
 

Години психології 
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Бережинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Борило Оксани Вікторівни 

 
Клас Програма та її мета 

 
 

Кількість  

занять 
Примітка 

 

1 «Ігрова психокорекція труднощів спілкування у 

дошкільнят та молодших школярів» за Овчаровою. 

Мета: усунення викривлень емоційного реагування та 

стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних 

контактів дитини з однолітками. 
(Коробко С.Л., Коробко О.І Робота психолога з молодшими школярами: 

методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с. 285 Рекомендоване 

Вченою радою Інституту психології Ім. Г.С.Костюка (протокол №10 від 

14 листопада 2005 р.)) 

9  

2 «Цикл занять для розвитку пізнавально-вольової 

сфери, навичок адекватної соціальної поведінки» за 

Т.В. Азаровою 

Мета: сприяти розвитку міжособистісного спілкування, 

рузвитку пізновальних процесів, зняття агресії та страхів, 

вихованню самоорганізації. 
(Коробко С.Л., Коробко О.І Робота психолога з молодшими школярами: 

методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с. 353 Рекомендоване 

Вченою радою Інституту психології Ім. Г.С.Костюка (протокол №10 від 

14 листопада 2005 р.)) 

9  

3 «Соціально-психологічний тренінг для роботи з 

дітьми починаючи з 3 класу» розробка С.Л. Коробко. 

Мета: сприяти формуванню в дітей самосвідомості, 

самооцінки й почуття власної гідності як основи 

становлення гармонійно розвиненої особистості. 
(Коробко С.Л., Коробко О.І Робота психолога з молодшими школярами: 

методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с. 305 Рекомендоване 

Вченою радою Інституту психології Ім. Г.С.Костюка (протокол №10 від 

14 листопада 2005 р.)) 

9  

4 «Тренінг спілкування» розробка О. Лещинської 

Мета: розвивати в учасників асоціативне мислення і 

фантазію, вміння співпрацюватип, надавати один одному 

емоційну підтримку, зафіксувати у свідомості присутніх 

форми шанобливого ставлення до людини. 
(Коробко С.Л., Коробко О.І Робота психолога з молодшими школярами: 

методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – с. 297 Рекомендоване 

Вченою радою Інституту психології Ім. Г.С.Костюка (протокол №10 від 

14 листопада 2005 р.)) 

9  

5 «Перший раз в 5 клас» 

Мета: сприяти формуванню підтримки в класі, 

розвивати вміння бачити ситуацію з різних боків, 

знаходити позитивне в тому, що відбувається та 

конструктивно реагувати на шкільні проблеми. 

9  



6 «Ігровий тренінг з міжособистісного спілкування» 

Мета: розвивати вміння самоаналізувати й долати 

психологічні проблеми, що заважають повноцінному 

самовираженню, з допомогою активної ігрової взаємодії 

вдосконалювати комунікативні навички. 

9  

7 «Тренінг комунікативних уиінь для підлітків» 

Мета: створення сприятливого психологічного клімату в 

підлітковому колективі.  

9  

8 «Корекційно-розвивальна програма спілкування для 

підлітків» 

Мета: розвиток умінь та навичок ефективного 

спілкування, конструктивне вираження своїх думок і 

почуттів, попередження та вирішення конфліктів, 

формування потреби в самовдосконаленні, адекватне 

оцінювання себе. 

9  

9 «Особистісне зростання і впевненість в собі» 

Мета: усвідомити свої можливості, повірити в удачу, 

зрозуміти і змінити себе, свою поведінку та мислення. 

9  

10 «Основи психології» 

Програма Л.П. Пономаренко, Р.В. Білоусової  

Мета: формування гуманістичного світогляду;    

розвиток психологічної культури учнів; опанування 

учнями павичками самоаналізу і самоусвідомлення, 

розуміння почуттів і мотивів        поведінки оточуючих, 

вміння робити вибір і брати на себе відповідальність. 
     Рекомендовано комісією з проблем виховання дітей та учнівської 

молоді Науково-методичної Ради Міністерства освіти науки України як 

проект програми загальноосвітніх навчальних закладів (протокол №6 від 

3.02.2000р.) 

9  

11 «Психологія спілкування» 

 Програма Л.П. Пономаренко, Р.В. Білоусової  

Мета: навчання учнів вмінню находити вихід в скрутних 

обставинах, долати, блокуючі неприємні почуття і власну 

невпевненість; опанування   учнями    навичками    

конструктивного    спілкування,    правильного розуміння 

бажань, очікувань і вимог інших людей, урахування їх 

прав; підготовка до свідомої активної участі в 

суспільному житті    
  Рекомендовано комісією з проблем виховання дітей та учнівської 

молоді Науково-методичної Ради Міністерства освіти науки України як 

проект програми загальноосвітніх навчальних закладів (протокол №6 від 

3.02.2000р.) 

 

9  

 
 


