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Робота у проводиться 

по таких напрямках:

Психодіагностичний;

Консультативний;

Корекційно-відновлювальний 
та розвивальний;

Психологічна просвіта.



Завдання

* Здійснювати психологічний супровід 

учнів, вести спостереження.

*Проводити бесіди, консультації, 

надавати поради, рекомендації.

* Проводити корекційні заняття з метою 

подолання проблем, які виникли.

* Проводити профілактичну, 

просвітницьку роботу.



Цілі

1.  Проводити діагностичну роботу .

2.  Проводити психолого-педагогічні 
семінари, заняття, засідання.

3. Проводити інформаційну роботу з 
педагогами, батьками, що 
сприятимуть усуненню проблем.

4. Надавати індивідуальні, групові 
консультації. 



•Основні завдання, які 

вирішую протягом року. 

•Проблема наступності 

початкової та середньої 

ланки

•Міжособистісні стосунки в 

колективі між учнями, 

вчителями, батьками.



• Конфлікти.

• Проблеми підліткового віку.

• Проблеми батьків і дітей.

• Проблеми вживання алкоголю, 

тютюнопаління.

• Проблеми делінквентної 

поведінки.

• Проблеми жорстокого 

поводження.

• Проблеми раннього статевого 

життя



•Загальні відомості
• Рік народження 1972

• Освіта – вища 

• Спеціальність – практичний 

психолог, вчитель початкових 

класів.

• Факультет – початкове 

навчання , практична 

психологія



•Професійний шлях.

•Місце роботи  Вирівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. – практичний 

психолог.

•Загальний стаж  - 23 роки

•Категорія – спеціаліст І 

категорії



•Підвищення кваліфікації

• РОІППО

•Жовтень 2006

•З 07 листопада – 01 грудня 

2011 р.



•Методична діяльність

•Тема самоосвіти

•“Адаптація як умова гармонійного 
розвитку особистості. Психологічне 

забезпечення супроводу кожної 
дитини, підвищення рівня 

компетентності вчителів, учнів, 
впровадження традиційних і 

нетрадиційних форм та методів 
роботи, забезпечення процесу 
розвитку здібностей учнів”



•План самоосвітньої діяльності

•Зміст діяльності

•Вивчати:

•Нові урядові документи в галузі 
освіти, накази і розпорядження МО 
України, нормативні документи про 
освіту, школу, ЗНО, державну 
підсумкову атестацію, інструкції 
щодо ведення документиції















Подяка за участь у районному конкурсі –

ярмарку педагогічної творчості в номінації 

«Психологія».

Грамота районної адміністрації.

Подяка за участь у районному конкурсі –

ярмарку педагогічної творчості в номінації 

«Психологія».

Грамота обласного управління.

Грамота за ІІІ місце у районному конкурсі 

ярмарку педагогічної творчості в номінації 

«Психологія».

Подяка за участь у районному конкурсі –

ярмарку педагогічної творчості в номінації 

«Психологія».

Грамота за ІІІ місце в номінації “Психологія”



Напрямки діяльності

Діагностична 
робота

Корекційно-
розвивальна

Профілакти

чна, 
просвітницька

Консульта

тивна



Впровадження системи 
роботи по науково-

методичній проблемній 
темі над якою працюю



• Батьківські збори





Адаптаційні заняття в 1 кл..







Психолого-педагогічний семінар







•Консультпункт для 

батьків







Матеріали тижня 

психології









• Матеріали засідання клубу “Подруга”









•Засідання клубу “Подруга”
• “Портрет компетентного учня”



Інформаційний куточок 







Куточок психолога





Куточок психолога





Куточок психолога



Інформаційний куточок 





Куточок психолога


