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Життєве кредо:
Життя не можна відкласти,
його потрібно прожити зараз.

Ірвін Ялом

Професійне кредо:
Сенс людського життя –

бути джерелом світла і тепла
для інших людей.

С.Л. Рубінштейн



Тема, над якою працює психологічна служба:

“Виховання всебічно гармонійно розвинутої
особистості шляхом соціально-психологічного
супроводу за допомогою інноваційних форм
психологічного впливу”.

Тема самоосвіти:

“Проективні методики
в роботі практичного психолога”



“Проективні методики в роботі практичного психолога”

Заняття з елементами Арт-терапії.

Використання різних засобів мистецтва для гармонізації
емоційного стану особистості.

Використання Метафоричних асоціативних карток в
роботі для вирішення внутрішніх і міжособистісних конфліктів,
для пошуку внутрішніх ресурсів засобами творчої активності.



Основні форми роботи:

Діагностична робота



Корекційна робота



Просвітницька робота





Організаційно-методична



Семінари  та тренінги:

Психолого-педогогічний семінар:“Психологічні 
особливості адаптації учнів до умов навчання”. (Щорічний).

Семінар “Управлінська діяльність навчального закладу ” 
(14.11.20017р.) виступ на тему: Психологічний супровід 

профільного навчання”.

Семінар “Іноваційні методи роботи з батьками ” 
(20.12.2017р.)

виступ на тему: “Чому важлива взаємодія і партнерство 
між вчителями і батьками?”.

Обласний семінар для вчителів хімії та біології 
“Інтегровані уроки вивчення ВНД у восьмих класах” 
(6.03.2018р.)



Семінари  та тренінги:

Психолого-педагогічний семінар:
“Колесо життя” (04.2018р.)

Майстер клас для практичних психологів 
на тему: “Проективні методики в житті та в 
практиці”. (11.2018.р.).

Психолого-педагогічний семінар: 
“Профілактика емоційного вигорання ” 
(01.2019р.).

Заняття з елементами тренінгу “Творцем 
може бути кожен, якщо у нього є те, що його 
надихає”. (02.2019р.).



Навчальні курси

“Проективні методики в житті та практиці”.

“Казкотерапія для дітей та дорослих: теоретичні та 

методичні засади використання психокорекційної казки у 

роботі психолога”.

“Комунікаційна компетентність. Навики ефективної 

комунікації. Коучінговий підхід”.



Навчальні курси

“Школа ведучих тренінгу з фінансової грамотності для 

підлітків на базі соціально-економічного симулятора із 

управління ресурсами “Життєвий капітал”.



Участь у роботі творчої групи:                  
“Використання арт-терапевтичних
методик в роботі практичного психолога
та соціального педагога”

Курси підвищення 
кваліфікації

практичних психологів

закладів середньої освіти



Участь в організації конференцій та семінарів



Всім бобра! 


