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І. Загальні відомості про 

педагогічного працівника 



Дата народження 02.01.1965 р. 

Освіта   Друга вища 

Спеціальність за     

дипломом 

Психолог  

  

Педагогічний стаж  21 рік 

Категорія, звання                  

категорії 

  

Спеціаліст  

Місце роботи ДНЗ  «ПВМПУ»  

  

Посада Психолог 

Стаж на посаді 

психолога 

4,5 роки 

Смілик Лариса Олександрівна 



Відомості про освіту та 

підвищення кваліфікації  



Освіта: вища, 

Полтавський 

педагогічний  

інститут  

імені Короленка 

Спеціальність за дипломом: 

педагогіка і методика 

початкового навчання і 

образотворчого мистецтва 

 

Освіта:друга 

вища ПНПУ 

імені Короленка  

Спеціальність за дипломом: 

психолог 



Курси підвищення кваліфікації:  

2018 рік,  Полтавський  ОІППО                                                       

ім. М.В.Остроградського 

 







Психологічна просвіта 



У своїй роботі   керуюсь такими державними документами: 

 

1.  Конституція України.                                                                                   

2.  Закон України «Про освіту».                                                                       

3. Закон України «Про професійно-технічну освіту».                                     

4. Закон України «Про запобігання та протидії домашньому 

насильству»прийняття від 07.12.2017р. 

5. Конвенція ООН про права дитини. 

6. Положення про психологічну службу в закладах освіти 

7. Наказ МОН №405 від 08.04.2016 «Про затвердження плану 

заходів   Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі 

людьми на період до 2020р». 

8. Наказ ДОН №1/9-529 від 05.09.2018 «Про приведення єдиних 

вимог планування та ведення документації працівників 

психологічної служби» та інші нормативно-правові документи 

 Нормативно-правові документи, які 

використовуються в роботі 



Моє життєве кредо: 

«Мислення- це основний людський ресурс.І якість 

нашого життя цілком залежить від нашого 

мислення».  

                                                         Едвард де Боно. 

Мій професійний девіз: 

«Довго сам учись, коли хочеш учити інших.  

В усіх науках і мистецтвах плодом є правильна практика.» 

                                         Григорій Сковорода. 

Проблема, над якою працює практичний психолог: 

Формування в учнів установки на здоровий спосіб 

життя, сприяння процесу адаптації учнів» 



Участь у педагогічних читаннях  

та засіданнях методичних комісій 



Тренінгові заняття для педагогічних працівників   “ 

Розвиток навичок групової взаємодії ” та                                              

“ Культура спілкування педагога ” 



Участь у проекті “ Здоров'я сучасної молоді: важливий шлях 

від знань до відповідальності ” 2016 – 2017 навчальний рік 



Заняття з елементами тренінгу “ Мої права і обов'язки ” 



Профілактичне заняття у формі гри “ Володар кілець ” 



Заняття з елементами тренінгу  

“ Феномен людини ” за тренінговим курсом “ 

Дорослішай на здоров'я ” 



Тренінгове заняття “ Життєві цінності ” 



Заняття з елементами тренінгу 

 “Я повертаю собі право на вибір”  



Співпраця з громадською організацією “ Світло  надії ”                          

“ Протидія торгівлі людьми ” 



ІІІ. Результати роботи 
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Номер групи 

Дослідження соціально-психологічної адаптації 
до нових умов серед учнів І курсу 

вересень-жовтень2018 

січень-лютий2019 



57 

65 

72 

48 

Результати вхідного анкетування 
«СНІД – міфи і реальність» 

301 302 305 308
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Результати вихідного анкетування 
«СНІД – міфи і реальність» 

301 302 305 308


