
Бойко Юлії Станіславівни



ПІБ: Бойко Юлія Станіславівна

Стаж роботи: 12 років

Категорія: перша

Спеціальність за дипломом: практичний
психолог, викладач української мови,
літератури та зарубіжної літератури

Місце навчання: НПУ імені М.П. Драгоманова



Професійне кредо

"Вміння знаходити 

обдарованих та здібних 

дітей - талант, вміння їх 

вирощувати - мистецтво. 

Але найважливішим є 

любов до дитини!"



У своїй роботі керуюсь такими нормативними 
документами:

У своїй роботі керуюсь такими нормативними документами: 

•   Конституція України;  

•   Закон України «Про освіту»; 

•   Закон України «Про загальну середню освіту»; 

•   Декларація прав людини;  

•   Конвенція про права дитини; 

•   Етичний кодекс психолога;  

-Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України»; 

 -Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.»; 

-Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 

885/32337); 

-Лист МОН «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерства освіти і науки України для використання у закладах освіти» від 

12.11.2018 № 1/9-690; 

-Лист МОНУ від 28.10.2014 №1/9-557 «Методичні рекомендації щодо 

взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з 

іншими органами і службами щодо захисту прав дітей». 



Основною метою діяльності практичного

психолога є психологічне забезпечення та

підвищення ефективності освітнього

процесу, захист психічного здоров'я і

соціального благополуччя усіх його

учасників.



Індивідуальна робота зі здобувачами освіти, 
активна просвітницька робота. Формування 
психологічної культури учнів, педагогів та 

батьків. 



Профілактика булінгу

настільна просвітницько-профілактична гра 

«Коло безпеки»
Інформаційний куточок



Помаранчевий флешмоб Акція «Добра справа: об’ява для 

сусідів»



Профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти 9 та 11 
класів

https://padlet.com/ushka1987g/9tsdnyjfv90v



Інтерактивна лекція для педагогів 
«Покоління альфа» 

у новому коворкінг-просторі.



Педрада в ТЛ: інтерактивна лекція
"Імідж сучасного вчителя"

Що повинен транслювати
сучасний вчитель? Як змінити
звичні, напрацьовані підходи у
викладанні?

Що впливає на формування іміджу?

Як реагують засоби масмедіа та соціальні

мережі на проблеми сучасного

вчителювання , які стереотипи

сприйняття викладача транслюють?

Які біологічні механізми включаються у

формування емоційної реакції?



Постійна робота над підвищенням кваліфікації, 
опануванням нових психотехнологій та методів 

сучасної психотерапії. 



Участь у семінарах та конференціях.



Проведення моніторингового дослідження рівня
розвитку емоційного інтелекту керівників
закладів освіти Шевченківського району з
використанням електронної системи анкетування.



Участь в організації та проведенні DOCU тижня

протидії булінгу та зустрічі здобувачів освіти

Технічного ліцею з режисером фільму «Булер» Лі

Гіршем.



Проведення тренінгу для педагогічного колективу 

«Різні, але рівні» разом з організацією 

«Точка опори» .



Школа  свідомого батьківства





Дякую за увагу!


