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ЗДО(ясла-садок)№165 

Деснянського району в 

місті Києві 



Паламарчук 
Тетяна 

Сергіївна 
Народилась: 1984 року. 

Освіта:  Вища. 

Закінчила: МАУП в місті 

Києві. 

Спеціальність: Психологія 

Посада: Практичний 

психолог. 

Педагогічний стаж: 16 

років. 

Категорія: Вища 

 



Професійне кредо 

Людині яка  знає 

куди рухатись, 

світ дає  шлях. 



Основна мета моєї роботи 

   Щоденна психологічна та емоційна підтримка усіх учасників 

освітнього процесу. Створення сприятливих умов для 

гармонічного та всебічного розвитку дитини в закладі 

дошкільної освіти. 



Напрямки роботи  

Діагностичний 

Розвивальний 

Просвітницько-
профілактичний 

Консультаційний 



Завдання що ставлю у своїй роботі 

Забезпечення якісного психологічного  супроводу освітнього 

процесу: 

- Співпраця з усіма учасниками освітнього процесу  з метою гармонічного та всебічного 

розвитку дитини, підвищення рівня психологічної компетентності, грамотності щодо  

емоційного благополуччя та допомоги у створенні розвивального середовища і 

сприятливого психологічного клімату при вихованні дитини. 

 

 



Методична робота 
 

     Участь у  різноманітних майстер–

класах, семінарах, тренінгах  та  

конференціях . 



Психологічний супровід освітнього процесу  

Робота з педагогічним 
колективом 

Адаптація дошкільнят 

Діагностування 
емоційного стану 

дошкільника 

Психологічна 
готовність дітей до 

школи 

Профілактика 
емоційного вигорання 

Робота з батьками 
Профілактична робота 

з дітьми 



Робота з дітьми 



Робота з батьками 

Індивідуальне 

консультування 

Просвітницько- 

профілактична 

робота 

Психологічні 

дослідження 

Забезпечення 

зв'язку батьки-діти-

педагоги 

Робота за запитом 

Психологічна 

підтримка 



Робота з вихователями 

Індивідуальне 

консультування 

Розробка 

рекомендацій 

для роботи з 

дітьми 

Проведення 

майстер -класів 

Виступи на 

педагогічних 

нарадах  

Просвітницько- 

профілактична 

робота 

Надання 

рекомендацій у 

взаємодії  

батьки-педагог 



Робота з педагогами 



Науково –методична робота 

• 2021р – Участь у проекті Костюка по діагностуванню психологічної 

готовності дітей до школи; 

• 2022р. –Участь у навчальному тренінгу: «Надзвичайні ситуації ...» 

• участь у нарадах та  педагогічних радах; 

• участь у методичних об'єднаннях,круглих столах,тренінгах. 

 

 



Публікації 

• 1. Створення Viber спільноти та постійне її наповнення для  просвітницько-

профілактичної роботи з учасниками освітнього процесу; 

• 2.Створення та наповнення сторінки психолога на сайті закладу дошкільної освіти  

http://zabava165.tilda.ws; 

• 3.Створення власної психологічної сторінки на FB «Psiholog Sad»; 

• 4. Написання власних програм (Діагностична та Розвивальні ). 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


