
Тема: «Підведення підсумків проекту «Комплексна 
психосоціальна допомога дітям, підліткам, що постраждали 
в наслідок військового конфлікту в Україні», Дитячий  Фонд 
UNICEF  спільно з Національним університетом «Києво-
Могилянська Академія» та Українським науково-методичним 
центром практичної психології та соціальної роботи». 
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Педагогічна супервізія -  «діалогічний педагогічний процес, 
заснований на міжсуб’єктній рівності в діалозі, рівноправних 
конструктивних взаєминах між супервізором і супервізуємим, 
що базуються на гуманних цінностях і розумінні один одного з 
метою спільного вироблення особистого унікального знання в 
конкретній педагогічній ситуації і особистісного зростання обох 
сторін». 



Протягом 2015-2016 року провела 8 дводенних тренінгів та 24 
супервізії для педагогічних працівників Харківської області 
«Підвищення психосоціальної стійкості до стресу у дітей». 

Учасники супервізій 
Золочівського району 

Учасники супервізій  
Борівського  району 



Учасники супервізій  
Дергачівського району 

Учасники супервізій  
Нововодолазького району 



Учасники супервізій  
Зміївського району 

Учасники супервізій  
Куп’янського району 

Учасники на супервізіях отримали ресурси на майбутнє. Робота з парашутом 
повертала нам стан активності, легкості, згадалося дитинство, грайливість!!! 
Всі висловлювали велику вдячність всім хто допоміг отримати такий 
подарунок до Нового року - експертам, координаторам, а особливо нашій 
шановній Габбі Акімовій!  



Учасники тренінгу Харківських шкіл 

Багато учителів використовують отримані знання у своїй роботі.  
Якщо спочатку виносити в коло свою проблему було важко, страшно, то з 
кожною новою супервізією це було легше, більше запитів на отримання 
підтримки та допомоги в вирішенні своїх проблемних професійних ситуацій.  



Зворотний зв’язок від учасників супервізій 

Нововодолазький район Борівський район 

Необхідною умовою діяльності тренінгових груп є зворотний зв'язок. Це один із 
основних чинників, що забезпечують ефективність психологічного тренінгу. З 
методичного погляду, зворотний зв'язок у психологічному тренінгу можна визначити як 
сукупність методів і прийомів, спрямованих на отримання учасниками і (або) ведучим 
інформації про те, як їх поведінка позначається на інших учасниках тренінгового 
процесу.  



Зміївський район Золочівський район 



Куп’янський район Дергачівський район 



Харківські школи 

Зворотний зв’язок від учасників тренінгу  



Учасники тренінгу отримали не лише теоретичні знання, а й мали 
можливість відпрацювати їх на практиці. Знання, отримані під час 
навчання, педагогічні працівники зможуть використовувати з дітьми, 
що пережили в своєму житті психотравмуючі події. 

Моє особистісне відчуття від всіх супервізій – «СВІТЛО В КІНЦІ ТУНЕЛЯ!» 
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