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• Ми мали чудову можливість ознайомитися 
з малюнками дітей…

Правду казав В.Сухомлинський: 
• «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, 

музики, малюнка, фантазії, творчості».



Ми хочемо поділитися з Вами 
картинами, які ми побачили в 

палаці та коротко їх 
інтерпретувати.

*інтерпретація – гіпотетична, неточна, 
адже ми не знаємо ні авторів, ні умов 

створення малюнків.



    Малюнки, котрі ми побачили, вразили до 
глибини душі своєю простотою та різноманіттям. 
На цих малюнках зображені дівчата-художниці. 
Можливо, це автопортрети.



•

Незвичайний 
малюнок зі своїм 
сюжетом. Дуже 

схоже на кімнату 
художника з 

різнобарвними 
малюнками на 

стінах.



• Дівчина-художниця 
з великою 

непропорційною 
головою може 

свідчити про те, що 
для того, хто це 

малював – інтелект 
надзвичайно 
важливий у 

людини. Або через 
його недостатність 
(на думку самого 
художника) може 

виникнути бажання 
його мати, а звідси 

– велика 
непропорційна тілу 

голова.



•

 
Погляньте на цей 

малюнок, 
сповнений 

добротою та 
позитивом. Ми 

припускаємо, що 
це мама й дитина. 



•

Лиш погляньте на 
розміри малюнків! 
Не так вже й просто 

зобразити все в 
такому форматі.



• На перший погляд – 
позитивний 

малюнок, проте 
якщо розібратися, 

можна виявити 
певну агресивність 
(жорсткі квадратні 

контури на це 
вказують), страх 

(погляньте на 
маленькі чорні 

зіниці), небажання 
чути (відсутність вух)

… Але з іншої 
сторони – 

комунікабельність 
(про що свідчать 

долоні).



•

Незвичайний, 
фантастичний 

малюнок із різними 
лініями, дорогами, 
стрічками… Може 

свідчити про пошук 
вірного шляху в 

житті.



• А цей малюнок є 
гарним прикладом 

пошуку себе, 
нерозуміння 

повністю, хто ти є 
насправді. Адже 

дівчина – без 
обличчя, а погляд її 
спрямований вгору, 
отже – до пізнання, 

до знаходження 
себе в 

майбутньому. 
Скоріше за все, це 

робота підлітка.



• Цей малюнок вирізняється 
своєю незавершеністю… Хоч і 

зображена зима, сонце 
яскраво світить – це свідчить 
про те, що дитина, котра це 
намалювала – оптиміст. А з 

іншої сторони – зображений 
чоловік, котрий послизнувся на 

льоду, може свідчити про 
певні переживання.



• Також ми побачили малюнки, котрі свідчать про 
певні проблеми тілесної самоідентифікації, 

невпевненості в собі, тривожності та страхів…







• А цих хлопців, на нашу думку, малювала або ж 
одна людина, або ж родичі.



Але також зустрічались чорно-білі малюнки. Цей малюнок може вказувати 
на комп’ютерну адикцію або ж на агресивність та певні страхи… Варто 

поспілкуватися з автором малюнку та вияснити, що він хотів передати цим 
витвором.



• Дівчина, зображена на малюнку, повернена 
спиною, що може вказувати на закритість від 

оточуючих.



• Також ми звернули увагу на романтику 
та почуття, виражені в малюнках.



• Деякі малюнки виглядали не просто гарно, а 
професійно! Так, що кожен бажав 

сфотографуватися біля них.



• Малюнки, котрі передають настрій весни.



Також ми помітили 
неймовірну 

схожість дівчинки з 
малюнку та нашої 
старости Вікторії!



Потім ми пішли ознайомлюватися з 
кабінетом психолога.



•

Таку картину в 
кабінеті 

психолога ми 
помітили.



Шафи психолога, де зберігається не лише 
вся необхідна документація, але й 

корисні книги.



Папки, в яких зберігається обов’
язкова та додаткова документація 

психолога.



• Ось, які папки ми побачили на полицях.



• Тетяна Володимирівна, наш 
куратор, ознайомила нас 

детальніше з тим, що це за 
документи, які обов’язково 

мають бути присутні в кабінеті 
психолога.





    Ми помітили деякі дрібнички, які прикрашають робочий 
кабінет! А також створюють гарний настрій та приємну 
атмосферу ! Це ніколи не буває зайвим. Проте навіть ці 

дрібнички потребують нашої уваги та догляду. Тріщина в 
горшечку – не дуже добре. Тому слід занотувати для себе, 

що обстановка в кабінеті має бути хоч не ідеальна, але 
хоча б ціла. Адже так набагато комфортніше.



Нам дуже 
сподобалася така 
листівка на столі 

психолога. На нашу 
думку, в кабінеті 
має бути навіть 

більше цитат та слів, 
які надихають і 

створюють спокійну 
атмосферу.



Дошка в кабінеті психолога.



Працівники Київського палацу дітей та юнацтва
 розповіли нам про заклад, в якому ми перебували. Ми 

дізналися багато цінної інформації про гуртки, про 
структуру закладу, про заходи, в яких можна брати участь.



Ми помітили 
безліч корисних та 

цікавих порад.
Озайомтесь з ними і 

Ви ! На наш 
погляд, такі 
нагадування 

мають бути на 
видному місці, 
щоб ніколи не 
забувати про 

головне.









































• Також нам розповіли, що психологи навчають 
діток правильно виражати свої емоції, навіть 

розказують, як правильно треба злитися вже з 
3-річного віку.



Радість

Печаль

Страх



Розклад роботи гуртків



Висновок

    Ми відвідали Київський палац дітей та юнацтва, 
і враження перевершили всі наші очікування. Ми 
отримали можливість випробувати себе в якості 

психолога: ми інтерпретували малюнки, 
познайомилися з документацією, поспілкувалися 

про саму роботу психолога. Це нас надихнуло 
працювати далі, вивчати всі предмети не тому, 

що треба, а тому, що це дійсно цікаво і важливо, 
щоб стати справжніми професіоналами своєї 

справи.



Дякуємо всім за увагу!


