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 Закінчила Бердянський державний 

педагогічний університет  

 

Спеціальність – соціальна робота  

 професійна кваліфікація - 

соціальний  педагог,  

практичний психолог у навчальних 

закладах. 

  

  



У школі № 294 працюю з 2010 року, 

за фахом соціальний педагог - з 2016 року. 

Майже 20 років-«живу» активним шкільним життям, бо 

власні діти навчались в цьому закладі з 2002 року  

Для дітей – я 

захисник, 

Для батьків –я 

помічник, 

Для педагогів – я 

посередник. 

Школа І-ІІІ ступенів № 294 Деснянського району міста Києва 

заснована в 1990 році. В школі є свій гімн, герб та прапор; 

функціонують музей «Українська світлиця» та Літературний салон 

«Імена літераторів на карті району». 



 

Науково-методична тема школи «Розвиток 

ключових  компетентностей учнів, підвищення іх соціалізації та 

адаптації до життя шляхом удосконалення освітнього процесу 

на  інноваційній основі» 

 

Я, соціальний 
педагог, працюю 
над темою 
«Соціальна 
успішність учнів 
для гармонізації 
відносин з 
оточуючим 
світом» 
 

 

 .  

    



Моя робота зорієнтована на соціально-психологічний 

супровід всіх учасників освітнього процесу 
 

Завдання: 

 -  формування позитивної мотивації  

     та психологічного комфорту; 

 -  збагачення психологічної компетентності педагогів. 

 

Здійснюю функції: 

         - діагностичні 

         - прогностичні 

         - консультативні 

         - захисні 

         - профілактично-просвітницькі 

         - соціально-перетворювальні 

         - організаційні 

 по роботі з учнями, батьками, 

педпрацівниками, 

 органами держадміністрації 

 та місцевого самоврядування 

 

-   



  

 

Професійне кредо: 

 

Всі люди для мене вчителі, 

усі зустрічі для мене – нагорода!  

Навчаюсь, як неможна  в «минусів». 

Навчаюсь в «позитивних», як то 
треба!  

 

Беремо доброту, 

  добавляємо посмішку,  

перемішуємо з радістю  

 і виходить щирість  

 та повага до людей! 

 

 

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: 



  

СІМ’Я- це один із шедеврів природи!   

       Мене надихає моя сім’я 



Робота з учнями 
 



В роботі з батьками надаю перевагу 

напрямкам збереження психологічного 

здоров’я та навичкам екологічного 

спілкування 

  

Будь яка криза-це нові можливості       



 Робота з педагогами      

 
Усвідомлення та використання власних талантів 



 Освіта – скарб;  

праця – ключ до нього. 
 П'єр Буаст 

“Треба самому багато знати, щоб навчати інших” 



Вмію не тільки працювати   



Моє ХОББІ-творити! 



ДЯКУЮ! 

 

Працюємо далі… 

 


