
 

 

Київський професійний 

будівельний ліцей 

 

      Формування 

психологічного та 

соціально-педагогічного 

супроводу навчально-

виховного процесу 

 



Загальні відомості про психолога 
Щур Валентина Анатоліївна  

   Рік народження: 1976    

        У 1997 р закінчила з відзнакою  

індустріально-педагогічний коледж ім. 

А.С.Макаренка 

 У 2006 р закінчила Київський 

педагогічний університет 

ім.Б.Д.Грінченка 

Педагогічний стаж: 20 років 

Стаж практ.психолога 10 років  

  Кваліфікаційна категорія:  

“Спеціаліст  першої  категорії” 



Мій девіз: 

 

Навіть відстань в 1000 миль 

починається з першого кроку 



Соціальний статус учнів:  

 Контингент – 411 

 Іногородні - 201 

 Сироти – 30 

 Напівсироти або з неповних сімей – 171 

 Багатодітні – 43 

 З обмеженими можливостями - 3 



Головними формами діяльності 

практичного психолога є:  

психодіагностична 

консультативна робота, 

 корекційно - відновлювальна  

та розвивальна діяльність 

 просвіта 

навчальна діяльність 

 організаційно-методична робота 

зв'язки з громадськістю 

 



Психодіагностична робота 
 Анкета першокурсника 

 Дім-Дерево-Людина 

  Неіснуюча тварина 

 Методика для виявлення комунікативних і організаторських здібностей; 

 Міжособистісні стосунки в групах вивчаються за методикою "Соціометрія" 

Тест Айзенка; 

 Тест психогеометрія Делінгера;  

 Методика «Дерево» 

 Шкала самооцінки ситуативної тривожності (Спілбергера-Ханіна) 

 



Психодіагностична робота 

  Тест Люшера 

 Методика визначення показників та форм агресії А. Басса 

та А. Дарки, 

  Методика «Самооцінка психічних станів» (по Айзенку) 

 Анкета всеукраїнського моніторингу «Молодь і 

протиправна поведінка» 

  Анкетування "Вчитель очима учнів"  

 



Консультаційна робота 
 взаємовідносини в навчальній групі (місце і роль у 

колективі);  

взаємостосунки з викладачами, майстрами виробничого 

навчання,  дорослими, батьками, ровесниками;  

взаємовідносини, чоловік-жінка;  

усвідомлення власної особистості, внутрішньо 

особистісні конфлікти, профілактика комплексу 

неповноцінності;  

залежності особистості (алкогольній, наркотичній) і за 

результатами діагностики.  

 



 
Корекційно - відновлювальна і 

розвивальна діяльність 

 

 

Розвиваючий тренінг "На шляху до творчості” 

Профілактика конфліктів в учнівському середовищі; 

Толерантність у нашому житті; 

Цінності людини та її переконання; 

Життєві негаразди особистості, способи реагування.  
   



 

 

 

Корекційно - відновлювальна і 

розвивальна діяльність 
 Вплив куріння  на дітей та підлітків; 

Людське життя як найвища цінність у сучасному 

світі; 

Вчимося поважати та розуміти інших; 

Емоції, вміння їх контролювати . 
 



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча діяльність 
Бесіда Як знайти спільну мову з батьками? Чи варто 

тікати з дому?; 

Кохання у сучасному світі; 

Щастя…, як його досягти? 
 

 

 



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча діяльність 
Тренінгове заняття  «Твоє життя – твій вибір» з 

використанням гри “Крок за кроком” 

 



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча діяльність 
Тренінгове заняття  «Твоє життя – твій вибір» з 

використанням гри “Крок за кроком” 

 



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча  діяльність 

Заняття на тему: “Людина – індивід, всі разом колектив” 



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча діяльність 
Бесіда на тему “Знайте правду про ВІЛ”, показ фільму 

“Тест” до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ 



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча діяльність 

 

Заходи  з використанням  метафоричних асоціативних карт 

“Креатив”  



Корекційно - відновлювальна і 

розвиваюча діяльність 



Просвіта 
 Виступи на педагогічних радах: 

 Психофізіологічні особливості підліткового віку; 

 Профілактика конфліктних ситуацій серед 

учнівського середовища та формування позитивного 

психологічного клімату під час уроку. 

 



Просвіта 
 Інформування класних керівників щодо ефективної взаємодії 

з батьками учнів . 

 Педагогічні читання :  

 Мова жестів для вчителя. Не методичні поради. 

 Емоції і почуття, їх вплив на ефективність навчального 

процесу. 

 Виступ на батьківських зборах : 

     Як знайти взаєморозуміння з дітьми. 

 Методична допомога у підборі психологічної літератури з 

окремих тем.  

 

 

 



 

Організаційно – методична 

робота 
2010 – 2011 н. р. під час роботи ММС заступників директорів з НР проведено 

відкритий  захід з етики та психології сімейних відносин  

2011 – 2012 н.р. під час семінару  практичних психологів в Київському 
університеті ім.Б.Д.Грінченка проведено тренінг  

2011 – 2012 н.р. під час роботи ММС заступників директорів з НВР проведено 
тренінг 

Підготовлені  доповіді на ММС практичних психологів 

2012 – 2013 н.р. під час роботи ММС заступників з НВР проведено тренінг 

2012 – 2013 н.р. під час роботи ММС директорів проведено тренінг 

2013 – 2014 н.р. під час Декади молодого педагога проведено відкритий урок з 

етики та психології сімейних відносин на тему:” Психологія особистості ”; 

представлено інноваційний проект на Вернісажі – 2014 на тему:” 

Профілактика девіантної поведінки підлітків . Формування позитивних 

життєвих установок ” 

2014 – 2015 н.р. під час Декади молодого педагога проведено відкритий  захід 
на тему:“ Психологія спілкування ” ; практичний семінар на тему:” 
Профілактика конфліктних ситуацій та створення позитивного 
психологічного клімату під час уроку ” 

 

 



Організаційно – методична 

робота 
2015 – 2016 н.р. під час Декади молодого педагога проведено 

семінар “Магія кольору. Вплив кольору  на поведінку та 
самопочуття учнів;  

Курси підвищення кваліфікації “Емоції і почуття, їх вплив на 
ефективність навчального процесу…» 

Сучасний урок. Спільна творчість педагога і учня 

Під час роботи ММС заступників з НВР проведено семінар 
“Магія кольору. Вплив кольору на поведінку та самопочуття 
учнів”. 

2016 -2017 н.р. під час Декади молодого педагога заняття 

“Збереження психічного здоров”я педагога”  



Тренінгові заняття  під час проведення Декади 

молодого педагога в УПО м. Києва 

2013 р.- заняття на тему:”Правила 

конструктивної взаємодії з дітьми  

“групи ризику” 2014 р. – заняття на тему: 

” Профілактика конфліктних ситуацій серед 

учнівського середовища та формування 

позитивного психологічного клімату під час 

уроку” 
 



Фрагмент тренінгу під час семінару для 

практичних психологів у Київському 

університеті ім.Б.Д.Грінченка 



Участь у Вернісажі педагогічних ідей 



Доповідь під час ММС психологів на тему: 

“Психологічна культура розвитку творчих здібностей 

особистості” 



Доповідь на тему:«Ефективні способи 

спілкування учнів у молодіжному 

середовищі» 



 

Доповідь для учасників курсів підвищення 

кваліфікації на тему  “Емоції і почуття, їх вплив 

на ефективність навчального процесу…» 

 



Фрагменти тренінгу під час ММС  

директорів  



Фрагменти тренінгу під час ММС 

заступників директорів з НВР: 



Фрагменти тренінгу під час ММС 

заступників директорів з НВР: 



Доповідь під час ММС для викладачів Захисту 

Вітчизни на тему “Соціально - педагогічна та 

психологічна робота з учнями у конфліктний та 

постконфліктний період”   



Відкритий захід на тему: «Психологія 

спілкування» під час проведення Декади 

молодого педагога 



Фрагменти тренінгу серед педпрацівників  



Cемінар “Магія кольору. Вплив кольору  на 

поведінку та самопочуття учнів” 



Зв'язки з громадськістю 
 Районні Служби у справах дітей. 

 Районні управління поліції  

 ТОВ “Червоний Хрест “ Дарницького району. 

 Громадський рух «Твереза Україна». 

 «Національна гвардія України». 

 Київський притулок – розподільник для дітей. 

 Громадська організація «Надія для сиріт». 

 Кампанія А-21 «Протидія торгівлі людьми» 

 Київський міський центр соціальних служб для сім»ї, дітей 

та молоді. 



Зв'язки з громадськістю 

 Районні  центри служб для сім»ї, дітей та молоді. 

 Дарницьке районне управління юстиції. 

 Всеукраїнська організація «Волонтер». 

 Благодійна організація «Слово життя». 

 Благодійна організація «Моральна молодь України». 

 Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту Дарницької РДА 

у м.Києві. 

 Дружня клініка для молоді. 

 Київський міський центр по роботі з жінками. 

 

 

 



Дякую за увагу! 

 



Отримуй нові емоції та враження  
 Кожен хоче жити на вершині гори, але все щастя, весь розвиток відбувається, 
поки ти туди піднімаєшся. 

 П. Коельо  

Знайди своє джерело натхнення  
 В житті два джерела щастя – любов і творчість. 

  І. Шевельов 

Не тримай проблеми в собі 
Є лише одна людина, яка несе відповідальність за якість вашого життя. І ця 

людина – ВИ          
Джек Кенфілд 

Фокусуйся на позитиві  
 Те, що ми бачимо, залежить від того, куди ми дивимося. 

  Л. Леонов 

Тримай себе в тонусі 
 В здоровому тілі – здоровий дух.  

  Д. Ювенал 



Поділись добром з іншими 
 Найщасливіша людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості людей. 

  Д. Дідро 

Плануй день, місяць, рік 
 Щастя людини – десь між свободою і дисципліною. 

 І.П. Павлов 

Живи в гармонії з собою  
Якщо ви хочете, щоб життя посміхалось вам, подаруйте йому спочатку свій 
гарний настрій. 

 Б.Спіноза  

Усвідом свої потреби 
Якщо не можеш мати те, що хочеш, навчись хотіти те, що маєш. 

Арістотель 

Усвідом свої потреби 
Якщо не можеш мати те, що хочеш, навчись хотіти те, що маєш. 

Арістотель 


