;
- Отримання матеріальної допомоги та сухого пайку;
- Вирішення інших соціальних питань.
В нашому закладі освіти навчається і виховується в 2019-2020 навчальному
році на І курсі 10 учнів, з психічними розладами. Також зараховано 20 учнів
позбавлених батьківського піклування, з них 15 під опікою. 24 учні мають
статус малозабезпечених.
Протягом І-го семестру проводилась розвивальна робота за програмою
«Дорослішай на здоров’я» в гр № 16, та «Равний-рівному» в гр № 17, яка
буде продовжуватися і в ІІ семестрі.
Практичним психологом для учнів 9–тих класів школи № 22 і 23 були
проведені практичні заняття: «Вибір професії – відповідальний крок».
Окрім вищезазначеного І семестр був насичений різноманітними акціями, а
саме:
 15.11.19 «Толерантність – запорука людяності» (до Міжнародного Дня
толерантності);
 25.11.19 «Шляхи боротьби над насильством щодо жінок» (проти
насильства);
 30.11.19 «СНІД - знати щоб жити» ( з нагоди Міжнародного Дня
порозуміння з ВІЛ- інфікованими);
 03.12.19 #НАРІВНІ (присвячена Дню людей з інвалідністю)
 05.12.18 «4 лапи» (до Міжнародного Дня волонтерів);
 06.12.18 «Біла стрічка» (з нагоди вшанування пам’яті студенток
розстріляних у Монреалі).
Крім цього з метою просвітницької та профілактичної роботи для учнів груп
та педагогічних працівників проведені практичні заняття, семінар-практикум,
бесіда, круглі столи:
 «Торгівля людьми, як порушення прав людини»;
 «Вільні від булінгу»;
 «Активні форми профілактичної роботи спрямовані на попередження
насильства серед учнів»;
 «Педагог інноваційних змін»;
 «Лабіринти спілкування»;
 «Слухай ти – тебе почують»;
 «Знаємо та реалізуємо свої права виконуємо обов’язки»;
 «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і
змінюватися все життя»

З учнівським самоврядуванням закладу освіти до Дня Святого Миколая були
зібрані кошти і придбані солодощі якими привітали дітей з Центру
соціально-психологічної реабілітації дітей області. Також учнівське
самоврядування підготували новорічну казку для учнівського та
педагогічного колективів.
На початку року була налагоджена тісна співпраця з різними соціальними
установами, серед яких:
 Сумський міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 Білопільський районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді;
 Служба у справах дітей Сумської міської ради;
 Служба у справах дітей Краснопільської РДА;
 Служба у справа дітей Білопільської РДА;
 Служба у справах дітей районної державної адміністрації;
 Відділом поліції;
 Ювенальною превенцією;
 Селищними радами.
 Та іншими.
В училищі протягом навчального року працюють змінні стенди. У І семестрі
2019-2020 н.р. інформація стендів була такою:
- «Зупинимо булінг разом»;
- «СТОП стрес»;
- «Кібербулінг»;
- «Великі права, маленької людини в Конвенціїї ООН Про права дитини»;
- Телефони гарячої лінії.
Окрім вищезазначеного учням соціально незахищених категорій постійно
надається соціально-педагогічна допомога, а саме: оформлення паспорту
громадянина України (Мокко А., Бондаренко І.); оформлення документів для
виплати аліментів (Мокко А, Мокко С., Орорей А., Кукушкін В., Бондаренко
І.), Оформлення та переоформлення пенсії по втраті годувальника та по
інвалідності (Артюх І. Орорей А., Спільно з інспектором поліції відвідували
учня за місцем проживання (Желєзний А.) складений акт обстеження
житлово-побутових умов.
Робота в ІІ семестрі 2019/2020 н.р. буде направлена на забезпечення
психологічного і соціально-педагогічного супроводу учнів з особливими
освітніми потребами, на створення безпечного освітнього середовища,
посилення роботи щодо протидії торгівлі людьми та роботу з підвищення
фахової
компетентності
педагогічних
працівників.
Також
буде
продовжуватися робота з налагодження зв’язків з громадськістю.

