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Про мене 



Життєве кредо:  

«Бачу ціль, не бачу 

перешкод!» 

 

Професійне кредо: 

«Вислухати. Зрозуміти. 

Допомогти» 



Освіта 

Освіта – повна вища. 

Глухівський державний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка. 

Рік закінчення – 2009 р. 

Спеціальність – вчитель біології, валеології та основ екології. 

Практичний психолог в закладах освіти. 



Підвищення кваліфікації, самоосвіта 

   



Підвищення кваліфікації, самоосвіта 
Курси ІППО імені Грінченка  



Самоосвіта. Фахове вдосконалення навичок 



Мої публікації 

Порадник II. З досвіду роботи освітян міста Києва «Дистанційне 

навчання: виклики, результати та перспективи» 

Департамент освіти і науки  України, Київський університет імені 

Бориса Грінченка 



Мої публікації 
на національній освітній  платформі 

Всеосвіта 



Переможець  II етапу Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів 
«Нові технології у новій школі» 



Мої відзнаки 



Книга написана у співавторстві з 35 авторами. 

Є збірником життєвих історій різних родин, які  успішно 

пройшли певні випробування на своєму шляху.  

Співавтор книги 



Співавтор колоди метафоричних карт 
 «Право на кризу» 

Сюжетна кризова 

колода асоціативно-

метафоричних карт для 

роботи з 

розповсюдженими 

кризами в житті 

людини: криза 

емоційного вигорання, 

сімейні кризи, вікові 

кризи, криза 

нереалізованості, 

грошова криза та 

багато інших криз. 



    «Сприяння створенню безпечного освітнього 

середовища шляхом розвитку соціально-емоційних 

компетенцій всіх учасників освітнього процесу». 

Тема, над якою працюю: 



    В своїй діяльності використовую основні 
напрямки роботи практичного психолога, 
зазначені в Листі МОН № 1/9-363 від 16.07.21 року 
«Про пріоритетні напрями роботи психологічної 
служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.». А саме: 
 
 Просвітницька робота 
 Діагностична робота 
 Профілактична робота 
 Корекційна робота 
 Консультаційна робота 
 Організаційно-методична робота 
 

Шляхи реалізації даної теми 



http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhb

a/praktichnij_psiholog/uchnyam/ 

Просвітницько-профілактична робота зі 
здобувачами освіти проводиться у 

вигляді:  

інтерактивних 
занять 

бесід 

занять з елементами 
тренінгу 

занять з елементами 
психодрами 

перегляду мультфільмів 
і казок з обговоренням 

відео-уроків презентацій 

проведення 
флешмобів 

ігрових занять 

проведення 
акцій 

командних 
змагань 

просвіти на сторінці 
школи в Фейсбуці 

підготовки та презентації 
дітьми проектів 

оформлення стендової 
інформації 

розповсюдження 
буклетів 

сторінка психологічної служби на 
офіційному сайті школи 

https://www.facebook.com/sh264 

http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhba/praktichnij_psiholog/uchnyam/
http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhba/praktichnij_psiholog/uchnyam/


Просвітницько-профілактична робота 
Профілактика булінгу в учнівських колективах 



Профілактика жорстокості та насильства 
Участь у акції «16 днів проти насильства» 



Участь в декаді «Синергія в інклюзії» 



Профілактика шкідливих звичок та пропаганда здорового способу життя 



Профілактика виникнення інтернет-ризиків 



Підтримка випускників під час підготовки до  ДПА та ЗНО  



Профорієнтаційна робота 



Онлайн-заняття в умовах 
дистанційного навчання 



Психологічна підтримка в 
умовах воєнного стану 



Просвітницька робота на сторінці психологічної служби на сайті школи 

Просвітницька робота в Фейсбуці на сторінці школи  



Діагностична робота 
зі здобувачами освіти 

Дослідження адаптації учнів 1-х класів до   
навчання в школі 

Дослідження адаптації учнів 5-х класів до 
умов навчання в основній школі 

Дослідження профорієнтаційних інтересів та 
нахилів учнів 8-х, 9-х, 10-х класів 

Дослідження адаптації учнів 10-х класів до 
мультипрофільного навчання 

Дослідження соціально-психологічних 
особливостей новоприбулих дітей 

Дослідження за запитом адміністрації, батьків 
чи вивчення стану того чи іншого явища в 
учнівському колективі. 



Корекційна робота 
 зі здобувачами освіти 



Консультаційна робота зі 
здобувачами освіти 

       Проводяться індивідуальні та групові консультації.  
В умовах дистанційного навчання – онлайн-консультації. 

Тематика 
звернень: 

Проблеми у взаємодії 
з однокласниками 

Вибір майбутньої 
професії та свого 
життєвого шляху 

Агресивність, 
дратівливість, 
конфліктність 

Тривожність, страхи 

Проблеми у 
взаємостосунках з 

батьками 

Проблеми взаємодії в 
системі «вчитель-

учень» 

Відсутність мотивації 
до навчання 

Низька самооцінка, 
невпевненість в собі 

* Консультації проводяться за письмовою згодою батьків 



Просвітницько-профілактична 
робота з батьками проводиться у 

вигляді:  

Батьківських 
зустрічей 

Просвітницького 
Telegram-каналу 

для батьків 

Стендова 
інформація, 

буклети, пам’ятки 

Ведення сторінки 
психологічної 

служби на сайті 
школи 

Публікації в  
Фейсбуці на 

сторінці школи 

 http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhba/prakt

ichnij_psiholog/batjkam/ 
 https://www.facebook.com/sh264 
 https://t.me/romanenko_1 

http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhba/praktichnij_psiholog/batjkam/
http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhba/praktichnij_psiholog/batjkam/
http://school264.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/psihologichna_sluzhba/praktichnij_psiholog/batjkam/
https://www.facebook.com/sh264
https://www.facebook.com/sh264
https://t.me/romanenko_1
https://t.me/romanenko_1


Батьківські зустрічі 



Просвітницький Telegram-канал  для 
батьків «Клуб свідомого батьківства» 



Ведення сторінки психологічної служби на 
сайті школи для батьків здобувачів освіти 



Консультаційна робота з батьками 

Індивідуальні консультації, онлайн-консультації за запитом батьків 

Тематика 
звернень 

Труднощі у 
взаємодії з дітьми 

Відсутність 
мотивації у дитини 

до навчання 

Вибір майбутньої 
професії 

Непорозуміння 
дитини з вчителем  

Низька навчальна 
успішність дитини 

Проблеми з 
поведінкою 

дитини 

Конфлікти дитини 
з однокласниками 

Підлітковий бунт, 
протест дитини 

Залежність дитини 
від гаджетів 

Неслухняність 
дитини  



Робота з педагогами 

Виступи на 
педагогічних радах, 

семінарах, метод-
об’єднаннях 

Просвіта в Фейсбуці 
на сторінці школи 

Заняття з елементами 
тренінгу 

Бесіда з класними 
керівниками 1-х, 5-х, 

10-х класів щодо 
адаптації учнів 

Просвітницька робота 
на сторінці 

психологічної служби  
на сайті школи 

Адаптація молодих 
спеціалістів 

Індивідуальні 
консультації  щодо 
взаємодії з учнями, 

батьками 

Анкетування, 
тестування, 
моніторинг 

Стендова інформація, 
пам’ятки, 

рекомендації 





Семінар-практикум для методистів 
Деснянського району «Пошук шляхів 

комунікації з підлітками»  



Організаційно – методична робота 
та самоосвіта 

Ведення 
документації 

психолога 

Оформлення 
стендової 
інформації 

Ведення сторінки 
психологічної 

служби на сайті 
школи 

Участь у семінарах, 
вебінарах, нарадах, 
метод-об’єднаннях 

Створення 
тематичних 

папок 

Проходження 
курсів підвищення 

кваліфікації. 
Супервізії 

Написання дописів в 
Фейсбуці ,Telegram-

каналі 

Підготовка до 
просвітницько-
профілактичних 
занять, тренінгів 

Оформлення 
методичного 

куточка 
психолога 

Оформлення 
звітної 

документації 

Планування роботи 
(річний план 

роботи) 

Створення 
презентацій, 
оформлення 
фотоколажів 

Оформлення 
буклетів, 
пам’яток, 

рекомендацій 







Презентація роботи творчих 
майстерень 



Діяльність в воєнний час 



Перспективи фахового 
розвитку на найближчий час 

Продовжувати поповнювати методичну скарбничку  новими 
дієвими методами та формами роботи та активно впроваджувати у 
власну діяльність. 

Активно брати участь у заходах  району та  міста. 

Продовжувати пропагандувати престижність професії 
психолога в соціальних  мережах.  

Ділитися власним досвідом з колегами шляхом публікацій у 
фахових виданнях, виступах на семінарах, метод-об’єднаннях. 

Підвищувати власну майстерність та професіоналізм шляхом 
самоосвіти. Розвивати творчий потенціал. Втілювати інноваційну 
діяльність та передовий досвід. 


