
Текст слайда

Данный слайд 

используем 

для записи 

сообщения 

первого 

слайда.



Персоналія

автора психологічного досвіду

•Прізвище, ім’я, по батькові Яремич Оксана Юріївна

•Дата початку психологічної діяльності 10 травня 2006р.

•Де навчався, що закінчив Київський міський педагогічний університет

імені Б.Д.Грінченка, 2009р.,диплом КВ №37533509;

Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю

«Психологія», 2007 р., диплом, КВ №32982075

• Місце роботи: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №534 Деснянського

району міста Києва.

•Робоча адреса: м. Київ, вул. Кубанської України, 24 -Б.

•Посада: практичний психолог.

•Педагогічний стаж: 16 років; стаж на займаній посаді: 16 років.

• Кваліфікаційна категорія: вища.



Моє професійне кредо
* немає нездібних -є ті, хто опановує по-іншому!

* немає імпульсивних -є безпосередні !

* немає агресивних - є напористі!

* немає повільних - є розважливі!

* немає ледачих - є розслаблені!

* немає боязких - є обережні!

* немає гіперактивних -є енергійні!

* немає не зрілих -є ті, які розквітають пізно!

* немає дратівних - є чутливі!

* немає впертих - є наполегливі!



Мої основні педагогічні відзнаки і визнання:

Подяка Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (Наказ №395 від 10.09.2007р.);
• Подяка Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (Наказ №166 від 03.04.2008р.);
• Грамота Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (наказ №61 від 15.02.2010р.);
•Грамота Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (наказ №131 від 29.03.2010р.);
• Подяка Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (наказ №164 від 28 березня 2014р.);
•Грамота Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (наказ №397 від 29.09.2016р.);
• Грамота Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації (наказ №138к від 22.02.2016р.);
• Грамота Управління освіти Деснянської районної у місті Києві
адміністрації. Наказ № 46-к від 15.02.2018 року;
• Грамота Управління освіти Деснянської районної у місті Києві
адміністрації. Наказ №177 від 28.09.2020 року.



Підвищення кваліфікації в міжатестаційний період:



Я як практичний психолог закладу дошкільної 

освіти працюю з усіма учасниками 

навчального процесу (дітьми ясельного та 

дошкільного віку, працівниками закладу, 

батьками) надаючи консультативну та 

практичну допомогу у розвитку та вихованні 

дошкільнят.

Головною метою роботи психологічної 

служби є збільшення ефективності 

навчально-виховного процесу, своєчасне 

виявлення труднощів, проблем та умов 

індивідуального розвитку особистості, 

корекції міжособистісних стосунків всіх 

учасників навчального процесу, профілактики 

відхилень в індивідуальному розвитку та 

поведінці дитини, стабілізація емоційного 

стану усіх учасників освітнього процесу.



Робота з дітьми

















Робота з дітьми
в дистанційному форматі 



Робота з педагогічним 
колективом











Робота з батьками







Робота у творчих групах, участь у 
семінарах практичних психологів 

району
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