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Психолого-педагогічний супровід учнів в ОМНВК № 1 

 

Основна мета психолого-педагогічного супроводу – створення 

максимально комфортних умов, які дають змогу повною мірою реалізувати 

здібності та нахили учасників навчально-виховного процесу, сформувати 

адекватну самооцінку і прагнення до самореалізації через широке 

застосування досягнень психологічної науки. 

Психолого-педагогічна служба Одеського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату № 1 є складовою частиною охорони фізичного і 

психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу і діє з 

метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов 

для розвитку та саморозвитку кожної особистості. 

Основною метою функціонування психолого-педагогічної служби 

ОМНВК № 1 є підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

шляхом його індивідуалізації та одночасно захист соціального і психічного 

здоров’я всіх його учасників на основі застосування методів і технологій 

практичної психології та сучасної педагогіки. 

У своїй роботі психологічна служба ОМНВК № 1 виділяє наступні 

завдання: 

- сприяння оптимізації навчально-виховного процесу, психологічний 

супровід освітніх інновацій та виявлення їх впливу на життєдіяльність 

навчального закладу; 

- робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги, що 

мають проблеми в навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади; 

- сприяння забезпеченню норм, прав та свободи людини; 

- профорієнтація та розвиток соціальної компетентності 

старшокласників; 

- розвиток індивідуальних інтересів та потреб учнів, сприяння їх 

моральному становленню як соціально значимої особистості; 

- надання необхідної психолого-педагогічної допомоги учням, які 

перебувають у кризовій ситуації (як то допомога дитині в адаптації при 

переході із однієї вікової групи до іншої); 



- психологічний супровід до допомога в саморозвитку обдарованої 

молоді та молодих вчителів; 

- психологічне обстеження учнів щодо умов індивідуального розвитку 

учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їхній розвиток 

та процес навчання; 

- просвітницько-пропагандистська робота з метою підвищення 

психологічної культури в навчальному закладі та сім’ї; 

- превентивне виховання, орієнтація на здоровий спосіб життя та захист 

психічного здоров’я; 

- підвищення фахової компетенції, опанування інноваційними методами 

і технологіями; 

- надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги 

постраждалим, переселенцям, членам їх сімей. 

Пріоритетним напрямком роботи є забезпечення соціально-

психологічних умов для успішного навчання та розвитку особистості, її 

соціалізації та професійного становлення. 

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Наше 

життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного 

потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості 

самореалізації. Зміни, які сьогодні відбуваються в освіті, стосуються не лише 

учнівської аудиторії, але й педагогічних працівників. Важливою умовою 

модернізації освіти є підготовка педагогічних працівників та їх професійне 

вдосконалення. Сьогодення вимагає від вчителя гнучкості, мобільності, 

творчих якостей, навичок швидкого опрацювання інформації, яка невпинно 

зростає. Вчитель «нового» типу повинен відзначатися різнобічною 

компетентністю й опановувати сучасні освітні технології. Сучасна школа 

потребує педагога, який удосконалював би зміст своєї діяльності відповідно 

до вимог часу та світових стандартів, який був би самодостатньою 

особистістю, взірцем високої духовної і педагогічної культури, прагнув до 

професійного розвитку та творчої самореалізації. 

Практичним психологом, спільно з адміністрацією комбінату 

регулярно проводять психолого-педагогічні семінари, де вчителя мають 

змогу ознайомитися та взяти для використання у своїй педагогічній 

діяльності сучасні психологічні методи роботи з учнями, завдяки чому ми 

можемо спостерігати високий рівень знань в учнів з технологій та предмету 

«Захист Вітчизни» (ОМЗ). Також в комбінаті працюють методичні комісії, на 

засіданнях яких вчителі обговорюють сучасні форми і методи навчання, що 



активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу 

до вивчення предмету, велику увагу приділяють створенню на уроках 

сприятливого психологічного мікроклімату для навчання, виховання, 

враховуючи індивідуальні здібності та інтереси учнів. 

Уроки характеризуються високою ефективністю, вчать учнів 

міркувати, аналізувати, робити висновки, формують в них навички 

самоаналізу та самоконтролю, а також критичного мислення, що є дуже 

важливим для сучасної людини. 

Проводяться відкриті уроки, семінари, метою яких є обмін досвідом 

між колегами, що сприяє творчому розвитку та підвищенню майстерності 

вчителів. 

Директор комбінату Назаров Валентин Петрович надає педагогічну 

підтримку педагогам, спрямовує їх на визначення інтересів, цілей, 

можливостей і шляхів подолання перешкод (проблем) учнів, що сприяє 

досягненню бажаних результатів у навчальній діяльності, розвитку реальних 

й потенційних можливостей та здібностей. 

Психологічна підтримка є багатовимірним процесом, який 

зосереджений на позитивних якостях і перевагах особистості, сприяючи 

відновленню віри в себе і свої можливості, підвищенню стійкості особистості 

до дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх чинників. Психологічна 

підтримка допомагає впоратися з життєвими труднощами і проблемами, що 

виникають. 

Виходячи з цього, ми визначили психолого-педагогічний супровід як 

цілісну, системно-організовану діяльність, що забезпечує створення в межах 

ОМНВК № 1 соціально-психологічних і педагогічних умов для успішного 

навчально-виховного процесу, розвитку та само актуалізації особистості 

учня. 


