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Мета психолого-педагогічного семінару:  

 розгянути психолого-педагогічні особливості взаємодії педагога та учня; 

 ознайомитися з труднощами підліткового віку та ранньої юності; 

 активізувати теоретичні знання педагогів про особливості індивідуального 

підходу до навчання; 

 визначити рівень взаємостосунків між педагогами  та учнями ліцею на 

аналітично-діагностичній основі; 

 виробити єдині підходи у системі «педагог-учень» з метою переводу стилів 

стосунків на демократичний рівень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЛАН 

роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Педагогічний 

пошук» 

Засідання І на тему: «Планування роботи психолого-педагогічного семінару».  

Дата проведення: 19 вересня  2018 року. 

Мета: проаналізувати та запланувати роботу семінару на навчальний рік. 

Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи психолого-педагогічного 

семінару за минулий навчальний рік. 

Методист 

Лук’янчикова О.В. 

 

2. Орієнтовні завдання та напрями роботи 

психолого-педагогічного семінару на 2018/2019 

н.р. 

3. Затвердження плану роботи психолого-

педагогічного семінару на 2018/2019 н.р. 

 

Засідання ІІ на тему: «Психологічні особливості важковиховуваних підлітків». 

Дата проведення: 15 листопада 2018 року. 

Мета: охарактеризувати психологічніогічні особливості важковиховуваних підлітків. 

Форма проведення: методичні посиденьки. 

№ 

з/п 

Зміст засідання  Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Психологія важкої дитини. Практичний 

психолог 

Недоріз Л.І. 

 

2. Важковихованість учнів як педагогічна 

проблема. 

Заступник 

директора з 

НВихР  

Юртаєва І.В. 

 

3. Тренінг на тему «Сучасний учень і шляхи 

взаємодії із ним». 

Практичний 

психолог 

Недоріз Л.І. 

 

 

 



 
 

 

Засідання ІІІ на тему: «Шляхи психологічного розвантаження у колективі» 

Дата проведення: 18 квітня 2019 року. 

Мета: розглянути шляхи психологічного розвантаження у колектив. 

 Форма проведення: семінар-тренінг. 

№ 

з/п 

Зміст засідання  Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Психологічний мікроклімат в групі. Голова МК з 

виховної роботи 

Литвін Т.В. 

 

2. Самотест «Шлях до розвитку, пізнання самого 

себе». Практичний 

психолог              

Недоріз Л.І. 

 

3. Тренінг для педпрацівників з педагогічної 

майстерності «Шляхи формування здорового 

психологічного клімату в колективі». 

 

 

Засідання ІV на тему: «Аналіз роботи психолого-педагогічного семінару». 

Дата проведення: 19 червня 2019 року 

Мета: проаналізувати роботу психолого-педагогічного семінару за навчальний рік. 

Форма проведення: звіт. 

№ 

з/п 

Зміст засідання  Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз проведеної роботи психолого-

педагогічного семінару за 2018/2019 н.р. Методист 

Лук’янчикова О.В. 

 

2. Планування роботи психолого-педагогічного 

семінару на 2019/2020 н.р. 

 

 

 


