
Досвід роботи 
практичного психолога днз (ясла-садок) № 746 

Гапон Лілії Василівни 



Педагогічний досвід роботи 

2015-2019 на посаді вихователя ДНЗ №522 

3 2020 р. займаю посаду практичного  

психолога в ДНЗ №746 

Основні форми роботи за якими я працюю: 

1.Діагностична робота; 

2. Організаційно-методична робота; 

3. Профілактична робота; 

4.Психологічна просвіта; 

5.Корекційно-відновлювана і розвивальна робота. 



"Хочеш зробити дитину кращою - зроби її щасливою " 

 
"Магічний" - це просто синонім до слова "Психологічний" 

Карл Густав Юнг 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО 



МОЇ ДОСЯГНЕННЯ 



ТЕМА: "РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-МОРАЛЬНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРИ" 

Мета: використовувати різні види ігрової діяльності в корекційно-розвивальній роботі для розвитку  

емоційної сфери та виховання. 

Завдання: 

Розвиток пізнавальної сфери дошкільників;  

Розвиток емоційно-вольової сфери; 

Формування здібностей до самостійної творчої діяльності;  

Формування позитивниї "Я концепції" особистості дитини;  

Формування моральних цінностей; 

Індивідуальний підхід з урахуванням віку;  

Допомога в адаптації до садочка; 

Підтримка і психологічний супровід педагогів, батьків та дітей;  

Сприянню доброзичливій атмосфері в освітньому середовищі. 



Дихальні вправи; 

Вправи на 

релаксацію;  

Казкотерапію; 

 
Арт - терапію; 

 
Розвивальні ігри, спрямовані на розвиток мислення, уваги, творчого потенціалу. 

У СВОЇЙ РОБОТІ Я ВИКОРИСТОВУЮ: 



Гра "Башточка дружби" 
Гра "Покажи емоцію" 

Гра на розвиток уваги  

"Зіпсований телефон" 



Гра "Намалюй 

свою  

емоцію" 

Гра на розвиток творчих 

здібностей  "Зроби плямку 

веселою" 

Гра на розвиток 

уваги  "Карики-

велетні" 



Можливість використання гри має велике значення в розумовому, моральному, фізичному і  

естетичному виховання дітей. 

Для дитини дошкільника, як відомо, гра є основним видом діяльності. 

Граючись, дитина пізнає світ, навчається, розвивається психічно і фізично, навчається взаєминам з  

дітьми і дорослими. 



Емоції, почуття і моральні переживання у дошкільника тісно 

взаємопов'язані. У спілкування дітей формується їх здатність  

висловлювати свої почуття, давати їм оцінку, розвивається  

здатність до співчуття, співпереживання. Несприйнятливість до  

почуттів і бажань однолітка, їхнім потребам може стати причиною  

конфліктів в дошкільному віці, і негативно позначитися на  

емоційно-моральному розвитку дитини. Стратегія емоційно-  

морального виховання дошкільника спрямована на усвідомлення  

своїх і чужих почуттів, переживань, засвоєння правил і норм  

поведінки у соціумі. 



Гра "Лагідне ім'я" 

 
Гра на релаксацію "Хмаринки" 

Заняття "Емоції" 




