Діяльність психологічної служби
Запорізької загальноосвітньої школи №66
обумовлена методичною проблемою школи
«Створення здоров’язберігаючого середовища
в умовах інклюзивної освіти».
Мета діяльності психологічної служби :
Збереження і зміцнення психічного, фізичного
здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників
навчально-виховного процесу за умови позитивних
міжособистісних відносин, сприятливого
психологічного клімату, розвитку позитивного
досвіду в умовах інклюзивної освіти.

Психологічна служба ЗЗШ №66
• Соціально–психологічний супровід учасників навчально–
виховного процесу в закладі здійснює практичний психолог
Боковець Г.Г. та соціальний педагог Марьянова І.І.
• Психологічний супровід освітнього процесу в закладі
здійснюється у співпраці з усіма суб’єктами навчальновиховного процесу: дітьми, батьками, педагогами.

• Це
система
професійної
діяльності
спеціалістів
психологічної служби, спрямована
на
створення
соціально-психологічних умов для збереження і зміцнення
здоров’я, успішного навчання і психологічного розвитку
дитини в ситуаціях взаємодії з однолітками і дорослими в
закладі.
•Педагоги і батьки – активні учасники цього процесу.

Пріоритетний напрямок роботи
психологічної служби:
Створення умов
для підвищення адаптованості особистості

до соціально-економічних змін,
розкриттю та розвитку в учнів особистісних ресурсів
засобами арт-педагогіки
відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства.

Напрямки діяльності
психологічної служби:
• Психопрофілактика - попередження проявів дезадаптації,
розробка рекомендацій в питаннях навчання, виховання та
розвитку; відстеження стану психічного здоров’я учнів та
вчителів;
• Психологічна просвіта - формування потреби в
психологічних знаннях, бажання використовувати їх з метою
власного саморозвитку;
• Консультативна робота - надання допомоги та створення
умов для розвитку особистості, здатної приймати рішення та
діяти за власним вибором, навчатися новій поведінці;
• Корекційно-розвивальна робота - формування потреби в
нових знаннях, можливості їх здобуття та реалізації в
діяльності та спілкуванні;
• Психодіагностична робота - виявлення найбільш важливих
особливостей діяльності, поведінки та психічного стану
школярів та педагогів.

Діяльність психологічної служби закладу
спрямована на реалізацію основних
завдань закладу та вимог сьогодення:
• Актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини;
• Сприяння збереженню та зміцненню психоемоційного здоров'я дітей;
• Формування компетентної особистості дитини;
• Формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з
порушеннями психофізичного розвитку та їхніх ровесників у процесі
внутрішкільної інтеграції;
• Психологічний супровід соціалізації учнів з особливими потребами;
дітей, які потрапили в складні життєві обставини в освітній процес
навчального закладу;
• Психологічний супровід процесу адаптації учнів 1, 5 класів.
• Консультативна та інформаційна – психологічна підтримка процесів
навчання, виховання і розвитку дітей в навчальному середовищі школи.
• Консультативна та інформаційна – психологічна підтримка батьків або
осіб, які їх замінюють, щодо особливостей розвитку, спілкування,
навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їхньої дитини
тощо.

Соціально–психологічний супровід
процесу адаптації учнів:
• Забезпечення адаптації до школи,
• Розвиток навчальної та пізнавальної мотивації,
• Розвиток самостійності та самоорганізації,
• Підтримка бажання і вміння вчитися,
• Формування системи цінностей

Портрет учня:
•сформованість ключових компетенцій;

•високий рівень пізнавальних можливостей;
•сформованість позитивної мотивації до навчання;

•самоконтроль; здатність до емпатії;
•впевнена поведінка та позитивна самооцінка;
•стабільність емоційно-вольової сфери;
•сформованість комунікативної компетентності;
•почуття патріотизму та відповідальності.

У психологічній діяльності
увага звертається на:
• Збереження психічного здоров’я;
• Ієрархію цінностей;
• Здатність дитини до адаптації;
• Формування позитивної мотивації до
навчання та збереження цього інтересу;
• Здатність до рефлексії та саморегуляції.
• Формування комунікативних навичок;
• Розвиток пізнавальних можливостей;
• Нахили та здібності учнів;

Злагоджена робота
психологічної служби,
педагогів та батьків учнів
забезпечує:
Формування щасливої
громадянськоактивної
особистісті,
здатної самостійно будувати
шляхи
свого подальшого розвитку .

