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Анкетні дані

Посада: практичний психолог.
Освіта: вища, Ужгородський національний
університет 2009 рік.
Спеціальність: спеціаліст соціальної роботи,
практичний психолог.
Стаж педагогічної роботи: 8 років;          
 стаж роботи в училищі на посаді
практичного психолога – 4 років.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.





Самоосвіта



Use visual charts to

communicate info more

effectively.

Use visual charts to

communicate info more

effectively.

Use visual charts to

communicate info more

effectively.

Професійне кредо: «Вірте в талант і
творчі сили кожного вихованця. Людина –

неповторна»

Життєве кредо: «Ніколи не шкодуйте.
Якщо це було добре, то це чудово. А
якщо це було погано, то це досвід»



Основні види діяльності практичного психолога



Діагностика
Корекція
Реабілітація
Профілаткика 
Прогностика



Практичний психолог працює над проблемним питанням : 
 

“Використання �нновац�йних педагог�чних технолог�й для
усп�шної адаптац�ї першокурсник�в до нового осв�тнього

середовища”



Результати
діяльності
психолога



25 березня 2019 року. Зустріч з працівниками Виноградівського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді на тему: «Булінг: як розпознати та що робити»

16 вересня 2019 року. Година спілкування з елементами тренінгу ,, Зупинимо булінг разом’’ в рамках
проведення тижня протидії булінгу



9 грудня 2019 року. Профорієнтаційні тренінги  на тему: «Формула вибору професії» з учнями  дев’ятого
класу Перехрестянської ЗОШ І-ІІ ст. 

12 грудня 2019 року. Профорієнтаційні тренінги на тему: «Формула вибору професії» з учнями 
 дев’ятих класів Пушкінської ЗОШ І-ІІ ст



4 січня 2020 року. Психолого-педагогічний семінар «Профілактика булінгу в
освітньому середовищі»



17  та 22 грудня 2020 року. Зустріч з
учнями 9-их класів

Великоком’ятівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 
 та Оноцької ЗОШ І-ІІІ ст. з метою

популяризації робітничих професій та
відповідального підходу до вибору

майбутньої професії



10 вересня 2021 року. Виховна година з
елементами тренінгу на теми «Суїцид.

Хто може допомогти?!» та «Національна
дитяча «гаряча лінія» – для дітей та про

дітей» з групами ОБ-11 та ОП-21



З 27.09.2021 по 01.10.2021 року. Тиждень протидії булінгу у ВПУ №34,  в рамках якого було
проведено анонімне анкетування серед моніторингових груп учнів для визначення рівня

освідченості у питаннях булінгу та вивчення його проявів у нашому навчальному закладі, а
також години спілкування з елементами тренінгу на теми "Булінг, як розпізнати та

уникнути" та "Алгоритм дій під час ситуації булінгу"



23 листопада 2021 року.  Профорієнтаційні уроки з елементами тренінгу з вихованцями
старших груп «Амаріліс» та «Конвалія» дошкільного закладу освіти №9 м. Виноградів 



24 листопада 2021 року. Тренінг «Як визначити свої професійні можливості щоб відповідати
вимогам обраної професії» з учнями групи ОКА-31



25 листопада 2021 року. Тренінгове заняття з учнями 2-го класу Виноградівської ЗОШ 8 «Ми
обираємо майбутнє» в рамках проведення Тижня професійно-технічної освіти.



29 листопада 2021 року. Година спілкування з елементами тренінгу «Гендерне насильство»
в групі ОП-21 приурочена  Дню захисту прав жінок та в рамках проведення щорічної акції

«16 днів проти насильства» 



 

групу у Viber "Психолог онлайн" https://invite.viber.com/?
g2=AQAsrGRsf%2FmMEUtDVCz2tW0xi%2BPklJSnyMOsF0Zrh5

%2BA81xyAWFbe2mJF8MwrMHu
 

Для ефективної роботи з учасниками освітнього процесу у режимі
онлайн створено

електонну адресу для анонімного консультування онлайн
psiholog.vpu34@ukr.net



Inspiration

Idea

Brainstorming Knowledge

 «Зібратися разом — це початок, залишатися разом — це прогрес,
працювати разом — це успіх». 

Генрі Форд
 

Злагоджений колектив, який успішно досягає поставленої мети —
досягнення не лише керівника, а й кожного з членів цього колективу.

 
 


