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• Освіта: вища 

• Спеціальність за дипломом: 
«Практичний психолог. Вчитель етики, 
естетики, художньої культури. 
Режисура молодіжних театрів» 

• Стаж педагогічної роботи: 9 років 

• Місце роботи: Олешківська гімназія 

• Посада: практичний психолог 

• Стаж роботи на даній посаді: 9 років 

 



МОЄ КРЕДО 

«Каждому из нас важно жить  

в согласии с собой, 

 сохраняя при этом способность 

оставаться внимательным к тем, 

кто находиться рядом с нами» 

 



Проблема, над якою працюю:  

 «Створення максимально 

сприятливих умов для розвитку 

особистості кожної дитини, її 

життєтворчих компетенцій у 

відповідності зі своїми природними 

здібностями та можливостями». 

 



Завдання діяльності практичного психолога: 
-  Сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, 
створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 

-  Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного 
процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 

-  Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку 
учнів;  

-  Психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- Психологічний супровід процесу пристосування п’ятикласників до шкільного життя;  

-  Створення умов для подальшого розвитку здібностей обдарованих учнів; 

-  Встановлення причин неуспішності в учбовій діяльності учнів; 

- Допомога членам педагогічного колективу оволодіти компетентнісним підходом, 
допомогти педагогам в організації навчально-виховної роботи, психологічна підтримка 
вчителів; 

-  Підвищення власної кваліфікації, методична робота; 

-  Робота з дітьми «групи ризику»; 

-  Робота з обдарованими дітьми; 

-  Соціалізація учнів; 

-  Робота з сім'ями, які опинилися в СЖО; 

-  Робота за програмами; 

-  Робота над заходами щодо розвитку СПС до 2017 року;  

-  Робота з дітьми із сім'ями та дітьми з АТО. 
 



Основні напрямки діяльності:  

• Психодіагоностичний 

•  Корекційно-відновлювальний та 

розвивальний 

•  Консультативний 

•  Психологічна просвіта 

•  Зв'язки з громадскістю 

• Організаційно-методична робота 



Психодіагностичний напрямок роботи: 
 

• Дослідженню рівня адаптації учнів п’ятих  класів 
до навчання у школі ІІ ступеня.  

• Дослідження  психічних станів дітей. 

• Дослідження характеру особистості та 
темпераменту 

• Дослідження здібностей та інтелекту. 

• Дослідження професійних намірів 
старшокласників 

• Дослідження мотиваційної сфери та 
спрямованості особистості. 

• Дослідження оцінки міжособистісних взаємин в 
колективі і сім'ї. 

• Дослідження мотивації до навчання. 
 

 

 



Консультативний напрямок роботи: 
Проводяться консультації для вчителів: 

- Бесіди з учителями про індивідуальні особливості 
п’ятикласників та проблеми, які були виявленні під час 
психодіагностичного обстеження. 

- Вивчення запитів учителів щодо роботи з 
важковиховуваними дітьми та проведення консультацій з ними. 

-  З’ясування проблем у поведінці та навчанні. 

- Вивчення міжособистісних відносин у класному 
колективі. 

Групові консультації для учнів: 

- Вирішення проблем у навчанні. 

- Покращення поведінки у школярів. 

- Налагодження взаємовідносин з однолітками. 

- Налагодження відносин з батьками, вчителями. 

Найпоширеніша тематика звернень з боку батьків – це проблема 
поведінки та навчання дітей. 

 



Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 
 Протягом року постійно проводилися індивідуальні та групові 
заняття: 

- з учнями 5-х класів щодо адаптації дітей до нових умов навчання у 
школи. 

- з учнями 4-х класів щодо розвитку дружніх взаємовідносин у класі. 

- корегування тривожності та страхів у школярів. 

- корекція агресивної поведінки у дітей. 

- корекційно-розвивальні з учнями, які мають високий рівень за 
методикою «Прогноз»; 

- корекційно-розвивальні з учнями, які мають високий рівень за 
методикою «Самооцінки психічних станів»; 

- корекційно-розвивальні заняття з учнями 4-х класів з формування 
комунікативних навичок у молодших школярів; 

- Корекційно-розвивальні з учнями, схильними до суїцидальної 
поведінки – «Програма розвитку психологічного імунітету»; 

- Заняття з корекції девіантної поведінки підлітків; 

-Проведення ігрової терапії пришкільному таборі – 1-8 класи. 







Просвітницька робота 
4-ті класи: «Мій клас», «Вчимося взаємодіяти разом»  

5-ті класи: «Мій клас як частина моєї школи. Різнобарвний підлітковий вік», «Друзі 

поруч»  

 6-ті класи: «Я несу відповідальність за свої вчинки.» , «Безпека спілкування в 

Інтернеті» 

7-мі класи: «Ми всі різні, але рівні», «Я людина – моє життя прекрасне»  

8-мі класи: «Вивчаю та створюю свою особистість», «Венера та марс: два різні 

світи», «Життя без насильства»  

9-ті класи: «Здоровий спосіб життя – запорука успіху.», «Кібербулінг» 

9-ті класи: «Формула  вибору  професії », «Один за всіх і всі за одного» 

10-ті класи: «Пізнай себе» , «Рівні права – рівні можливості» 

11-ті  класи: «Усвідомлений вибір професії»  

                               Профілактика суїцидальної поведінки  

Проведення психодіагностики; 

Індивідуальні консультації з дитиною, батьками, рідними, класним 

керівником; 

Проводить тренінгові заняття за темами: “Життя найбільша цінність”, “Моє 

майбутнє”, “Звернись за допомогою”. 
 





Організаційно-методична робота 
 

Систематизована та постійно поповнюється нормативно-правова документація 

Систематизоване ведеться документацію практичного психолога та статистичну 

звітність, а саме: 

- план роботи на рік (місяць); 

- журнал обліку роботи, журнал реєстрації індивідуальних та групових 

консультацій практичного психолога, журнал психологічного аналізу уроків; 

- виступи на педагогічних радах, матеріали психолого-педагогічних 

консиліумів; 

- статистичні та аналітичні звіти; 

- програми психодіагностичної та корекційно-розвивальної роботи; 

- протоколи результатів діагностичної роботи; 

Виконання організаційно-методичної роботи 

- Підготовка до проведення діагностичної роботи, корекційно-розвивальних 

занять, тренінгів, ділових ігор тощо з учнями, батьками, педагогічними 

працівниками; 

- Консультації у навчально-методичних закладах; 

- Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах психологів); 

- Розробка рекомендацій для учителів, учнів, батьків. 

 



Проведення уроків з використанням ІКТ: 

 

• Корекційно-розвивальна робота з дітьми за 
допомогою розвивальних програм. 

• Розробка презентацій для виступу на 
семінарах, конференціях, батьківських зборах. 

• Використання мультимедійного супроводу при 
проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо. 

• Година психолога «Безпека спілкування в 
Інтернеті».      

• Виховний захід «Життя без насильства»  



Виступи на батьківських зборах: 

• «Адаптація п’ятикласників до нових 

умов навчання» 

• «Профільне та допрофільне навчання» 

• «Вплив батьків на формування життєвих 

цінностей підлітків» 



Виступи на педагогічних радах: 

Міні-тренінг «Формування навичок 

ефективної взаємодії в колективі» 

«Психологічне здоров’я педагога – запорука 

ефективності навчально-виховного процесу». 

«Рівень готовності до навчання учнів 4-х 

класів». 

«Адаптація учнів 5-х класів» 

 



Постійно займаюся самоосвітою 

- «Ефективна міжвідомча взаємодія у попередженні насильства в сім’ї та щодо 

жінок»;28.0916. 

- «Оптимізація медичної допомоги ВІЛ+ людям м. Херсона та Херсонської області». 

«Добровільне консультування і тестування на ВІЛ» (6.10-8.10.2015р.)  

- відвідування семінару для практичних психологів та соціальних педагогів 

«Медіаграмотність» 16.02.16р.; 

- участь у районному семінарі психологів та соціальних педагогів «Розгальмування, 

імпульсивність, агресія»; 20.11.15р. 

- участь у Ярмарці психологічних технологій «ФаМиЛя» та відвідування майстер-

класів з тем: «Повноцінне життя в умовах стресу»; «Шлях до себе»; «Таємниці 

жіночої сумочки»; «Ранній розвиток дітей»; Психологічна гра «Таємниці відносин»; 

«Інтернет – нова реальність» 1-2.10.2016. 

Семінар «Інклюзивна освіта. Її забезпечення в навчальному закладі». 13.06.16. 

Семінар. «Перша психологічна допомога» Вересень 2016 р. 

 







 

Дякую за увагу! 


