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Професійне кредо 

Дитина потребує вашої  

любові найбільше саме  

тоді, коли вона менше  

всього її заслуговує. 
Ерма Бомбек 



2021 рік 

закінчила вищий навчальний  
заклад МАУП , здобула  

кваліфікацію : ступень вищої  
освіти магістр.Галузь знань 

Соціальні та поведінкові 
науки.Спеціальність 

Психологія.Спеціалізація 
Психологія 

2011 рік 
закінчила НПУ Драгоманова Інститут  

соціальної роботи і управління. 

Отримала базову вищу освіту за  

напрямом підготовки “Соціальна 

педагогіка “та здобула кваліфікацію 

бакалавра соціальної педагогіки 

2005 рік 
закінчила Київський професійно -  

педагогічний коледж імені  
А.Макаренка за спеціальністю  

"Професійне навчання” здобула  
кваліфікацію “майстра 

виробничого навчання.” 

2011 – 2016 року 

Працювала НВК 
"Престиж " при МАУП  

Вчитель трудового 
навчання, вихователь  

дитячого садочка. 

З 2017 року працюю  

Соціальним педагогом в  
школі І-ІІІ ступенів,  
Деснянського району  

міста Києва №300 

Професійний шлях  

Педагогічний стаж  
роботи 10 років 



Тема над якою працю: 

Психологічні особливості  

мотивації підлітків з  

девіантною поведінкою 



публікація в науково практичній  
конференції. 





КОНСУЛЬТАЦІЙНА 
РОБОТА 

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПРОСВІТА 

ПРОФІЛАКТИЧНА  
РОБОТА 

НАВЧАЛЬНА  
РОБОТА 

ЗВ`ЯЗКИ З 
ГРОМАДСКІСТЮ 

САМООСВІТА,  
НАБУТТЯ ДОСВІДУ  
В ПСИХОЛОГІЧНІЙ  
ПРАКТИЦІ 

У СВОЇЙ ПРАКТИЦІ ВИКОРИСТОВУЮ УСІ ВИДИ  

ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 



Профілактика 

 Профілактика  стресових  і постстресових  станів,  
емоційна  підтримка;  

 Попередження  виникнення  надмірної  психологічної  
напруги,  конфліктів,  булінгу. 

 Робота з попередження  відхилень  у  психічному  
розвитку  дитини,  які пов’язані  із сімейними  
проблемами;  

 Профілактика вживання  психоактивних  речовин та  
алкогольних напоїв,  паління серед молоді; 

 Профілактика  девіантної  поведінки,правопорушень. 

 Профілактика  інтернет-залежності  і лихослів’я. 



16 днів  проти  насилля 





Інтерактивна гра 
«Коло безпеки» 



Ш кільна  
служба 

порозуміння 

Один  із принципів медіації – 
«рівний – рівному». 

Тому саме залучення однолітків  
сприятиме кращому  

порозумінню між  сторонами 
конфлікту та формуванню  

партнерських  взаємин  
партнерським  взаєминам.  Це  

навчить кожного учасника  
примирення  безконфліктно  

долати суперечки.  Така  
активність сформує  в  дітей  
навички  ненасильницької 

поведінки та навчить обирати  
стратегії мирного врегулювання  

конфліктів 

З  2021 року 
запровадила в школі  
новий напрям  роботи 

– Шкільну службу 
взаєморозуміння.  

Проводжу навчання  
з дітьми які виявили  

бажання вчитися  
медіації. 



Навчаюся протягом життя! 
Тренер програми 

«Діти і війна –техніки зцілення !» 



Програма  « Діти і війна –техніки зцілення» 

Педагоги  



Продовжувати надавати консультативну допомогу батькам при  
виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні дітей, 

Здійснювати психологічну підтримку вчителів, та членів  
педагогічного колективу. 

Сприяти розкриттю творчого потенціалу учнів, розвиток їх  
культури та моральності. 

 
Формувати емоційно-комфортні класні колективи.  
Продовжувати будувати безконфліктне середовище в школі. 

 
Здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському  
середовищі, профілактику девіантної поведінки учнів 

 
продумати організацію корекційної групи для підлітків з  
проблемною поведінкою «Коло вибору» 

 
Продовжувати поповнювати методичні наробки для більш  
ефективного проведення занять, консультацій. 

Перспективи 
фахового розвитку: 



Фахове вдосконалення навичок 

Сертифікати  

2018 рік 



2019 
рік 



2020 
рік 



2020 
рік 



2021 
рік 



2022 
рік 



2022 
рік 



В 2022 році отримала освіту базового  
консультанта в позитивній психотерапії та  

кризового психолого 



З  початком 
дистанційного навчання  

активно освоюю  нові 
інформаційні  технологіії,  
нові програми,  соціальні  

мережі,  нові форми  
роботи. 



І саме  карантинні  
умови мене 

наштовхнули на  ідею  
створення свого  
власного сайту 

 

Силка на мій сайт  
https://cutt.ly/TIru13j 


