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Н А К А З 

25.11.2022                     

№ 372 

 

 

Про підведення підсумків І етапу  

Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів  

«Нові технології у новій школі» у номінації  

«Профілактичні програми» 
 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 

від 20.09.2022 № 845 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у 

новій школі» у номінації «Профілактичні програми», від 31.05.2018 №555 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських 

програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у 

новій школі» та з метою підвищення професійного рівня і розвитку творчого 

потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти України було 

проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій 

школі» у номінації «Профілактичні програми» (далі-конкурс).  

На конкурс було подано 4 авторські програми з різних напрямів 

профілактичної роботи. Аналіз конкурсних матеріалів свідчить про творчий 

підхід учасників до організації профілактичної роботи з дітьми, актуальність 

тем, різноманітність вибору форм, методів, напрямів роботи, партнерство та 

співробітництво у досягненні результатів.  

Заслуговує на увагу програма профілактики насилля та конфліктів в 

учнівському колективі «Місія «Класний клас» практичного психолога 

ТЗОШ№14 Гусак А.В. Особливістю запропонованої програми є акцент на 

розвитку соціального інтелекту та ненасильницького спілкування учнів як 

складової профілактики конфліктів чи насилля в освітньому середовищі. 

Програма побудована з урахуванням основних критеріїв Нової української 

школи, де уміння керувати емоціями, застосовувати у повсякденному житті 

емоційний інтелект, працювати в команді, приймати виважені рішення, є 

ключовими компетентностями, які формуються в освітньому середовищі. 

Актуальній темі формування навичок особистої та групової взаємодії 
здобувачів освіти задля згуртування учнівського колективу присвячена  



програма соціально-комунікативних занять з елементами тренінгу 

«Згуртуймо наш клас!» соцільного педагога ТУГ ім. І.Франка Гавришко І. О.  

Можна відмітити й програму Космини Н. В., практичного психолога 

Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи ім. І. Герети. 

Профілактична програма стабілізації психоемоційного стану молодших 

школярів під час війни «Зцілююче мистецтво» розроблена для учнів 

початкової школи, травмованих війною, які мають проблеми із емоційно-

вольовою сферою, підвищену тривожність. 

Профілактичну програму «Стоп булінг. Старт антибулінг» представила 

на конкурс соціальний педагог ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» 

Простокішіна О. В. Метою програми є профілактика булінгу, мобілізація 

внутрішніх ресурсів здобувачів освіти підліткового віку, формування у них 

навичок саморегуляції та самоконтролю. 

Відповідно до протоколу підведення підсумків міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» в номінації 

«Профілактичні програми» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями міського етапу Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» в номінації «Профілактичні програми» й 

нагородити грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради 

та грошовими преміями учасників конкурсу (Додаток 1). 

 

2. Оголосити подяку членам журі міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми».  

(Додаток 2). 

 

3. Тернопільському комунальному науково-методичному центру 

науково-освітніх інновацій та моніторингу (Литвинюк Г.І.) забезпечити 

участь переможців у ІІ етапі конкурсу.  

 
 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 

начальника – начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної 

освіти Сум І.М. 

 

 

 

Начальник управління                                                        Ольга ПОХИЛЯК 
 

 

 

 
Галина Несмашна, 0352521958 



Додаток №1  

до наказу управління  

освіти і науки ТМР 

від 25.11.2022 № 372 

 

Список переможців  

міського етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм  

практичних психологів і соціальних педагогів  

«Нові технології у новій школі» в основній номінації «Профілактичні 

програми» для нагородження грамотами  

управління освіти і науки Тернопільської міської ради 
 

 

 

місце Назва авторської програми Автор / 

авторський 

колектив 

Заклад освіти 

1 Програма профілактики 

насилля та конфліктів в 

учнівському колективі 

«Місія «Класний клас» 

Гусак Алла 

Василівна 

Тернопільська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №14 ім. 

Б. Лепкого 

Тернопільської 

міської ради 

Тернопільської 

області 

2 Профілактична програма 

соціально-комунікативних 

занять з елементами тренінгу 

«Згуртуймо наш клас!» 

Гавришко Ірина 

Олександрівна 

Тернопільська 

Українська 

гімназія 

ім.І.Франка 

області 

3 Профілактична програма 

стабілізації психоемоційного 

стану молодших школярів 

під час війни «Зцілююче 

мистецтво» 

 

 

Космина Наталія 

Василівна 

Тернопільський 

ліцей №21 - 

спеціалізована 

мистецька школа 

імені Ігоря Герети 

Тернопільської 

міської ради 

Тернопільської 

області 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2  

до наказу управління  

освіти і науки ТМР 

від 25.11. 2022 №372 

 

 
 

 

Список учасників журі  

міського етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм  

практичних психологів і соціальних педагогів  

 «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» 

для нагородження подяками управління освіти і науки  

Тернопільської міської ради 

 

1. Бригадир Марія Богданівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського 

національного університету,  

2. Гнатюк Юлія Володимирівна, заступник директора Тернопільського 

комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та 

моніторингу, 

3. Іванюк Тетяна Михайлівна, практичний психолог Тернопільської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 ім. Левицького, 

4. Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти,  

5. Колісник Оксана Григорівна, практичний психолог Української гімназії 

ім.І.Франка, 

6. Нюня Тетяна Володимирівна, консультант Тернопільського 

комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та 

моніторингу,  

7. Шпак Марія Мирославівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри психології розвитку та консультування 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. 

В.Гнатюка. 

 


