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Мета психолого-педагогічного семінару:  

 затвердження плану роботи семінару; визначення основних інструментів 

протидії та попередження булінгу (цькуванню) в ліцеї; 

 самоактуалізація особистості педагогічних працівників; підвищення 

їхньої психологічної компетентності у використанні методу 

«флештренінг»;  профілактика емоційного вигорання через релаксацію; 

 розглянути організаційно-педагогічні умови взаємодії закладу освіти і 

сім’ї; 

 проаналізувати роботу психолого-педагогічного семінару за навчальний рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАН 

роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару 

«Педагогічний пошук» 
 

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

Дата проведення: 20 жовтня 2020 року. 

Мета: затвердити план роботи семінару; визначити основні інструменти протидії та 

попередження булінгу (цькуванню) в ліцеї. 

Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Аналіз роботи психолого-педагогічного семінару за 

2019/2020 н.р. Основні завдання та напрями роботи 

на 2020/2021 н.р. Методист  

 

2. Затвердження плану роботи на 2020/2021 н.р.  

3. 
Профілактика та попередження булінгу (цькування) в 

закладах освіти. Підходи до профілактики булінгу 

(цькування) в закладах освіти. 

Практичний 

психолог 

 

 
 

Засідання ІІ на тему: «Вплив успіху педагогічного працівника на розвиток 

життєвої компетентності учнів». 

Дата проведення: 15 грудня 2020 року. 

Форма проведення:флештренінг. 

Мета: самоактуалізація особистості педагогічних працівників; підвищення їхньої 

психологічної компетентності у використанні методу «флештренінг»;  профілактика 

емоційного вигорання через релаксацію. 

Завдання: визначити ознаки життєвого успіху; акцентувати увагу на особистісних якостях 

педагога, які допомагають досягти успіху; розширити діапазон можливих способів 

поведінки. 

Керівник: практичний психолог Любов НЕДОРІЗ. 

План: 

1. Вступне слово практичного психолога. 

2. Перегляд відеоролика. 

3. Вправа «Успішна людина» за методом 1x2x4. 

4. Перегляд відеоролика. 

5. Вправа за методом запитань «Успішний учитель». 

6. Перегляд відеоролика. 

7. Вправа «Види ситуацій успіху». 

8. Релаксаційна вправа «Водоспад». 

9. Гра на завершення «У мене все добре!». 



 
 

 

Засідання ІІІ на тему: «Партнерство закладу освіти й сім'ї: що на часі» 

Дата проведення: 16 лютого 2021 року. 

Мета: розглянути організаційно-педагогічні умови взаємодії закладу освіти і сім’ї. 

 Форма проведення: семінар. 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Виховний потенціал сім’ї. Педагогіка 

партнерства. 

Заступник з 

НВихР 

 

2. Інтеграція батьків у педагогічний процес. 

Правила побудови ефективного партнерства. 

Практичний 

психолог 

 

3. Організаційно-педагогічні умови взаємодії 

закладу освіти і сім’ї.  

Голова МК з 

виховної роботи 

 

 

 

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

Дата проведення: 16 березня 2021 року. 

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

Форма проведення: звіт. 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи психолого-педагогічного семінару 

за 2020/2021 н.р. 
Методист 

 

2. Визначення основних завдань на 2021/2022 н.р. на 

аналітично-діагностичній основі. 

 

 

 

Методист: ___________ Олена ЛУК´ЯНЧИКОВА 


