
План просвітницьких заходів  

Навчально-методичного центру психологічної служби  

системи освіти Вінницької області  

на січень 2019 року 
 

Щосереди (23,30 січня) 
Групові корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Цільова аудиторія - діти з особливими освітніми потребами дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

Місце проведення - НМЦПССО, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28, ауд. 203. 

Початок роботи - 14.30 год. 

Відповідальні: Каменщук Т.Д., Копчинська А.С. 

 

10.01.2019 року 
Навчально-практичний семінар на тему: «Складання Індивідуальної програми 

розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. Особливості взаємодії 

фахівців Інклюзивно-ресурсного центру з родинами, які виховують дітей з 

особливими освітніми потребами» в рамках співпраці з районними, міськими 

Інклюзивно-ресурсними центрами. 

Цільова аудиторія: асистенти вчителів, заступники директорів ЗЗСО з 

інклюзивним навчанням Тростянецького району, фахівці Тростянецького 

Інклюзивно-ресурсного центру. 

Місце проведення: Інклюзивно-ресурсний центр Тростянецького району. 

Початок роботи: 10.00 год. 

Відповідальна: Каменщук Т.Д. 

 

15.01.2019 року 
Семінар-тренінгове заняття «Три стани особистості – батько, дорослий, дитина» 

(методика трансактного аналізу). 

Цільова аудиторія – практичні психологи закладів загальної середньої  

освіти районів, міст, ОТГ області. 

Місце проведення – НМЦПССО, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28, ауд. 102. 

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальні: Каменщук Т.Д., Гунько О.Б. 

15.01.2019 року 

Тренінг на тему: “Розвиток фасилітаторських навичок педагогічних працівників”. 

Цільова аудиторія – педагогічні працівники Вінницького транспортного 

коледжу. 

Місце проведення – НМЦПССО, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28, ауд. 206. 

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальні: Адамчук Л.Л., Козачишина В.В. 

 

23.01.2019 року 
Практичний семінар «Особливості застосування Google-технологій у роботі 

фахівців психологічної служби». 



Цільова аудиторія – практичні психологи закладів загальної середньої 

освіти районів, міст, ОТГ області. 

Місце проведення – зала засідань колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальна: Каменщук Т.Д. 

 

24.01.2019 року 
Засідання «Professional-студії 2» як форми обміну інноваційним досвідом 

методистів з психологічної служби, V сесія на тему: «Використання  методу 

“Ненасильницьке спілкування в повсякденному житті” за методикою Олени 

Єлисєєвої». 

Цільова аудиторія – методисти з психологічної служби районів, міст, ОТГ 

області. 

Місце проведення – НМЦПССО, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28, ауд. 206. 

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальна: Козачишина В.В. 

 

28.01-01.02.2019 року 
Навчальний тренінг за просвітницькою програмою «Дорослішай на здоров’я» в 

рамках Школи інтерактивного навчання освітян спільно з КВНЗ «Вінницька 

академія неперервної освіти». 

Цільова аудиторія – практичні психологи, соціальні педагоги закладів 

загальної середньої освіти. 

Місце проведення – гуртожиток КВНЗ «Вінницька академія неперервної 

освіти». 

Початок роботи – 09.00 год. 

Відповідальні: Адамчук Л.Л., Козачишина В.В. 

 


