
План просвітницьких заходів  

Навчально-методичного центру психологічної служби  

системи освіти Вінницької області  

на лютий 2019 року 
  

Щосереди 

Консультації з питань особливостей планування та проведення корекційно-

розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Цільова аудиторія – практичні психологи закладів освіти та Інклюзивно-

ресурсних центрів. 

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

Початок роботи - 14.30 год. 

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

  

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

рамках Школи інтерактивного навчання освітян спільно з КВНЗ «Вінницькою 

академією неперервної освіти». 

Цільова аудиторія – практичні психологи, соціальні педагоги закладів 

освіти. 

Місце проведення – гуртожиток КВНЗ «ВАНО». 

Початок роботи – 09.00 год. 

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

  

05.02.2019 року 

Навчально-практичний семінар «Особливості застосування Google-технологій у 

роботі фахівців психологічної служби» приурочений дню безпечного інтернету. 

Цільова аудиторія – практичні психологи закладів загальної середньої 

освіти районів, міст, ОТГ області. 

Місце проведення – НМЦПССО, вул.Некрасова, 28, к.102. 

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальна: Каменщук Т.Д. 

  

07.02.2019 року 
Засідання інтервізійної групи працівників психологічної служби на тему: 

«Психологічні аспекти роботи закладу освіти з питань профілактики суїцидальної 

та аутоагресивної поведінки учнів. Створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм 

психологічної просвіти здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків». 

Цільова аудиторія – працівники психологічної служби Вінницького, 

Гайсинського, Іллінецького, Літинського, Липовецького, Крижопільського, 

Немирівського, Теплицького, Тростянецького, Оратівського, 

Погребищенського, Чернівецького, Чечельницького районів, м.Ладижин, 

Дашівської ОТГ. 

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

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальні:   Нечипорук Н.М., Адамчук Л.Л., Козачишина В.В. 

  

 



14.02.2019 року 

Семінар – тренінгове заняття «Екзистенціальна криза батьківства». 

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. 

  

18.02.2019 року 

Методичний семінар «Особливості корекційно-розвиткової роботи із дітьми з 

особливими освітніми потребами в інклюзивних закладах дошкільної освіти». 

Цільова аудиторія – практичні психологи закладів дошкільної освіти з 

інклюзивними групами районів, міст, ОТГ області. 

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

Початок роботи – 10.00 год. 

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

  

21.02.2019 року 
Міжрайонний методичний семінар на тему: «Сучасні тенденції розвитку 

особистісних і соціальних компетенцій учасників освітнього процесу шляхом 

попередження випадків психічного та фізичного впливу, що принижують гідність 

особистості» (з досвіду роботи працівників психологічної служби Липовецького 

району). 

Цільова аудиторія – працівники психологічної служби Вінницького, 

Калинівського, Погребищенського, Липовецького, Козятинського, 

Оратівського районів, м. Козятин. 

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

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальна:   Адамчук Л.Л. 

  

26.02.2019 року 
Навчальний тренінг на тему: «Методика впровадження програми виховних 

заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція». Сесія 4. 

Цільова аудиторія – практичні психологи, соціальні педагоги коледжів та 

технікумів Вінницької області. 

Місце проведення – зала засідань колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Початок роботи – 10.00 год. 

Відповідальна:   Нечипорук Н.М.   

28.02.2019 року 

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

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

«Ненасильницьке спілкування в повсякденному житті» за Оленою Єлисєєвою». 

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. 


