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• Моє педагогічне кредо:

• “ЖИТИ - ЗНАЧИТЬ 
БЕЗУПИННО РУХАТИСЬ 

ВПЕРЕД”

• Моє життєве кредо:

• “ВАЖЛИВО,НЕ ТЕ КИМ ТЕБЕ 
ВВАЖАЮТЬ, А КИМ ТИ Є 

НАСПРАВДІ”



Підвищення кваліфікації



Підвищення кваліфікації
Протокол №4 педагогічної ради від 20.02.2020 року.



Підвищення кваліфікації
Протокол №6 педагогічної ради від 19.02.2021 року.



Проблема над вирішенням якої працюю:

“Формування життєвої 
компетентності на всіх етапах 
розвитку особистості через 
основні напрямки діяльності 
психологічної служби”



Методичні напрацювання
Доповіді на теми: 

1.“Колектив як фактор морального 
розвитку учня”

https://vseosvita.ua/

2. “Дія мови. Культура мови та 
розвиток її у учнів” 
https://vseosvita.ua/

3. “Головні особливості й завдання 
виховання підлітків”.Інформаційно-
методичний збірник “Методичний 
вісник”№2/2021р

http://metodportal.com/

https://vseosvita.ua/


Методичні напрацювання
Доповіді на теми: 

4. “Єдність навчально-виховних 
завдань” https://vseosvita.ua/

5. “Психолого - педагогічний
супровід освітнього процесу

https://vseosvita.ua/

https://vseosvita.ua/
https://vseosvita.ua/


Методичні напрацювання



З учнями   та педагогами закладу ведеться постійно робота за основними напрямками 
психологічної служби:

“Булінг в учнівському середовищі”

 “Протидія торгівлі людьми”

“Здоров’я та шкідливі звички”;

“Комп’ютерні ігри, сучасне 

телебачення та    його вплив на внутрішній 

світ та поведінку підлітка”

“Знаємо свої права – виконуємо свої 

обов’язки”

“Виховання статевої моралі 

учнівської  молоді



Відбувся тиждень протидії булінгу

 Загальноліцейна лінійка. 
“Зупинимо булінг разом”;

Виховний захід з 
елементами тренінгу “Булінг 
в ліцеї. Як його розпізнати”;

Конкурс виставка – плакатів 
на тему: “Булінгу – скажемо 
- НІ”







Робота з учнями гуртожитку.
Години спілкування: “Вплив алкоголю та тютюну на молодий організм”, Бесіди на морально-етичні теми, “Конфлікт. 

Шляхи виходу з конфліктних ситуацій”, “Кібербулінг або агресія в інтернеті”, “Статеве виховання учнівської молоді”, 
“Стоп агресії та насиллю в сучасному світі” .





Діагностична робота.
Були проведені такі дослідження з 
учнями першого курсу:
1. Методика визначення 
характерологічних властивостей 
особистості (Т. Маталіна);
2.Визначення темпераменту;
3.Методика учнів схильних до 
правопорушень “група ризику”;
4. Адаптація учнів 1-го курсу.



Круглий стіл з елементами тренінгу на тему: “Профілактика 
правопорушень та боротьба зі злочинністю у підлітковому 
середовищі”.

”

Мета: формувати правову свідомість та розуміння віповідальності 

за свою протиправну поведінку; виховувати повагу учнів один до 

одного; розкрити зміст поняття "правопорушення, ознайомити 

учнів з ознаками і видами правопорушення, виховувати здатність 

усвідомлювати та відстоювати власну позицію, вчити визначати 

проблеми знаходити шляхи їх розв'язання".



Профілактика та просвіта є важливими 
видами у роботі психолога 
Постійно проводяться бесіди з учнями щодо «Запобігання та 

протидія домашнього насильства», «Профілактика суїциду”, 

“Жінки.Мир.Безпека”, “Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних 

ситуацій”, “Знай  права-виконуй обовязок!”, «Гендерна рівність» 

Співпраця з поліцією є важливою у психологічній роботі



Профілактика та просвіта є важливими 
видами у роботі психолога 
Також  співпрацюємо  з центром пробації  з метою профілактики 

правопорушень серед підлітків. Відбувся лекторій з елементами 

тренінгу на тему: “Чи можеш ти дотримуватися законів та жити 

без правопорушень”



Профілактика та просвіта є важливими 
видами у роботі психолога 

Проведений виховний захід з учнями закладу на тему: “Рівність. Справедливість. 

Мир”, де учні давали відповіді якою мірою вони орієнтовані на психологічні 

відмінності статі



Відбувся тренінг з учнями на 
тему: “Вчимося толерантному 
спілкуванню” Присвячене 
Всеукраїнському Дню 
відповідальності людини.



Відбувся тренінг з педагогічними 
працівниками в рамках Всеукраїнської 
акції “16 днів проти насильства”



Корекційно-відновлювальна робота 
здійснюється, як з педагогами так і з 
учнями



Тренінг для педагогів

"Збереження та зміцнення психологічного здоров'я 

педагога"



Мета тренінгу: зберегти психічне 

здоров’я педагогічних працівників 

в сучасних умовах



Психологічне консультування учнів:
-взаємостосунки в навчальній групі;

-взаємостосунки з викладачами, майстрами в/н, вихователями, батьками, ровесниками;

- усвідомлення власної особистості, внутрішньо — особистісні конфлікти, профілактика комплексу неповноцінності,

- інше.

Психологічне консультування педагогічних працівників із проблем:

- робота з педагогічно занедбаними дітьми;

-робота з учнями схильними до девіантної поведінки;

- робота з правопорушниками, учнями з неблагополучних сімей, дітьми  сиротами, та учнями схильними до суїцидальної поведінки.

Проведення групових консультацій батьків першокурсників.

Індивідуальне консультування класних керівників за результатами тестування учнів .



Взяла участь у Всеукраїнському дні відповідальності людини, який 
проходив у нашому закладі, що відзначають 19 жовтня.



Створила профорієнтаційне відео на тему: “Шість кроків до професії мрії”. 

Мета: допомогти здобувачам освіти зорієнтуватися у світі сучасних професій, активізувати інтерес та 
бажання до навчання в Дубровицькому професійному ліцеї.



Виступала на педагогічній раді з  доповіддю на тему: “Адаптація учнів 
першого курсу, та учні “”групи ризику”.



Також брала участь у програмі Healthy 

Challenge,з метою пополяризації здорового 

способу життя в рамках карантину спричиненого 

поширенням COVID-19

Протягом першого тижня під назвою“Психічне 

здоров’я”  провела такі заходи:

- Тренінг “Збереження психічного здоров’я 

педагогів”;

- Арт-терапія для релаксації “Малюємо кола”








