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Виконали: студенти групи ППм-1-17-1.4д 

Кухтік Оля, Федосєєва Інна, Черкасова Анастасія, 

Ткачук Богдан & Безпалий Богдан.



Психологічна діяльність, здійснювана 

під час переддипломної практики, 

керувалася принципами командної 

єдності, передання корисного досвіду та 

розвитку навичок ефективного 

засвоєння знань.





У взаємодії з учнями, Кухтік Оля прагнула:

• Вислухати думку кожного;

• Спонукати до командної діяльності;

•Пропагувати рівність між кожним з 

учасників тренінгового процесу (і самій 

бути його частиною).







Федосєєва Інна:

• Віднаходила індивідуальний підхід до кожного з 

учасників;

• Надавала (і створювала) можливості їхнього творчого 

самовираження;

• Спонукала дітей до ведення диспутів і конструктивного 

відстоювання власної точки зору.







Черкасова Анастасія

• Розвивала у дітей навички абстрагування в ході 

вирішення проблемних ситуацій;

• Спонукала дітей до вироблення вмінь зниження рівня 

стресу у навчальній діяльності;

• Активно взаємодіяла з кожним учасником тренінгового 

процесу.









Ткачук Богдан:

• Впроваджував у навчальну діяльність релаксаційні 
техніки, з метою відновлення енергетичних ресурсів 
учнів;

• Спонукав учасників до візуалізації та структурування 
власних ідей;

• Заохочував дітей до активної діяльності, задля 
досягнення поставлених цілей.









Безпалий Богдан:

• Розвивав у дітей навички креативного підходу до 

навчальної діяльності та переосмислення цінностей 

сучасності;

• Застосовував гумористичний підхід під час надання 

учасникам нової інформації;

• Пропагував відхід від шаблонного мислення.







База практики (ГО «Всесвіт молоді»):

• Всіляко сприяла нам у здійсненні запланованої діяльності;

• Враховувала наші рекомендації щодо ведення психолого-
педагогічної діяльності;

• Забезпечувала матеріалами і окремим приміщенням для 

проведення конфіденційної консультативної діяльності;

• Проявляла ввічливе ставлення та зацікавленість у нашому досвіді 

та знаннях.

















Проходження переддипломної практики:

• Забезпечило нас новим досвідом командної взаємодії;

• Подарувало знання щодо альтернативних методів 

надання дітям освітніх послуг;

• Навчило вибудовувати психологічну діяльність у 

напрямку розвитку лідерських якостей  дітей.






