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Основні напрямки роботи соціально-
психологічної служби
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Взаємодія з учасниками навчального процесу

Практичний 

психолог

Адміністрація 
школи

Методична 
служба школи

Соціальний 
педагог школи

Медичні 
працівники 

школи

Учнівське 
самоврядування Учні 

школи

Вчителі

Батьки

Бібліотекар



Консультаційна робота



Корекційна робота 
з дітьми з особливими потребами





Просвітницьке заняття «Любов та 
закоханість,яка між ними різниця»



Факультатив 
«Основи сім'ї»



Тренінгові заняття на згуртованість колективу



Апробація європейської програми «Карти 
дружби» в закладі



Урок доброти в 1-В клас



Зустрічі з правоохоронними органами



Тренінг з учнями  9-кл. на тему: « Право чи 
обов’язок ?»



Розв'язання конфліктів за допомогою «Карт 
дружби»



Тренінгові заняття з підлітками



Психологічні диспути зі старшокласниками



Тренінг командоутворення з вчителями



Активна участь у школі професійного зростання 
ТОКІППО « Безпечне та здорове освітнє середовище» 



Спікер у Т- містечку у конфліктно-коригуючій локації. Тема:  
«Безпечне та здорове освітнє середовище в часі війни».



Онлайн-семінар на тему : « Психологічна стійкість 
батьків та вчителів у часі війни».



Організація точки «Спільно» на базі ліцею, робота з дітьми-
переселенцями та їхніми батьками.



Спільний перегляд фільму з дітьми ВПО та 
їхніми батьками



Тренінгове заняття на тему: « Психічне здоров’я та війна. Способи та 
техніки зняття стресу». 



Просвітницькі бесіди з батьками



Мінна небезпека 



Як говорити з дітьми про війну?



Ефективне спілкування з дітьми в кризовій 
ситуації



Як впоратися зі стресом та тривожністю під час 
війни?



Психологічна підтримка дитини



Організація літнього табору



Просвітницька робота з батьками



Профілактичні бесіди з педагогами



Просвітницька робота з педагогами ліцею



Проведення психологічних занять з дітьми-переселенцями у 
благодійному мистецькому просторі.



«Групи підтримки для батьків «Поруч»



Тренінгові заняття в межах проєкту «Поруч» за 
програмою «Діти та війна. Навчання технік зцілення»



Співпраця з волонтерами



Надання гуманітарної допомоги від дитячого фонду ЮНІСЕФ 
робота з сімями по КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТУ



Відкриття реабілітаційної кімнати за спричння БО УКРАЇНСЬКА ОСВІТЯНЯ 
ПЛАТФОРМА та міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ за проєктом  Дитячі 
точки СПІЛЬНО



Навчанна методики роботи з дітьми PLAY BUSS від організації СОС 
Дитячі містечка




