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Методична проблема  
«Створення умов для саморозвитку  

та формування адекватної 
самооцінки» 

 

Мета: сприяння створенню комфортних 
  умов для адаптації,   
  саморозвитку та самореалізації 
  особистості, формування  
  адекватної самооцінки учнів як 
  умови мотиваційної готовності 
  до саморозвитку 



Шляхи реалізації: 

І. На етапі адаптації першокурсників до умов 
 навчального закладу та колективу групи.  
 

 Мета: створення безпечних умов для саморозвитку дитини. 
 

ІІ. На етапі активного засвоєння учнями 
 професійних вмінь і навичок, які необхідні для  
професійного становлення особистості. 
 

 Мета: створення умов для формування адекватної самооцінки,  
що сприяє саморозвитку особистості. 
 

ІІІ. На етапі підготовки випускників  
до самостійної професійної діяльності. 
 

 Мета: формування адаптаційних механізмів, які сприяють  
успішній професійній реалізації учнів. 
 



Робота з абітурієнтами 



    



Практичні заняття «Будьмо знайомі»,  
«Я у просторі навчального закладу» 



Практичне заняття 
«Формування ситуації успіху в умовах 

соціальної адаптації» 



Робота з учнями  
з інтегрованих груп 



Заняття за програмою  
«Успішна адаптація студентів» 



Практичне заняття  
«У житті багато перешкод, 

 але безвихідних ситуацій не буває» 



Практичне заняття 
«Суспільство без насильства» 



Практичне заняття «SТOP булінг» 



Заняття за програмою  
«Попередження девіантної  
та делінквентної поведінки» 



Групова консультація  
«Відповідальність у моєму житті» 



Практичне заняття  
«Учні «групи ризику». Шляхи взаємодії» 



Практичне заняття  
«Булінг. Кібербулінг. Мобінг» 



«Дерево толерантності» 



Акція «Запали ліхтарик толерантності» 



Акція «Збережи себе заради майбутнього» 
 



Акції «Вільні від ВІЛ», 
«Знати, щоб жити» 
 



Акції по протидії насильству 



Тиждень психології 



Проект  
«Творимо культуру миру разом» 



Практичне заняття 
«Лабіринти спілкування» 
 



Розвиваюча програма 
«Хочеш змінити світ – почни з себе» 
 

1.Пізнаючи себе – розвиваюсь 
2. Мистецтво спілкування 
3. Комунікація без бар’єрів 
4. Попередження конфліктів 
5. Я – впевнена особистість 
6. Емоційна саморегуляція 
7. Стресостійкість 
8. Розвиток творчості та креативності 
9. Мій життєвий успіх 

Структура програми: 



Заняття за програмою 
 «Хочеш змінити світ – почни з себе» 



Акція «Міняю цигарку на цукерку» 



Квест «Здоровим бути модно» 



Ярмарка професій 



Практичне заняття  
«Заспокойся, в тебе іспит» 



Практичне заняття  
«Сучасний учень. Шляхи взаємодії» 



Практичне заняття 
«Психологічна культура педагога» 



Участь у фахових 
 науково-практичних семінарах 



Підвищення професійного рівня: 

«Дорослішай  
 на здоров’я»  
(2016 рік) 

«Навички кризового 
консультування  та 

розвиток психосоціальної 
стійкості до стресу в 
дітей»  (2017 рік) 

«Впровадження відновних 
 практик у закладах  

освіти області» (2016 рік) 

Проблемні курси 
 



Виступи на обласних методичних  
об’єднаннях практичних психологів 



Фахові публікації 



Нагороди  
за роботу 



Дякую 

за увагу! 


