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Візитна картка 
1. Новожилова Вікторія Володимирівна 
2. Дата народження: 14 вересня 1985 року  в місті Києві. 
3. Освіта – вища.  
У 2010 році закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова за 
спеціальністю вчитель – географії практичний психолог у 
закладах освіти. 
У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації при 
Київському Інституті імені Бориса Грінченка 
4. Місце роботи – ДНЗ ( ясла – садок)№ 83 міста Києва. 
5. Посада – практичний психолог в даному закладі з                
01 березня 2013 року. 
6. Стаж роботи – 13років. 



МЕТА ПОРТФОЛІО: 
 
1. Узагальнити власний досвід роботи. 
2. Здійснити рефлексію професійної 
діяльності за час роботи. 
3. Визначити пріоритетні напрямки 
діяльності. 
4. Подальша самоосвіта. 



МОЄ КРЕДО: 
 

« Завжди цінуй те, 
що маєш, але не 

зупиняйся на 
досягнутому» 



Нормативно – правова база:  
- Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 03. 05. 1999 р. № 127); 
- Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2001 р. № 439); 
- Про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок 
психологічної служби системи освіти України ( лист Міністерства освіти і науки 
України від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 ); 
- Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх 
навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист 
Міністерства освіти і науки України від 13. 12. 2001 р. № 1/9 – 439); 
- Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 
навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19. 10. 2001 року № 
691); 
- Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 
застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2001 р. № 330); 
- Етичний кодекс психолога; 
- Посадова інструкція практичного психолога. 
- Витяги з наказів відділу освіти та інші нормативні документи та законодавчі акти де 
передбачена діяльність практичного психолога. 



Мета діяльності: 
Створення сприятливого психологічного 
клімату в процесі адаптації дітей до умов 
ДНЗ; 
Сприяти розвитку емоційно – вольової сфери 
дітей дошкільного віку. 
Психологічна готовність дітей до навчання у 
школі. 
Психологічний супровід та просвіта усіх 
учасників навчально – виховного процесу. 
 
 
 



Арт терапія в роботі з дітьми 





“ Історії народжені піском ” 







Пісочна терапія 

 





Малюнки на піску 



Арт терапевтичні техніки у роботі з дітьми       

“ Чарівні чашечки “ 



“ Дитяча терапія – це коли діти 

лікують дорослих “ 



Профілактична робота 

 



“ Яким буває настрій людини?” 

 

 



“ Який настрій у Зайчика?” 

 

 

 

 



“ Веселі прищіпки ” 



“ Чарівні фарби ” 



“ Мої права ” та 

Скажи насильству “ Ні ” 

 



Група стабілізації та підтримки 

педагогів 



Техніки психоемоційної  

підтримки колег 



“ Арт терапія як засіб покращення 

емоційного стану педагога ” 

 



Педагогічна 

творчість 



Імідж сучасного педагога 



Творчі зустрічі під час війни 



Творчість в нашому колективі 

“ Тиждень капелюшків ” 



Моє хобі 



Міжнародні фестивалі 

“ Арт Практик. Діти. ” та “ Ресурсний 

калейдоскоп практик в роботі з дітьми” 

 



 

 



Працюю онлайн з дітьми та дорослими  



Самоосвіта – важливий елемент 

професійного зростання 



Мої плани на майбутнє: 
1. Провести районний виступ для практичних психологів району на 

тему: “ МАК та персональний бренд психолога ” 
2. Написання нових статей до фахових журналів. 

3. Написання розвивальної програми розвитку для дітей раннього віку. 

4. Атестуватися на вищу кваліфікаційну категорію (2022 – 2023 н.р.) 

5. Продовжувати розширювати свої знання, вміння та навички в 

улюбленій професії. 

6. Проводити семінари, майстер – класи для педагогів та батьків 

свого навчального закладу. 

7. Відвідування навчального курсу “ Терапевтична допомога при 

стресі, тривозі та депресії  дітям та підліткам ” Л. СТРЕЖ ( лютий 2023) 
8. Провести свій авторський марафон “ Турбота про себе як ресурс 

для життя ” ( березень 2023) 

9. Розширювати свої практичні навички у індивідуально - 

консультативній роботі з дорослими та дітьми – підлітками. 
10. Написати та надрукувати свій авторський посібник у роботі з 

дітьми. Тему ще визначаю. 

11. Зробити професійну фото сесію для роботи в соцмережах. 

Зокрема запустити свій YouTube канал “ Цікава психологія ” 


