


Шподар  

Леся Василівна  

07.01.1985 р.н. 
Освіта: Прикарпатський 

національний університет  

ім.. В. Стефаника, 2007р, 

спеціальність «Психологія», 

магістр. 

Трудовий і педагогічний стаж 

роботи: в даному навчальному 

закладі – 8 років на посаді 

практичного психолога 

Курси підвищення кваліфікації: 

січень 2015р. 



Життєве кредо:  
«У всьому, що відбувається, 

потрібно шукати плюси… і вони 

обов’язково знайдуться». 



Напрямки роботи: 
 Психодіагностична  

(групова та  індивідуальна, з учнівським та 

педагогічним колективом); 

 Консультативна; 

 Просвітницько-профілактична; 

 Корекційно-розвивальна; 

 Організаційно-методична 



Психодіагностична: 

Індивідуальна – застосування 

різного роду методик, 

проективного характеру, 

тестування тощо, робота за 

проблемними питаннями, за 

зверненнями класного 

керівника чи майстра, за 

запитом адміністрації чи 

служб чи правоохоронних 

органів, чи за особистим 

зверненням. 



Групова – щороку 

діагностика нового 

набраного контингенту 

(визначення рівня адаптації, 

схильності до агресивності, 

визначення категорії дітей 

групи ризику та 

суїцидальних тенденцій), 

також визначення 

лідерських якостей, 

незалежне анкетування по 

умовах навчально-виховного 

процесу та проживання в 

гуртожитку. 



Консультативна: 

бесіди з учнями, 

педагогами та 

батьками, за 

зверненнями 



Корекційно-розвивальна: 

Індивідуальна, групова, 

тренінги з учнями та 

педагогами 



Просвітницько-профілактична: 

 Виступи на батьківських зборах 

 Щороку в листопаді доповіді на засіданнях 

педагогічних рад 

 22.10.2014 р. доповідь «Психологічні 

особливості роботи з дітьми соціальних 

категорій» на обласному семінарі практичних 

психологів ВПУ № 14 

 18.12.2013 р. доповідь «Роль психолога у 

становленні молодого майстра в/н» на 

обласному семінарі молодого майстра на 

нашій базі 

 24.05.2011 р. доповідь «Адаптація учнів 

першого курсу до умов навчання в ПТНЗ» на 

обласному семінарі практичних психологів в м. 

Коломия 

 24.10.2014 р. доповідь «Психологічні 

особливості навчання та виховання дітей, які 

потребують особливої уваги» на зібранні 

школи молодого педагога 



Відкриті уроки та заходи 



Обласний відкритий урок на 

тему: «Вартість і повнота 

життя» на секції молодого 

майстра виробничого навчання 

18 грудня 2013 року 



День Валентина 14.02.2013 р. 



«Материнська любов найсвятіша» 

22.05.2013 р. 



КВК 22.05.2014 р. 



Відзначення Міжнародного дня 

захисту прав жінок 18.03.2015 р. 



Відзначення дня матері 

21.05.2015 р. 



Батьківські збори  

13.11.2015 р. 



«Під стрілами Купідона» 



Психологічний  тренінг для педагогів  

17.03.2016 р. 



Активна участь у житті ліцею 










