
 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ СОЦІАЛЬНО - СИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

комунального закладу 

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЛІЦЕЙ-ШКОЛА №14» МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

за 2018-2019 навчальний рік 

                                                                                                                   

1. Загальні дані про практичного психолога та соціального педагога 
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1.1. Вказати наявні сертифікати та свідоцтва з проходження різноманітних 

курсів 

 сертифікат  учасника XXXIII міжнародного фестивалю арт-терапії «ART-

PRAKTIK». 

 сертифікат учасника ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення». 

   сертифікат учасника тренінгу «Виявлення осіб, які постраждали від 

домашнього насильства. Практичні аспекти в роботі з постраждалими від 

домашнього насильства» - в рамках проекту «Комплексний підхід до 

вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні». 

 Сертифікат учасника тренінгу «Перенаправлення осіб, які постраждали від 

домашнього насильства. Забезпечення постраждалих комплексними 

послугами» - в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми 

насильства щодо жінок та дівчат в Україні». 

 Сертифікат про проходження навчання міжнародного навчального курсу «Як 

попередити насилля та кібербуллінг в навчальних закладах» (72 години, EDU-

HUB регіональний ресурсний тренінгів центр для спеціалістів, які працюють з 

підлітками в країнах Східної Європи та Центральної Азії»). 

 Сертифікат учасника Форуму служб порозуміння закладів освіти та тренінгу з 

тренерської майстерності медіаторів та медіаторок (м. Київ, 19-21.03.2019). 

 Сертифікат учасника тренінгу «Застосування методики ненасильницького 

спілкування Маршалла Розенберга в освітньому процесі» (м. Маріуполь).  



 

2. Діяльність соціально - психологічної служби  

2.1. Організаційно - методична та аналітична робота. 

Практичний психолог та соціальний педагог Маріупольського НВК «Ліцей-

школа №14» у 2018-2019 навчальному році у своїй діяльності   дотримувалися 

затвердженого графіку та плану роботи, який чітко відповідав плану роботи НВК на 

рік. Робота здійснювалась у наступних напрямках: організаційно-методичний, 

психодіагностичний, корекційно-розвивальний, консультаційний, просвітницький. 

Також підтримувалися зв’язки з громадськістю, урядовими і неурядовими 

організаціями, з батьками учнів. По всіх напрямках зміст роботи психологічної 

служби не суперечив вимогам чинного законодавства України. 

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції ООН про права дитини в НВК 

«Ліцей-школа №14»   було оформлено соціальні паспорти по класам та групам та на 

їх основі складено соціальний паспорт ліцею, який відображає специфіку 

учнівського складу ліцею, що дає змогу побачити специфіку роботи психологічної 

служби з дітьми різних категорій (діти «з особливими потребами», діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти із багатодітних родин, діти із зони АТО діти, сім’ї 

яких опинились в складних кризових ситуаціях тощо). Класні керівники спільно із 

соціальним педагогом зібрали відповідну документацію та розмістили її по текам. 

Організаційно-методична робота передбачала складання планів на навчальний 

рік, семестр, місяць, тиждень, роботу над методичною проблемою. 

 У 2018-2019 н.р. психологічна служба НВК «Ліцей-школа №14» разом із 

педагогічним колективом працювала над методичною проблемою: «Від 

інноваційного змісту й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя – 

до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».  

Виходячи з цього практичний психолог Москвіна Наталя Олексіївна та 

соціальний педагог Мірошниченко Тетяна Миколаївна здійснювали соціально-

психологічний супровід роботи педагогічного колективу НВК з метою сприяння 

розвитку індивідуальності кожної дитини, збереження всіх форм її здоров’я, 

формування у ліцеїстів стійкої позитивної навчальної мотивації, підготовки до 

самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.  

Практичний психолог Москвіна Н.О. працювала над проблемою:   

«Психологічний супровід профільного навчання та роботи з обдарованими дітьми в 

умовах школи нового типу». Соціальний педагог Мірошниченко Тетяна Миколаївна 

працювала над проблемою: «Вплив соціального оточення на формування 

особистості учня та його підготовки до життя в сучасних умовах».   

 

Пріоритетними напрямками у роботі  психологічної служби були: 

 соціально-психологічний супровід роботи 1-х класів в умовах роботи нової 

української школи; 

 соціально-психологічний супровід впровадження інноваційних технологій в 

навчально-виховний процес; 

 формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в 

ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження 

репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; 

 психологічне забезпечення формування в учнів ліцею стійкої позитивної 

навчальної мотивації; 

 моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку дітей та підлітків; 



 соціально-психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми; 

 соціально-психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання 

учнів;  

 соціально-психологічний супровід роботи з батьками та сім’ями ліцеїстів, 

зокрема сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;  

 соціально-психологічний супровід роботи з дітьми та сім’ями внутрішньо 

переміщених осіб; 

 превентивне виховання, метою якого є формування у дітей та підлітків 

навичок здорового способу життя, профілактична робота з подолання явищ 

жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, негативних явищ,  

суїцидальної поведінки; 

 попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед 

здобувачів освіти; 

 формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків; 

 формування здорового соціально-психологічного клімату у класних 

колективах, педагогічному колективі і закладі в цілому. 

  

2.2.  Діагностична діяльність, корекційно-відновлювальна та  розвивальна 

робота. 

3.2.1. з  учнями 

1.Вивчення рівню розвитку та адаптації до шкільного навчання учнів перших класів   

Мета: моніторинг розвитку пізнавальної сфери учнів перших класів та їх адаптації 

до шкільного навчання 

Дослідження проводились у жовтні 2018 року (1-А,1-Б, 1-В) та у квітні  2019 року 

(1-А,1-Б,1-В) 

 До діагностичного комплексу увійшли наступні методики:   «Шифрування», 

Розстановка  чисел», «Графічний диктант», «Малюнок людини», «Числові 

закономірності», «Установи відношення», «Загальна назва», «Тест простих 

доручень у прямокутнику», «Продовжи речення», «Прогресивні матриці 

Равена», анкета «Я+школа», проективна методика «Школа звірів» тощо. 

Висновок: всі діти успішно пройшли процес адаптації. 

За результатами проведеної діагностичної роботи визначені учні з проблемами у 

розвитку окремих пізнавальних процесів. Вчителям початкових класів надана 

консультативна допомога по роботі з дітьми. Проведено індивідуальне 

консультування батьків. 

2. Вивчення адаптації до навчання у середній ланці учнів 5-х класів 

Діагностика проводилась у жовтні, грудні 2018 р., квітні 2019 р. 

Мета: надання практичної допомоги учням в процесі пристосування до нових умов 

навчання. 

 Діагностичний комплекс: методика ТІТ, «Незакінчені речення», «Школа», 

«Школьный тест тревожности Филипса», «Емоційна оцінка школи»,  

«Неіснуюча тварина», «Діагностика навчальної мотивації»  тощо. 

Висновок: процес адаптації до умов навчання у середній ланці всі учні пройшли. 

Надана консультативна допомога батькам учнів та класним керівникам. Проведено 

групові та індивідуальні консультації батьків за результатами діагностичної роботи. 

 

 

 



3. Дослідження професійних нахилів, інтересів учнів 9 класів 

Дослідження проводились протягом навчального року 

Мета: допомога старшокласникам у професійному виборі, формування   профільних 

класів 

 «Карта інтересів», анкета «Орієнтація», «Рівень домагань», «Мотивація до 

навчання», «Інтелектуальна лабільність», «ДДО», «Методика професійного 

самовизначення Дж.Голланда» та інші.  

За результатами діагностичної роботи учням надана консультативна допомога щодо 

вибору напрямку подальшого професійного навчання. 

4. Дослідження  способів реагування у конфлікті учнів старшої школи (10 клас) 

Дослідження проводилось у лютому 2019 р. 

Мета: діагностика наявності основних способів реагування у разі виникнення 

конфліктних ситуацій (в межах вивчення курсу «Психологія ділового спілкування і 

основи ділового етикету»). 

 Методика «Оцінка способів реагування у конфлікті К.Томаса (адаптація 

Н.В.Гришиної). 

За результатами діагностичної роботи надана консультація учням щодо 

ефективності використання основних стратегій реагування на конфліктні ситуації.  

5. Вивчення ставлення до навчальної діяльності учнів 5-11 класів (на запит 

адміністрації НВК) 

Дослідження проводилось у протягом року. 

Мета: корекція мотивації до навчальної діяльності, сприяння створенню 

позитивного емоційного середовища 

 Методика ТІТ. 

Результати діагностики надані заступнику директора з НВР, класним керівникам. 

Здійснена групова робота з вчителями щодо коректного спілкування з учнями, 

мотивації їх до навчальної діяльності  (як мотивувати учнів до вивчення предмету, 

як запобігти труднощам). 

6. Комплексне діагностичне дослідження учнів 4-В, 6-А, 8-Б, 9-Б класів (на запит 

адміністрації закладу) 

Дата проведення: лютий-травень 2019 р. 

Мета: дослідження ставлення учнів до навчальної діяльності, визначення 

самооцінки та рівня психологічного комфорту в класних колективах.  

З результатами роботи ознайомлені учні, педагогічні працівники ліцею. Розроблені 

рекомендації батькам та старшокласникам. Виступ на нараді вчителів та 

батьківських зборах. 

7. Анкетування учнів 3-11 класів в рамках роботи над створенням  Кодексу 

безпечного освітнього середовища. 

Дата проведення: грудень 2018 р.    

 З результатами анкетування ознайомлені всі учасники навчально-виховного 

процесу, складені рекомендації для кожного класу. Результати анкетування стали 

основою створення КБОС. 

8. Анкетування учнів 8-10 класів щодо виявлення схильностей підлітків до певних 

видів діяльності (методика ДДО, Клімов) – на запит Маріупольського міського 

Центру зайнятості.  

Дата проведення – березень, травень 2019 р.  

Результати надані у Центр зайнятості. 

 



9. Діагностичні дослідження в межах написання наукових робіт 

Дослідження проводились у березні 2019 р.    

10.Діагонстична робота у класних колективах ліцею на запит класних керівників, 

адміністрації закладу. 

 З результатами діагностичної діяльності ознайомлені діти, батьки, викладачі. 

Інформація щодо роботи психолога обговорювалась на педагогічних нарадах, 

батьківських зборах, нарадах при директорі. 

 

3.2.2. з  педагогічним колективом 

1. Анкетування вчителів 1-х класів з метою вивчення процесу адаптація учнів 1-х 

класів до навчання у школі. 

Дослідження проводилось у жовтні 2018 р. 

За результатами комплексної діагностики складено рекомендації вчителям, виступ 

на педагогічній нараді. 

2. Анкетування класних керівників 5-х класів з метою вивчення процесу адаптації 

учнів 5-х класів до мов навчання у середній ланці. 

Дослідження проводилось у жовтні 2018 р. 

За результатами комплексної діагностики складено рекомендації вчителям, виступ 

на психолого-педагогічному консиліумі, індивідуальне консультування класних 

керівників. 

3. Анкетування вчителів в рамках роботи над створенням  Кодексу безпечного 

освітнього середовища. 

Дата проведення: грудень 2018 р.    

4. Анкетування технічного персоналу ліцею, працівників закладу в рамках роботи 

над створенням  Кодексу безпечного освітнього середовища. 

Дата проведення: грудень 2018 р.    

З результатами анкетування ознайомлені всі учителі (на нараді при директорі), 

технічний персонал ліцею. Надані рекомендації щодо створенні безпечного 

освітнього середовища в класних колективах. 

 

3.2.3. з  батьками 

1. Анкетування батьків учнів 1 класів  з метою вивчення процесу адаптація учнів 1-х 

класів до навчання у школі. 

Дослідження проводилось у жовтні 2018 р. 

З результатами комплексної діагностики ознайомлені батьки на батьківських зборах, 

надана індивідуальна консультативна допомога (на запит батьків). 

2.  Анкетування батьків учнів 1-11 класів в рамках роботи над створенням  Кодексу 

безпечного освітнього середовища. 

Дата проведення: грудень 2018 р.    

З результатами анкетування ознайомлені всі учасники навчально-виховного 

процесу, складені рекомендації для кожного класу. Результати анкетування стали 

основою створення КБОС. 

  

Діагностична робота соціальним педагогом виконувалася в межах соціальної 

захищеності дітей та виховної діяльності соціального педагога: діагностика та 

виявлення учнів із неблагонадійних родин, дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та опіки, дітей, схильних до прогулів, дітей, які не 



бажають вчитися з метою подальшого посилення контрою над даними категоріями 

дітей та профілактики негативних моментів в їх вихованні.  

 

3.3. Психологічне консультування   

 

3.4. Психологічна просвіта  

3.4.1. Виступи перед учнями 

У 2018-2019 н.р. психологічна просвіта здійснювалась серед учнів всіх класів. 

Виступи практичного психолога були спрямовані на висвітлення питань здорового 

способу життя (1-11 кл.), питань профорієнтації (9,10 класи), питань профілактики 

суїцидальної поведінки і насильства у дитячому середовищі (5-11 класі), питань 

толерантного і ефективного спілкування з дорослими і однолітками (3-11 класи), 

питань профілактики агресивної поведінки і комп’терної залежності (7-8 класи),  

володіння навичками емоційної саморегуляції, створення сприятливого 

психологічного клімату в колективі однолітків (7-9 класи) тощо.   Виступи 

здійснювались протягом року на замовлення адміністрації і класних керівників. 

Охоплення дітей – 90%. 

 

 

№ Тематика звернень Кількість 

звернень 

(%) 

З боку батьків 

1. проблеми адаптації дітей до умов навчання у ліцею у різні вікові 

періоди 

15% 

2. проблеми спілкування з дітьми у різні вікові періоди 15% 

3. підготовка дітей до навчання у школі 5% 

4. проблеми спілкування з однолітками 30% 

5. небажання йти до школи 5% 

З боку педагогів 

1. проблеми адаптації учнів до навчання у ліцеї 25% 

2. проблеми взаємовідносин у класних колективах 35% 

3. особистісні проблеми 5% 

4 проблеми спілкування з колегами по роботі 20% 

5. підготовка до атестації 3% 

6. підготовка учнів до захисту робіт на конкурсах, конференціях 

різних рівнів 

50% 

З боку дітей 

1. особистісні проблеми  20% 

2. проблеми професійного самовизначення 35% 

3. проблеми спілкування з однолітками 55% 

4. проблеми в стосунках з дорослими 36% 

5. підготовка наукових робіт, підготовка до олімпіад 50% 

6. підготовка до презентації власних наробок на конкурсах, 

змаганнях різних рівнів 

20% 

З боку інших зацікавлених осіб 

звернень не було 



 

Тематика проведених соціальних уроків: 

 

Тематика бесід, виступів, соціальних 

уроків 

Кількість 

дітей 
Клас 

Уроки та бесіди на тему: “Протидія 

булінгу” 
150 

5-Б,6-А,6-Б,9-А,8-

А,Б 

Бесіда “Безпечний інтернет” 84 7-А,6-А, 6-Б 

“Відповідальність за образи в соціальних 

мережах” 
75 6-А, 6-Б, 5-А,Б 

“Культура поведінки в школі та шкільний 

етикет” 
56 2-А, 3-Б 

“Ставлення до конфліктів у класі” 51 8-Б, 5-Б 

Захід, приурочений святкування Дня 

української писемності “День української 

писемності. Історія і сучасність”  

67 8-А,Б,В 

“Вчимося бути толерантними” 62 3-А,2-Б 

Захід, приурочений до Міжнародного дня 

проти паління “Ми проти паління” 
110 7-А, 6-Б, 8-А,6-А  

“Шкідливі звички” 63 9-11 кл. 

Захід, приурочений до Єдиного дня 

боротьби зі СНІДом “Знати, щоб жити!”  
102 8-10кл. 

“Права й обов’язки дитини” 39 6-Б, 5-Б 

“Правила поведінки в НС” 25 5-А 

“Все починається з поваги”  29 6-А 

“Адміністративна відповідальність за 

негативні вислови в соціальних мережах” 
41 9-Б,В 

“Як уникнути конфліктних ситуацій” 37 5-Б, 6-А 

“Знайти себе! Вибір професії” 20 11-А 

Заняття в ігровій формі “Обережно! 

Міни!” 
53 2-А,3-А 

Радіурок “Користь гарячого харчування” 655 1-11 кл. 

“Урок патріотичного виховання” 31 5-А 

“Складові здорового способу життя” 36 2-Б 

“Правила поведінки на залізній дорозі” 37 9-11кл. 

Заняття з “Інформування про мінну 

небезпеку” 
134 

9-А,Б,В,10-А,8-

А,Б 

“Я маю право на …” 26 8-Б 

“Екологічне виховання” 18 10-А 

“Екологія і ми. ЧАЕС” 38 5-Б, 8-А 

“Про небезпечність отруйних грибів” 28 5-А 

“Майбутня професія” 37 9-А,Б 

  

 

 

 

 



 

3.4.2. Виступи перед педагогічними  працівниками: 

 Серія інформаційних та ознайомчих виступів на педраді в рамках роботи над 

створенням Кодексу безпечного освітнього середовища НВК “Ліцей-школа № 

14”, який здійснюється в рамках проекту «Попередження сексуального 

насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної 

Європи – комплексний підхід», впровадженого Українським фондом 

«Благополуччя дітей» у партнерстві з Фундацією «Даємо дітям силу» 

(Польща) за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія) 

 Інформаційні виступи на педрадах в рамках проекту «Створення системи 

служб порозуміння для впровадження медіації за принципом рівний-рівному 

та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти Донецької та 

Луганської областей» здійснюється ЮНІСЕФ та "Ла Страда-Україна" за 

підтримки Інструменту стабільності та миру ЄС. 

 Виступи на педагогічних нарадах «Як сформувати позитивний психологічний 

клімат в класі», «Психологічне здоров’я учня сучасної школи». 

 Виступ на нараді вчителів з анонсом інформаційно-просвітницької кампанії за 

безпечний Інтернет для підлітків «Уважні батьки» (травень 2019 р.).  

3.4.3. Виступи перед батьками  

 За результатами проведеної діагностичної роботи на батьківських зборах 

(1,5,7,8,9,10 класи). 

 «Психологічні аспекти адаптації першокласників» – батьківські збори,1 класи 

(жовтень-листопад 2017 – 90%). 

 Групове консультування  батьків майбутніх першокласників за результатами 

занять у Школі майбутнього першокласника та надання практичних 

рекомендацій щодо підготовки дітей до школи (3 виступи, 85%). 

 «Проблеми безпеки життя дитини у сучасному суспільстві: насильство в сім’ї 

та серед однолітків» 1-9 класи, лютий-березень 2019 р. (на запит класних 

керівників). 

 «Життя одне» – виступ на батьківських зборах з метою профілактики 

суїцидальної поведінки підлітків. 

 Робота Клубу батьківської компетентності. 

 «Уважні батьки» – виступи на батьківських зборах в рамках інформаційно-

просвітницької кампанії Українського фонду «Благополуччя дітей» (7А, 7-Б, 

8-А, 8-Б класи, травень 2019 р.). 

  
3.4.4. Наявність методичних  наробок, статей 

 Карманное пособие «Изменяя жизнь: Управляем бюджетом», «Изменяя жизнь: 

Управляем стрессом», «Изменяя жизнь: Управляем здоровьем», «Изменяя 

жизнь: Воспитываем детей без наказания» - в рамках проекта «Улучшение 

качества жизни внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего от 

конфликта в Украине (Украинский фонд «Благополучение детей», МИД 

Германии). 

3.5. Профілактична робота з метою превентивного виховання  

 Профілактичні заходи здійснювались з батьками та вчителями школи відносно 

правил відвідування учнями школи.   

 Щоденно проводився рейд “урок”. За результатами рейду було складено 

накази по школі (всього 4). Протягом зазначеного періоду не було зафіксовано 



пропуски по неповажним причинам. Також проводилась робота з батьками, 

лікарями стосовно повернення до занять учнів, які тривалий час були відсутні. 

На учнів, які були відсутні на заняттям 10 і більше днів, було складено 

відповідні акти про відсутність. Протягом року таких актів було складено 396. 

Щотижня акти відправлялись для реєстрації в департамент освіти. Щоденно 

здавався звіт щодо відсутніх на заняттях. Особливе значення надавалось 

обліку та контролю відвідувань занять учнів із внутрішнього переміщених 

сімей. Таких учнів нараховується – 43. 

 Також протягом року велася соціально-підтримуюча робота, спрямована на 

підтримування задовільного рівня життя з  метою успішного виховання, 

навчання дитини. В даному начальному році на обліку в школі знаходилися 

168 дітей із неповних сімей, 3 дітей-сиріт, 4 – позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю – 4, матерів одиначок – 13, дітей ЧАЕС – 3, 

малозабезпечених сімей – 5, багатодітних – 48 родин, дітей учасників АТО - 

13. З даними категоріями проводилася наступна робота: відвідання на дому 

(167 учні), дослідження матеріальних та побутових умов, визначення на 

безкоштовне харчування в шкільній їдальні окремим категоріям, залучення 

громадськості до різноманітних доброчинних акцій, спрямованих на 

матеріальну підтримку таких родин, співпраця в роботі зі службами 

соціального захисту, організація відпочинку, оздоровлення тощо. Позитивною 

стороною даного виду робіт потрібно відмітити глибину вивчення сімей учнів, 

можливість дослідження проблем із середини, можливість оперативного 

реагування на неочікувані випадки. 

 В рамках соціальної підтримки усі сироти забезпечені “єдиним квитком”, 

одягом, навчальною літературою, гарячим харчуванням. Ці діти постійно 

знаходяться під наглядом соціального педагога, який періодично відвідує їх 

вдома, встановлює їх громадські зв’язки, слідкує за їх оточенням. Усі сироти 

мають індивідуальний план розвитку, складений соціальним педагогом. Всі 

без винятку вони задіяні в позакласній роботі, районних та міських заходах, 

що забезпечує розвиток особистості та гарантує виховання у гармонії із 

собою. 

 Протягом навчального року  психологічна служба НВК спостерігала за 49 

дітьми із багатодітних сімей. З ними також постійно проводилась робота – 

моніторинг оточення, відвідування на дому, задіяння їх в позакласній роботі, 

заходах різних рівнів. Всі діти цієї категорії забезпечені безкоштовним 

гарячим харчуванням та користуються пільгами, згідно чинного 

законодавства. 

 Соціальним педагогом здійснюється патронаж дітей-інвалідів, яких протягом 

2018-2019 року нараховується 4 людини. Всіх дітям цієї категорії складено 

індивідуальні плани розвивально-корекційної роботи, психологічної 

підтримки та забезпечені умовами якісної освіти, виходячи із власних 

можливостей в рамках інклюзивного навчання. Всі діти були відвідані вдома, 

приймали участь в шкільних заходах, забезпечені безкоштовним харчуванням, 

навчальною літературою та всім необхідним для успішного виховання та 

навчання. 

 Здійснювалася робота із 4 сім’ями дітей, батьки яких постраждали внаслідок 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Усі сім’ї постійно 

відвідувались, вивчалось їх соціальне положення та вплив оточення. З дітьми 



проводилась робота, яка полягала в організації проведення круглих столів, 

тематичних бесід, класних годин, конкурсів малюнків.  

 В ліцеї навчається 4 дитини із малозабезпечених родин. Вони також 

отримують необхідну увагу та соціальну підтримку як з боку закладу, так і з 

боку міської влади. Спільно зі шкільним самоврядуванням організовано 

відвідування домівок цих сімей із зібраною гуманітарною допомогою (одяг, 

необхідні канцтовари, продукти харчування). 

 В ліцеї офіційно стоять на обліку 13 сімей матерів-одиначок. Соціальним 

педагогом всі сім’ї вивчені, відвідані на дому. Діти забезпечені всім 

необхідним згідно з чинним законодавством.  

 Всього в ліцеї нараховується 99 дітей пільгової категорії. На всіх складено 

акти, заведено особові справи й ведеться постійний контроль. 

 Спільно з учнівським самоврядуванням пільгової категорії надано гуманітарну 

допомогу в рамках проведення благодійної акції «Гарячі серця. Ялинка 

бажань», де діти пільгових категорій змогли написати свої бажання, які були 

виконані силами батьків, учнів та вчителів, а саме – близько 100 товарів, серед 

яких, набори канцелярських товарів (набори ручок, олівців, фломастерів), 

одяг, солодощі, іграшки тощо.  

 У квітні-травні проведено благодійну акцію «Не будь байдужим», всі отримані 

кошти  передано на учню 7-а класу Гладнєву Михайлу (видалення пухлини у 

головному мозку, Ізраїль) та Кадуріну Олексію (лікування травми хребта). 

 До святкування Дня Перемоги організовано благодійну акцію «Польова 

посилка ветерану». 

 В рамках соціальної роботи постійно ведеться моніторинг та виявлення дітей, 

які опинилися в кризовій ситуації, або дітей, із неблагонадійних сімей, які не 

являються дітьми пільгових категорій.  

 

Кількість дітей 239 

Напівсироти 17 

Діти з неповних родин 190 

Матері-одиначки 13 

Діти з особливими освітніми потребами 15 

Учні, що перебувають на внутрішкільному обліку 4 

  

3.6. Наукова діяльність 

 Керівництво науковим товариством старшокласників  «Інтелект» 

 Консультування (індивідуальне і групове) учнів та вчителів при написанні та 

підготовки до засичу робіт на конкурси різних рівнів. 

 Керівництво науковими роботами учнів: секція «соціологія», «психологія», 

«філософія».  

 Участь у І медичних читаннях Донецького національного медичного 

університету: Бутенко Владислава (9-А клас) – І місце, доповідь на тему 

«Дослідження ставлення сучасних старшокласників до проблеми суїциду». 

 Участь у роботі ХІІІ Регіональної студентської науково-технічної конференції 

ПДТУ «Наука – перші кроки»: Ковбасюк Сергій (10-Б клас) – ІІ місце, секція 

«філософія». 

 Участь у ІІ Форумі молодих науковців МДУ:  Ковбасюк Сергій (10-Б клас) – І 

місце, Бутенко Владислава (9-А клас) – ІІ місце. 



 Участь у V Регіональній виставці творчих робіт учнів  «Наукова весна» в 

рамках Фестивалю науки в Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса (м. Вінниця). 

 

3.7. Викладацька діяльність (вказати повну назву спец. курсів, фак. курсів, 

програми за якими вони викладались) 

 Викладання спецкурсу  «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція», 7-А клас, 1 година на тиждень програма виховної роботи з учнями 7-

11 класів з питань протидії торгівлі людьми (схвалено до використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах МОНУ, протокол №3 від 04.10.2016) 

 Викладання спецкурсу «Психологія ділового спілкування і основи ділового 

етикету», 10-Б клас, 1 година на тиждень (програма для учнів 10-11 класів, 

автор І.С.Ропацька). 

 

3.8. Зв‘язки з громадскістю (служби, урядові та громадські організації тощо) 

 Психологічною службою була проведена робота з підтримки зв’язків з 

громадськістю та громадськими організаціями: звернення до служб у справах 

дітей Лівобережного району, стосовно  систематичних пропусків занять 

окремих учнів, стосовно проведеної роботи з окремими складними учнями, 

стосовно надання дитині статусу дитина-сирота, стосовно складних життєвих 

обставин в сім’ях окремих учнів; представлення начальнику Лівобережного 

відділення Національної поліції стосовно питань складних умов в окремих 

сім’ях; звернення до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

стосовно неналежного виконання батьками своїх обов’язків; листи до 

начальника Лівобережної адміністрації Очеретина В.Н. Листи, звернення до 

начальника Управління охорони здоров’я міста з  метою з’ясування причин 

хвороби і тривалої відсутності дитини на заняттях. 

 Протягом року було організовано зустрічі із представниками національної 

поліції стосовно правил дорожнього руху, адміністративної та кримінальної 

відповідальності за правопорушення, небезпека Інтернету тощо. Також 

організовано зустрічі, лекції, бесіди для учнів комплексу з представниками 

Маріупольської міської організації Товариства Червоного Хреста України, які 

були присвячені темам мінної небезпеки, надання першої допомоги, як 

поводитися в НС тощо. 

 Організовано зустрічі із практикуючими прокурорами м. Маріуполя щодо 

профілактики булінгу в учнівському середовищі, адміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

 Профорієнтаційні зустрічі 8-11 кл. із представниками Маріупольського 

міського центру зайнятості. 

 Зустрічі медіаторів ШСП із представниками ГО “Ла Страда Україна” в рамках 

проекту «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за 

принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом в 

закладах освіти Донецької та Луганської областей». 

 Серія інтерв’ю практичного психолога Москвіної Н.О. на ТК «Сигма» та 

«Донбас». 

3.9. Робота з учнями із сімей ВПО 

В НВК «Ліцей-школа №14» в 2018-2019 навчальному році навчається 36 дітей 

із сімей внутрішньо переміщених осіб: 



1-4 класи – 18 учнів; 

5-8 класи – 15 учнів; 

9-11 класи – 10 учнів; 

Протягом року з даною категорією дітей проведено наступну роботу: 

 організовано відвідування дітей вдома з метою обстеження матеріально-

житлових умов. Складено відповідні акти. 

 На кожну дитину заведено індивідуальні картки. 

 Кожного дня контролюється відвідуваність дітей навчальних занять. В разі, 

якщо учні відсутні більше 10 днів, складається акт, з’ясовуються причини 

відсутності на заняттях, контролюються медичні довідки. 

 Спільно з учнівським самоврядуванням, регулярно організовуються благодійні 

акції: 

 «Лист Чудотворцю», в якому всі діти-переселенці змогли висловити свої 

бажання (діти отримали іграшки, канцелярію та смачні подарунки - до 

святкування Дня Святого Миколая; 

 «Гарячі серця. Ялинка бажань», діти на сердечках змогли написати свої 

заповітні мрії, які були виконані силами учнів, батьків та вчителів - до 

святкування Нового року; 

 Діти ВПО також залучаються до оргкомітету різних акцій, конкурсів та 

заходів. 

 Цього року організовано 15-денне оздоровлення 10 дітей-переселенців в 

санаторно-оздоровчому центрі «Смарагдове місто», місто Святогорськ. 

 На зимових канікулах проведено заняття «Школа юних леді», де було задіяно 

10 учениць із сімей ВПО. 

 У системі проводяться бесіди, години психолога та соціальні уроки за планом: 

 

Тематика бесід, виступів, соціальних 

уроків 

Охоплена 

кількість 

дітей ВПО 

Клас 

Уроки та бесіди на тему: “Протидія 

булінгу” 
12 

5-Б,6-А,6-Б,9-А,8-

А,Б 

Бесіда “Безпечний інтернет” 6 7-А,6-А, 6-Б 

“Відповідальність за образи в соціальних 

мережах” 
8 6-А, 6-Б, 5-А,Б 

“Культура поведінки в школі та шкільний 

етикет” 
3 2-А, 3-Б 

“Ставлення до конфліктів у класі” 4 8-Б, 5-Б 

Захід, приурочений святкування Дня 

української писемності “День української 

писемності. Історія і сучасність”  

6 8-А,Б,В 

“Вчимося бути толерантними” 2 3-А,2-Б 

Захід, приурочений до Міжнародного дня 

проти паління “Ми проти паління” 
5 7-А, 6-Б, 8-А,6-А  

“Шкідливі звички” 10 9-11 кл. 

Захід, приурочений до Єдиного дня 

боротьби зі СНІДом “Знати, щоб жити!”  
16 8-10кл. 

“Права й обов’язки дитини” 3 6-Б, 5-Б 

“Правила поведінки в НС” 3 5-А 



“Все починається з поваги”  3 6-А 

“Адміністративна відповідальність за 

негативні вислови в соціальних мережах” 
2 9-Б,В 

“Як уникнути конфліктних ситуацій” 3 5-Б, 6-А 

“Знайти себе! Вибір професії” 1 11-А 

Заняття в ігровій формі “Обережно! 

Міни!” 
2 2-А,3-А 

Радіурок “Користь гарячого харчування” 43 1-11 кл. 

“Урок патріотичного виховання” 3 5-А 

“Складові здорового способу життя” 2 2-Б 

“Правила поведінки на залізній дорозі” 10 9-11кл. 

Заняття з “Інформування про мінну 

небезпеку” 
13 

9-А,Б,В,10-А,8-

А,Б 

“Я маю право на …” 3 8-Б 

“Екологічне виховання” 4 10-А 

“Екологія і ми. ЧАЕС” 2 5-Б, 8-А 

“Про небезпечність отруйних грибів” 3 5-А 

“Майбутня професія” 4 9-А,Б 

 

3.10. Робота з майбутніми першокласниками 

З січня по травень 2019 р. було проведено роботу з майбутніми першокласниками в 

рамках роботи Курсів з підготовки дітей до 1 класу: 

 три зустрічі з батьками майбутніх першокласників (загальні зустрічі); 

 40 групових занять із дітьми  (за графіком роботи Курсів); 

 за результатами групової роботи та індивідуальними спостереженнями 

виявлено дітей, у яких є певні проблеми в питаннях психологічної готовності 

до навчання у школі;    

 проведено 3 індивідуальні консультації батьків майбутніх першокласників. 

 

3.11. Діяльність Шкільної служби порозуміння «Крок до примирення» 

З 2018 р. в  НВК "Ліцей-школа №14"  працює шкільна Служба порозуміння 

(ШСП) «Крок до примирення».   

У вересні-жовтні 10 учнів 8-10 класів стали учасниками тренінгової групи 

«Базові навички медіатора/медіаторки служби порозуміння закладу освіти» (в 

рамках проекту «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації 

за принципом «рівний-рівному» та вирішення конфліктів мирним шляхом в 

закладах освіти Донецької та Луганської областей) і пройшли навчання за даною 

тематикою. 8 учнів отримали сертифікати. Саме вони під керівництвом практичного 

психолога та соціального педагога здійснюють систематичну просвітницьку та 

медіаторську роботу.  

Протягом 2018-2019 н.р. було проведено 8 успішних медіацій та ціла низка 

просвітницьких заходів: 

 Випущено інформативні стенди “Протидія торгівлі людьми”, “Дитинство 

повинно бути добрим”, “Медіація”. 

 Розроблено тематичні листівки Служби медіації. 

 Координаторами ШСП практичним психологом та соціальним педагогом 

розроблено тематичні листівки з рекомендаціями для педагогів по роботі з 



особливими категоріями дітей, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги: “Агресивні діти”, “Гіперактивні діти”, “Булінг”, “Суїцидальна 

поведінка”. 

 Проведено інформативні виступи для педагогів:  

 виступ дітей-медіаторів за темою “Що таке медіація”   

 серія виступів соціального педагога та практичного психолога за 

темою “Медіація як інструмент до подолання конфліктів”. 

 Велася активна робота по класам, а саме: проведено38 інформативних 

заходів для учнів 1-11 кл. 

 У квітні 2019 року Москвіна Н.О. та чотири медіаторки  прийняли участь у 3-

денному Форумі служб порозуміння закладів освіти та тренінгу з тренерської 

майстерності медіаторів та медіатором Донецької та Луганської областей  (за 

підтримки громадської організації Ла-Страда, яка реалізує проект з 

координування ШСП в Донецькій області). 

 В рамках проекту, протягом квітня 2019 року проведено вхідне анкетування 

учнів 5-10 кл. щодо ставлення дітей до конфліктів та необхідності їх 

вирішення (опитано 154 учня). 

 Проведено анкетування учнів 7-9 класів з метою виявлення потенціальних 

медіаторів (навчання 27-31.05.2019). 

З 27 по 31.05.2019 було проведено навчальний тренінг «Базові навички 

медіатора/медіаторки служби порозуміння закладу освіти» (в рамках проекту 

«Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за 

принципом «рівний-рівному» та вирішення конфліктів мирним шляхом в 

закладах освіти Донецької та Луганської областей). Навчання пройшли 10 учнів 

7-9 класів.   

 

3.12. Робота над створенням Кодексу безпечного освітнього середовища. 

В НВК "Ліцей-школа №14" в 2018-2019 навчальному році розпочато роботу над 

створенням шкільного документа, який регулюватиме діяльність закладу, пов’язану 

з порушенням прав особистості на безпеку, а також питання її підтримки і 

втручання в ситуації, коли може виникати загроза її життю, здоров’ю та 

благополуччю – Кодексом безпечного освітнього середовища.  

Робота над створенням КБОС – процес тривалий і вимагає проходження низки 

етапів:  

 27-28 вересня 2018 року практичний психолог Москвіна Н.О. та соціальний 

педагог Мірошниченко Т.М. відвідали навчальний семінар у м. Києві «Методика 

розробки та впровадження Кодексу безпечного освітнього середовища в умовах 

нової української школи», який було організовано Українським фондом 

«Благополуччя дітей» в рамках проекту з попередження насильства над дітьми. 

 Першочергово, алгоритм розробки Кодексу безпечного освітнього середовища 

було презентовано педагогічному колективу НВК “Ліцей-школа № 14”, 

створено робочу групу з ініціативних педагогів.  
 Розпочато роботу по класам. Кожним класом окремо розроблено свої Кодекси 

класу, складені та узгоджені всіма учнями спільно. 
 Протягом жовтня 2018 року відбулися виступи психологічної служби на 

зустрічах членів батьківських комітетів 1-11 кл. та на батьківських зборах. 



 Протягом січня-квітня 2019 року тривала розробка та формулювання основних 

положень КБОС. 
 На сьогодні кожному учаснику навчально-виховного процесу розповсюджено 

робочий варіант Кодексу, задля того, щоб і учні, і батьки, і педагоги, і 

робітники школи долучилися до його написання. 
 

3.13. Самоосвітня діяльність (робота в МО,ТГ). 

 Участь у роботі міського методичного об’єднання практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

 Обмін досвідом з колегами, вивчення передового досвіду психолого-

педагогічної діяльності 

 Робота з науковою та методичною літературою в межах роботи над 

методичною проблемою ВНК «Ліцей-школа №14» «Від інноваційного змісту 

й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя – до формування 

особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах» та проблем, 

визначених працівниками психологічної служби НВК.   

 Виступ на МО практичних психологів та соціальних педагогів «Ефективний 

тайм-менеджмент» (Москвіна Н.О., жовтень 2018 р.). 

 Проведення занять робочої групи «Батьки та діти: радість виховання»  

(Москвіна Н.О., три заняття, листопад, грудень 2018 р., квітень 2019 р.). 

 Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Непомічені 

підлітки» (Москвіна Н.О., квітень 2019 р. , м. Київ, Український фонд 

«Благополуччя дітей»). 

 Участь практичного психолога Москвіної Н.О. у реалізації програми ГО 

«Фонд розвитку Маріуполя»  «Лідери інновації», спрямованої на розвиток 

компетенції вчителів, вихователів та педагогів, підтримку інноваційних 

методик та впровадження передових практик освітнього процесу (тренінг 

«Професійне щастя», 25.04.-26.04.2019).  
 

3.14. Оцінка діяльності з урахуванням недоліків 

В цілому перспективний план роботи психологічної служби Маріупольського НВК 

«Ліцей-школа №14» у 2018-2019 н.р. було виконано. Труднощі, які виникали: 

1. Необхідність  термінового виконання заходів, які не були заплановані. 

2. Занадто щільне планування діяльності 

3.15. Перспектива діяльності на новий навчальний рік 

У наступному 2019-2020 н.р. психологічна служба ліцею буде продовжувати 

працювати над методичною проблемою ліцею, але перспективне планування буде 

більш детальним та складатися за конкретними замовленнями на роботу та 

допомогу практичного психолога та соціального педагога з боку вчителів, класних 

керівників, адміністрації, потреб батьків. 

 

 

 


