
Портфоліо: 
практичного психолога 
ДНЗ № 1 «Дзвіночок» 
Козій Ірини Василівни



       Посада: Практичний психолог 
       Дата народження: 29.09.1985р. 
      Освіта: повна вища 
     - вересень 2003 – травень 2007, Рівненський державний 
гуманітарний університет,факультет «Психолого-природничий», 
спеціальність «Психологія», диплом бакалавра; 

     - вересень 2007-червень 2008 р., Рівненський державний 
гуманітарний університет,факультет «Психолого-природничий», 
спеціальність «Психологія» та здобула кваліфікацію практичного 
психолога у закладах освіти, вчителя основ правознавства, диплом 
спеціаліста. 

      Стаж роботи:  9 років



Педагогічне кредо:

«Щоб дійти до цілі 
треба насамперед іти»



Основною метою моєї роботи є

Підвищення ефективності навчально-
виховного процесу через формування 
психологічної культури дітей, педагогів, 
батьків та збереження цінності 
психічного та фізичного здоров'я дітей. 



❖ Конституція України 
❖ Етичний кодекс практичного психолога. 
❖ Декларація прав людини. 
❖ Закон України «Про освіту». 
❖ Конвенція про права дитини. 
❖ Закон України «Про дошкільну освіту». 
❖ Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і 
науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 
2020 року” 

❖ Наказ МОН від 04.09.2019 №1178 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України” 

❖ Наказ МОН від 02.08.2019 №1052 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських 
програм практичних психологів і соціальних педагогів “Нові технології у новій школі” у 
номінації “Корекційно-розвиткові програми” 

❖ Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 “Про типову документацію працівників психологічної 
служби у системі освіти України” 

❖ Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної 
службі у системі освіти на 2019-2020 н.р.” 

❖ Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. 
безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних 
життєвих навичок” 

❖ Наказом МОН України від 02.07.2009р., №616 «Про затвердження положення про 
психологічну службу системи освіти України». 

❖ Наказ МОН України від  01.09.2009р., №806 «Про використання навчально-методичної 
літератури у загальноосвітніх навчальних закладах».

Нормативно-правове  
забезпечення діяльності



Напрямки роботи:

• - психодіагностична робота;  
• - консультаційна робота; 
• - корекційно-відновлювальна та    
корекційно-розвиткова робота; 

• - психологічна просвіта; 
• - психопрофілактична робота.



Проблемна тема: 
«Проблеми взаємодії дітей 

дошкільного віку і дорослих та 
ефективні шляхи їх вирішення»



РОІППО курси підвищення 
кваліфікації









Мої нагороди



 
Публікації у фахових виданнях: 





Психологічний супровід  
навчально-виховного процесу

Психологічний 
супровід 

новоприбулих дітей

Психологічний 
супровід соціально 
незахищених 
категорій

Психологічний 
супровід дітей 

«групи ризику»

Робота з 
педагогічним 
колективом

Психологічна 
готовність дітей 
до школи

Адаптація 
новачків

Робота з 
батьками

Психодіагностика

Модифікація та 
адаптація сучасних 
програм розвитку та 

виховання Формування 
корекційного та 
розвивального 
середовищаДіагностика  

психологічного 
клімату в колективі Профілактика 

професійного 
вигорання



Робота з педагогами

Розробка псих. 
рекомендацій щодо 

навчально-
виховного процесу

Індивідуальне 
консультування

Робота з молодими 
педагогами

Психодіагностичне 
дослідження

Проведення 
психолого-
педагогічних 
консиліумів

Психологічне 
просвітництво  
вихователів, 
адміністрації

Проведення 
семінарів, 
тренінгів

Виступи на 
педагогічних 

нарадах, участь у 
“круглих столах”



Активний доповідач  педагогічних рад на теми 
навчання, виховання та психологічного розвитку дітей 

дошкільного віку



Техніки роботи з педагогами: 
«Колажування» 
«Розв'язання проблемних ситуацій» 
«АРТ- техніки» 
Техніки самопрезентації 
Асоціативні 
Ізотехніки 



Робота з батьками

Виступи на 
батьківських 
зборах

Індивідуальне 
консультування

Профілактика 
деструктивного 
виховання

Психодіагностичне 
дослідження

Психологічне 
просвітництво 
сімейного 
виховання

Забезпечення 
зв'язку “батьки – 

дитина - 
вихователь”



Робота з батьками





Корекційно-розвивальні 
заняття



Член творчої майстерні 
практичних психологів району



Керівник районного об'єднання 
“Дискусійного клубу ”  практичних 

психологів.





 
Участь  

у навчальних проектах: 

• Жовтень-грудень 2018р. Пройшла підготовку  у навчально-
методичному проекті «Корекція негативних емоційних станів 
засобами арт-терапії» (24 академічні години) м. Сарни 

• Січень-травень 2019 р. Пройшла підготовку у навчальному 
проекті: «Основи психологічного  консультування дітей та 
дорослих.Психологічна допомога особистості у кризовому 
стані» (44 академічних годин) м. Сарни 

• Грудень  2019р. Пройшла підготовку у навчально-практичному 
проекті: «Розвиток емоційного інтелекту» (10 академічних годин) 
м.Рівне 

• Листопад 2019р. Пройшла підготовку у навчальному проекті: 
«Сучасна типологія особисточті -ДІСК» (10-академічних годин) 
м.Сарни 

• Січень 2019р. Пройшла підготовку у навчальному проекті: 
«Недискримінаційний підхід у навчанні» (32-академічні години)



Учасник районного «Вернісажу психологічної 
майстерності. Новітні технології у роботі 

психологічної служби району» 



Дякую за увагу! 
Усім гарного дня!


