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Шановні учні та батьки! 

Завдання психолога – допомогти розібратися в ситуації,що склалася та знайти 

рішення проблеми. 

 

На учнівський вік припадає процес активного формування соціальної зрілості, яка 

полягає у здатності кожної молодої людини опанувати сукупність соціальних ролей. Цей 

період збігається з періодом юності і відрізняється складністю становлення особистісних 

рис. Розвиваються такі якості особистості як цілеспрямованість, рішучість, 

наполегливість, самостійність, ініціативність, уміння володіти собою. Підвищується 

інтерес до моральних проблем – сенс буття, життєві цілі, спосіб життя, любов, вірність 

тощо. Однак, коли відбуваються пошуки власного духовного простору, коли 

загострюється потреба життєвого самовизначення, взаємодія з „іншим”, „новим” може 

породжувати конфлікти, протистояння, викликати неадекватні реакції та оцінки. У 

кожного з нас постійно виникають різні труднощі і ми можемо опинитися в непростій 

життєвій ситуації. Не соромтеся звернутися особисто, поставити питання, яке вас 

хвилює! 



 

Основні завдання діяльності кабінету психолога: 

  

- сприяння   адаптації учнів закладу; 

- підвищення  психологічної компетентності учнів, їх батьків  та викладачів; 

- підвищення рівня обізнаності учнів щодо відповідальної поведінки; 

- формування  вмінь конструктивно спілкуватися, активної життєвої позиції учня, 

критичного мислення юнацтва, навичок здорового способу життя учнів та 

стресостійкості;   

- профілактика  комп’ютерної залежності, девіантної  та суіцидальної поведінки, різних 

форм насильства в учнівському середовищі та сім ї. 

 

ФОРМИ РОБОТИ   

 Індивідуальне консультування учнів, батьків, викладачів. Психологічне консультування 

являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її 

вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну 

підтримку і душевний спокій. 

 Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, 

або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується 

професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації. 

 Психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота 

передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників, з метою виявлення 

індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей та 

надання рекомендацій. 

  

 Психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і 

особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто 

чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення. 

  

 Психопрофілактична робота серед учнів. Заходи, спрямовані на збереження 

психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних 

стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, 

попередження алкогольної, наркотичної залежності. 

  

 Просвітницька робота серед учнів, батьків, викладачів передбачає роз’яснення 

актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури. 

  

        Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, 

зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають 

учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та 

навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання 

взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та 

використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності. 

        Тренінги відбуваються за запитом учасників),а також з ініціативи психологічної 

служби. 

  

    Психологічний кабінет розміщений у зручному  для відвідування   місці   на   першому   

поверсі   навчального   корпусу, кабінет №12 

    Практичний психолог працює Пн. – Пт. з 08.00 до 17.00; Перерва з 12.00 до 13.00.  

    Вас завжди готова вислухати : Тел. (05446)63302, tatarenkolesa@gmail.com  

http://sumdu.edu.ua/ukr/social/psychological/103-general/management/structure/psychological/7777-osnovni-zavdannya-diyalnosti-psikhologichnoji-sluzhbi.html

