
Державний навчальний заклад  
«Центр професійної освіти інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва» 
 



Візитка практичного психолога 
• Дата народження:  12 липня 1995 року 

• Освіта: Вища, Магістр психологічних 

наук, Університет економіки і права 

«КРОК» 

• Спеціальність за дипломом: 

практичний психолог 

• Посада: психолог 

• Стаж роботи: педагогічний стаж 6 років, 

з них 3 роки – психологом 

• Категорія:  спеціаліст 2 категорії 



Психолого-педагогічний супровід 
системи професійно-технічної освіти 

Психологічна служба професійної освіти, де провідним напрямком 
роботи є психолого-педагогічний супровід, спрямовує свою діяльність 
на забезпечення психологічної складової навчально-виховного 
процесу, на створення сприятливих умов для розвитку та саморозвитку 
особистості майбутнього фахівця, для збереження його здоров’я, з 
метою допомоги набуття професійної майстерності й компетентності з 
обраної спеціальності, формуванню соціально-культурних поглядів та 
проектуванню професійної кар’єри. 



Модель професійної діяльності 

Діяльність 

психолога 

в ПТНЗ 

Діагностична 

робота 

Психологічне 

консультування учнів, 

батьків та викладачів 

Психокорекційна 

робота 

Навчальна 

діяльність Профілактика 

негативних явищ  в 

учнівському 

середовищі 

Організаційно-

методична робота 

Зв’язки з 

громадськістю 

Просвітницька 

діяльність 



Основні напрямки роботи психолога 

Учні 

Робота з дітьми 

(психодіагностика, 

психокорекція, психологічне 

консультування, профілактика) 

Батьки 
Робота з батьками (психологічна 

просвіта, індивідуальне 

консультування) 

Педагогічний 

колектив 

Робота з викладачами та 

майстрами (психологічна 

просвіта, консультування) 



Кабінети психологічної служби 



Психодіагностична робота 

На основі результатів діагностичного 
обстеження визначаються подальші 
форми роботи (тренінгові та 
корекційні заняття, групові та 
індивідуальні консультації) 
 

Психологом здійснюється групова та 
індивідуальна діагностика усіх учасників 
освітнього процесу 

учнів (діагностика індивідуальних особливостей учнів, 
емоційно-вольової сфери, міжособистісних та між 
групових відносин) 

педагогів (діагностика емоційного вигорання) 

батьків (діагностика батьківського ставлення та 
взаємостосунків батьків з дитиною) 



Групова та індивідуальна корекційна  
та розвивальна робота 

Особлива увага приділена: 
 

• корекції відхилень;  
• попередженню деструктивних станів; 
• запобіганню конфліктів в учнівському 

середовищі; 
• процесу адаптації першокурсників до 

умов навчання в закладі освіти; 
• підвищення культури спілкування в 

процесі взаємин учнів і педагогічних 
працівників, взаємин учнів та батьків; 

• психологічний супровід здобувачів 
освіти під час підготовки та здачі ЗНО. 

 



Консультативна робота 
Тематиками звернень до практичного психолога були: 

• зі сторони батьків: відсутність мотивації учнів до навчання та труднощі у 
навчанні, проблеми самооцінки, адаптації до умов нового колективу, 
профілактика шкідливих звичок, проблеми у стосунках батьків та дітей, 
проблеми у спілкуванні з однолітками, сексуальна просвіта, професійне 
самовизначення. 

• зі сторони педагогів: адаптація першокурсників до нового колективу, 
психологічний супровід під час ЗНО, міжособистісні конфлікти, 
залежність від гаджетів, професійне вигорання, відсутність мотивації. 

• зі сторони учнів: професійне самовизначення, відсутність мотивації, 
сексуальна просвіта, толерантність, взаємостосунки «батьки-діти», криза 
самоідентифікації, адаптація до нового колективу, прийняття себе, 
суіцидальні думки, психологічний супровід під час підготовки до ЗНО  
та захисту дипломних робіт. 

 



Просвітні, профілактичні та розвивальні 
заходи для учнів та викладачів 

Зі здобувачами освіти проведено просвітницькі лекції, 
бесіди, тренінгові заняття з метою профілактики тривожних, 
депресивних станів, запобігання виникненню конфліктів, 
шкідливих звичок, протидії булінгу, домашнього насильства, 
запобіганню торгівлі людьми та її первинної профілактики. 



Супровід дистанційного навчання психологом 
(Online робота) 



Участь в міських методичних секціях практичних 
психологів професійної (професійно-технічної освіти)  
 

 

 

Досліждення серед учнів 1 та 3 курсів 
на виявлення інтернет залежності та 
виявлення Кібер-булінгу в учнівському 
просторі. 

Тема: «Соціальний  Я. Про вплив 
соціальних мереж на нас і наше життя». 
05.02.2021 



Методичний супровід 

«Методичні рекомендації щодо 
вибору майбутньої професії» 
2018 р. 

«Профілактика емоційного вигорання під час 
змішаного навчання» 
2021 р. 



Методичний супровід 

«Безпека та захист комп’ютера. 
Психологічна безпека онлайн» 
2021 р. 



Анкета в Google-формах Загальні результати на визначення 
комп’ютерної та інтернет-залежності 

Чи стикалися Ви з кібер-булінгом? 



Сертифікати 
Теоретично-практичний курс  
«Юнгіанська казкотерапія для дорослих» 

Семінар 
«Використання візуальних проекцій в 
системі психологічного супроводу у 
навчально-інклюзивному просторі» 



Курс  
«Діалоги без тривоги» 

Вебінар 
«Дистанційні та психологічні ігри  
в сучасному освітньому процесі» 




