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Шановні колеги! 

 

У 2021 році психологічна служба системи 

освіти відзначає 30-річчя з дня заснування. За 

свій тридцятирічний поступ служба значно 

подорослішала, навчилася постійно 

переглядати і перебудовувати зовнішні 

ситуації, звільнятися від стереотипів і виходити 

за власні межі – іншими словами увійшла в 

епоху вікової зрілості, здобувши довіру і 

затребуваність в освітянському просторі.  

Сьогодні психологічна служба Сумщини – 

це простір відданих, креативних та небайдужих 

людей, де поруч із найдосвідченішими, хто 

разом зі службою з перших років її 

функціонування, працюють і ті, хто 30 років 

тому лише народився. Це професійне середовище, де презентується кращий 

досвід, творчість та інноваційність для забезпечення психічного здоров’я всіх 

учасників освітнього процесу. Практичні психологи, соціальні педагоги беруть 

участь у вирішенні актуальних соціально-значущих проблем здобувачів освіти, 

педагогів та освіти в цілому. Це і психологічний супровід Нової української 

школи, упровадження Державних стандартів початкової та базової загальної 

середньої освіти, інклюзивного навчання, підтримка сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, профілактика торгівлі дітьми, жорстокості та 

насильства в дитячих колективах тощо.  

Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього процесу, 

працівники служби створюють умови, що сприяють розвиткові 

індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню в неї 

готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.  

 Святкування «круглої дати», частіше за все, є початком нового етапу в 

житті. У той же час перехід на новий етап висуває підвищені вимоги до 

професійної майстерності практичних психологів, соціальних педагогів, 

оволодіння ними сучасними техніками та методиками роботи. Тому з’являється 

необхідність у нових підходах до розвитку служби, створенні умов для її 

оптимального функціонування, а звідси – пошуку якісного соціально-

психологічного супроводу освітнього процесу, який сприятиме посиленню 

розвивального і виховного компонентів системи освіти. 

 Тож бажаю психологічній службі системи освіти області подальшого 

процвітання та досягнення дійсно оновленого і плідного етапу розвитку з 

урахуванням накопиченого досвіду. 

 

Директор Департаменту освіти і науки  

Сумської обласної державної адміністрації    Вікторія ГРОБОВА 
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Психологічна служба Сумщини 

 Психологічній службі – 30 літ,  

 Знаменна дата нині вже на часі. 

 Говорим впевнено – успішний зліт,  

 Психологічна служба відбулася 

 

Історія становлення психологічної служби системи освіти Сумської 

області бере свій початок у 1988 році, коли у закладах освіти міст Шостка, 

Путивль з’явилися перші психологи. Безпосередньо системна робота щодо 

розвитку служби, її кадрового забезпечення розпочалася у 1991 році. Саме у 

цьому році за ініціативи начальника управління освіти Сумської обласної 

державної адміністрації Живодьора Володимира Федоровича на базі Сумського 

державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка було здійснено 

перший набір слухачів за спеціальністю «Психолог освіти».  
Завжди вважав і вважаю, що роль практичних 

психологів є визначальною в діяльності закладів освіти. А 

тому, перебуваючи на посаді начальника обласного управління 

освіти, усіляко підтримував службу. У середині 90-х років, 

коли по всій Україні прокотилася хвиля скорочень практичних 

психологів, ми були єдиною областю, де не було скорочено 

жодного фахівця. 

Володимир Живодьор, начальник управління освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації  

(1992 - 1999 роки) 

Навчально-методичним осередком психологічної служби Сумщини стала 

Обласна психологічна служба, що була створена 1 вересня 1993 року як 

структурний підрозділ управління освіти Сумської обласної державної 

адміністрації. Керівником Обласної психологічної служби було призначено 

Самбура Леоніда Васильовича, за ініціативи якого започатковано видання 

методичного збірника «Психологічний вектор» (1996 – 1999 роки), створено 

міжрегіональні методичні об’єднання спеціалістів служби, які стали школою 

професійної майстерності для багатьох поколінь спеціалістів служби (1997 – 

2020 роки).  
Після створення Обласної психологічної служби як 

організаційно-координаційного та методичного центру перед 

нею постало декілька важливих завдань: 1) створення чіткої 

управлінської структури, без якої неможливе існування і 

розвиток психологічної служби взагалі; 2) забезпечення 

практичних психологів діагностичним, методичним та іншим 

інструментарієм; 3) широка популяризація можливостей 

практичної психології в педагогічній роботі; 4) перманентне 

навчання практичних психологів шляхом проведення 

семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо. За 3-4 роки 

зусиллями методистів Обласної психологічної служби при 

сприянні методистів-психологів районів та міст області ці завдання в основному було 

виконано. 

Леонід Самбур, завідувач Обласної психологічної служби (1993 – 1999 роки) 
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Першими методистами Обласної психологічної служби були Верем’юк 

Тетяна Олександрівна, Марухина Ірина Володимирівна.  
Спілкуючись з колегами, знайомлячись з їх роботою, 

намагалася знаходити у кожного родзинку, власний 

індивідуальний стиль і, за можливості, дати поштовх в їх 

подальшій діяльності та саморозвитку. Адже говорячи про 

людину, пам’ятаєш, що кожен день приносить зміни, і якщо 

сьогодні і є які-небудь помилки, від яких ніхто не 

застрахований, то завтра з’являється бажання їх 

виправити, вчитися, самоудосконалюватися, тобто ставати 

кращим.  

 Тетяна Верем’юк, методист Сумського обласного  

 центру практичної психології і соціальної роботи 

 (1993 – 2000 роки)  

 У 1997 році Обласна психологічна служба була 

реорганізована в обласний центр практичної 

психології, а згодом в обласний центр практичної 

психології і соціальної роботи при управлінні освіти 

Сумської обласної державної адміністрації (у такому 

статусі Центр проіснував до 2015 року).  

 З 1999 року завідувачем Центру є Марухина Ірина Володимирівна. 

Незмінні працівники Центру – його методисти: Кондратенко Лариса Олексіївна 

(працює на посаді з 1995 року), Растроста Ганна Борисівна (з 1996 року), 

Гавриленко Світлана Олександрівна (з 2015 року). 
Пригадуючи початок професійної 

діяльності, пам’ятаю себе початківцем, який 

«набиваючи гулі», збагачуючись певним 

досвідом, поступово дорослішав пліч-о-пліч з 

колегами по центру, методистами з 

психологічної служби, практичними психо-

логами та соціальними педагогами закладів 

освіти. Ми товаришували, підтримували один 

одного, ділилися власним досвідом і напра-

цюваннями заради утвердження служби, 

формування її позитивного іміджу 

Ірина Марухина, завідувач навчально- 

методичного центру психологічної служби 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

 

У 2015 році Центр став структурним підрозділом комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Одночасно зі створенням Центру в області активно вводилися посади 

методистів із психологічної служби в районних/міських методичних кабінетах. 

Саме методисти стали важливою ланкою супроводу на місцях, надаючи 

практичним психологам, соціальним педагогам методичну та організаційну 

підтримку.  
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Згадуючи далекий 1996 рік, коли я розпочала свою 

професійну діяльність на посаді методиста, серце 

огортають приємні почуття. Психологічний супровід 

здійснювався на той час тільки у 3 закладах району, 

тому щоб створити потужну структуру, необхідно 

було заручитися підтримкою, перш за все, керівників 

закладів. Пригадую розмову з директором 

Самотоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Денисенком Іваном 

Антоновичем, який сказав: «Психолог – це професія 

життєдайна, і така посада має бути в кожному 

освітньому закладі». Не пам’ятаю жодного керівника, 

який не поділяв би цієї думки, тому завдяки підтримці 

керівників закладів освіти, начальника відділу освіти 

Краснопільської районної державної адміністрації 

Матлахова Івана Михайловича, завідуючої РМК 

Дідоренко Любові Антонівни, працівників обласного 

центру практичної психології і соціальної роботи, 

психологічний супровід з часом було забезпечено у 

кожному освітньому закладі.  

Тетяна Скирта, методист із психологічної 

служби методичного кабінету відділу освіти 

Краснопільської районної державної адміністрації 

(1996 – 2020 роки) 

 

Психологічна служба Сумщини сьогодні – це цілісна, самодостатня 

регіональна соціально-педагогічна структура системи освіти, яка спрямована на 

збереження психічного і психологічного здоров’я всіх учасників освітнього 

процесу. У закладах освіти області працює 726 практичних психологів та 

соціальних педагогів, що становить 74,5% від нормативної потреби.  
Практичним психологом я стала не одразу, 

але, як кажуть у народі, від власної долі не 

втечеш. Та все по порядку. Приїхавши у рідне 

місто, я не змогла знайти роботу за фахом, тож 

коли мені у жовтні 1990 року запропонували 

змінити професію, я без вагань погодилася. Доля 

звела мене з чудовою людиною Кубраком Василем 

Івановичем, який на той час працював 

директором школи, і який, випереджаючи час, 

ініціював у рамках експерименту з 

диференційованого навчання введення у школі 

посади психолога.  

Особисто для мене це був похід у незвідане, 

адже не було ні відповідної літератури, ні 

досвіду. Планувала роботу «навпомацки». Необхідно було бути великим оптимістом, щоб 

рухатися вперед. Це були важкі, але напрочуд цікаві часи. 

Олена Звоновська, практичний психолог 

Лебединської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 
 

Загальний показник забезпечення закладів освіти всіх типів і форм 

власності посадами практичних психологів на сьогодні становить 80,6% від 

нормативної потреби, соціальними педагогами – 63,6%. Найвищі показники 



6 

забезпечення посадами практичних психологів та соціальних педагогів мають 

заклади загальної середньої (84% від нормативної потреби) та професійної 

(професійно-технічної) освіти (73,6%). Заклади дошкільної освіти забезпечено 

на 67,9%, фахової передвищої – на 62%, позашкільної – на 28,4%. 

Серед тих, хто розпочинав свою професійну діяльність у психологічній 

службі області, 3 стали докторами психологічних наук, 9 – кандидатами 

психологічних наук, 2 – кандидатами філософських наук. 
 Мій шлях у психологічній службі розпочався ще в минулому 

столітті, а точніше, у 1988 році, коли по закінченню навчання, я 

повернулася до свого рідного міста Путивль і 

працевлаштувалася психологом до дитячого будинку, що згодом 

був реорганізований у дошкільний заклад. У садку я 

пропрацювала 12 років, потім ще 7 – на посаді методиста із 

психологічної служби при відділі освіти Путивльської 

райдержадміністрації.  

У перші роки роботи на посаді проблеми виникали на 

кожному кроці. По-перше, не було сформовано суспільно-

освітянську свідомість для сприйняття образу практичного 

психолога. По-друге, недостатньо було діагностичних методик, а, особливо, розвивальних. 

Узагалі, був суцільний дефіцит психологічної літератури, журнал «Питання психології», 

окремі статті у «Дошкільному вихованні», «Початковій освіті» не могли дати відповіді на 

питання, що постійно виникали. Отримати їх можна було на семінарах, які організовували 

працівники обласного центру практичної психології і соціальної роботи при управлінні 

освіти Сумської облдержадміністрації. Ці зустрічі були такою необхідною підмогою для 

відчайдух, які вирішили, що практична психологія – це саме їх покликання.  

Олена Василевська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

30 років пошуків і прагнень, 

30 років нових відкриттів, 

     Професійних звершень і досягнень 

        Від початку і до наших днів  

За 30 років існування психологічною службою Сумщини було реалізовано 

декілька ініціатив, зокрема: 

2002 рік – першими в Україні 

започатковано обласні зльоти учасників 

профілактичних програм. На сьогодні 

проведено 18 обласних зльотів, в яких взяли 

участь близько 1 тисячі учнів та педагогів-

тренерів, які працюють за програмами («Я – 

моє здоров’я – моє життя», «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний – рівному» 

серед молоді України щодо здорового способу 

життя», «Дорослішай на здоров’я!»). 

 

2005 рік – започатковано обласний конкурс «Кращий психологічний 

кабінет», видання збірника «Психологічна служба системи освіти Сумської 
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області», в якому надається аналітична інформація щодо виконання завдань 

психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освітнього 

процесу за підсумками навчального року. 

 

2006 рік – на виконання розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 01.12.2006 № 632 «Про затвердження Положення 

про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього округу» створено 52 

мобільні соціально-психологічні пункти освітніх округів, що сприяло 

розширенню мережі закладів, охоплених психологічним супроводом та 

соціально-педагогічним патронатом. Досвід роботи мобільних соціально-

психологічних пунктів освітніх округів було представлено на Всеукраїнському 

науково-практичному семінарі для керівників регіональних психологічних 

служб України «Психологічний супровід сільської школи», що проведений в  

м. Суми у 2009 році. 

 

2006 – 2008 роки – проведено обласний конкурс «Кращий працівник 

психологічної служби». 
Пригадую своє хвилювання, адже це було досить 

відповідально – представляти службу міста на обласному 

етапі конкурсу. Спочатку був подив (а чому я?), потім 

мобілізація сил та енергії (зробимо!), концентрація та 

напруга (генерування ідей), наснага, і, як не дивно, не радість, 

а душевний спокій після вдалого виступу.  

Надія Козачук, переможець обласного конкурсу 

«Кращий працівник психологічної служби» (2007 рік) 
 

2010 рік – започатковано обласний зліт шкільних медіаторів та керівників 

служб порозуміння, метою якого є поширення досвіду щодо впровадження 

медіаційних осередків та подолання конфліктів засобами медіації у закладах 

освіти області. У 2021 році проведено Х ювілейний зліт.  

 

2012 рік – започатковано проведення до 

Всеукраїнського дня психолога обласного 

Психологічного форуму. Форум став 

професійним майданчиком для обміну 

досвідом щодо вирішення актуальних 

проблем діяльності психологічної служби, 

знайомства з сучасними технологіями роботи 

практичного психолога та соціального 

педагога. 

 

2015 рік – започатковано обласний 

дистанційний проєкт для старшокласників «Мій 

світ психології». Мета проєкту – підвищення 

психологічної культури учнів як необхідної 

складової загальнолюдської культури 
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особистості. Щороку в проєкті беруть 

участь понад 200 учнів 9-11 класів закладів 

загальної середньої освіти.  

 З 2015 року в закладах освіти області 

запроваджено інтерактивну гру 

«КВІТЧЕЛ» (квітка чеснот людини), що 

проходить під гаслом «Мир! Рід! Родовід!». 

Основні задачі гри – об’єднання усіх дітей 

України в прагненні до миру; докладання 

зусиль кожного у розбудові культури миру, 

процвітання сім’ї у нашій державі.  

 

2016 рік – реалізовано соціальний проєкт «Будуємо культуру миру разом». 

Мета проєкту – підвищення громадянської активності учнівської та 

студентської молоді, формування демократичної культури юного покоління, 

сприяння психосоціальній підтримці учнів, студентів, які постраждали 

внаслідок військового конфлікту в Україні та анексії Криму, профілактика 

міжособистісних конфліктів між учнями, у тому числі з числа вимушено 

переміщених осіб. У проєкті взяли участь здобувачі освіти закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, 

закладів інституційного догляду та виховання дітей (усього було реалізовано 8 

індивідуальних та 43 колективних проєкти). 

 

2020 рік – організовано роботу 

обласної творчої групи щодо прикладних 

аспектів застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі 

спеціаліста служби в умовах дистанційного 

навчання. Результати роботи творчої групи 

узагальнено в методичних рекомендаціях 

«Організація психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронату в 

умовах дистанційного навчання». 

 

2021 рік – до 30-річчя психологічної служби реалізовано  

проєкт «Палітра успіху», метою якого є знайомство з досвідом, 

надбаннями психологічних служб територіальних громад; 

челендж #30роківУспіх. У рамках челенджу спеціалісти психологічної 

служби області ділилися у соціальній мережі Фейсбук своїми надбаннями. 

Підсумком ювілею стало створення «Живої книги» психологічної служби 

Сумщини. «Живими книгами» стали спеціалісти психологічної служби 

системи освіти області. У кожного – свій шлях, своя історія становлення як 

професіонала, свої спогади та враження, з якими вони залюбки діляться. 
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АЛЛА ЗІНЧЕНКО, 

практичний психолог Лебединського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Ромашка» (Лебединська міська 

територіальна громада) 

 

 Було це в ті часи, коли про 

психолога та про те, чим він має 

займатися, а, тим більше, про структуру 

психологічної служби, її роботу знали 

одиниці. Мені пощастило, бо я дізналася про все це, можна сказати, з перших 

вуст. Я була тоді студенткою Київського державного педагогічного інституту 

імені О.М. Горького, навчалася за спеціальністю «Педагогіка і психологія» і 

готувалася стати викладачем педагогіки і психології. Для того, щоб 

якнайшвидше забезпечити навчальні заклади дипломованими спеціалістами (бо 

вводилась нова посада «практичний психолог»), до нашої програми навчання 

терміново додали різні спецкурси та дисципліни, на яких детально знайомили 

студентів із новою спеціальністю, напрямами, видами, методиками, формами, 

методами діяльності тощо. Крім міцних знань, викладачі забезпечили нас 

різними тестами, опитувальниками, методиками. Ми вже були готові розпочати 

якнайшвидше таку цікаву, нову для нас справу. Залишилось лише отримати 

дипломи. Але як назвати нашу кваліфікацію, адже ми і викладачі, і практичні 

працівники з психології? Тому так і назвали «викладач-дослідник з педагогіки 

та психології».   

І ось я в школі. Для адміністрації школи моя посада нова, тому їм також 

доводилось нелегко: як правильно називається посада, скільки триває робочий 

день, чим займається у школі, а, згодом, де знайти приміщення для кабінету та 

як правильно його оснастити? Мені ж дуже цікаво було працювати, хоча і 

нелегко, адже ні педагоги, ні батьки, ні їхні діти не знали, що собою являє моя 

професія, а, значить, ставилися з острахом. Пройшов не один рік, поки педагоги 

зрозуміли специфіку професії, зрозуміли від неї зиск для себе, своєї діяльності і 

почали відкрито співпрацювати зі мною на тренінгових заняттях чи заняттях з 

активними формами роботи. Батькам же знадобився значно довший час, щоб 

усвідомити, що практичний психолог – не лікар і не дає пігулки дітям, щоб «у 

них все стало нормально», а необхідно працювати над собою, працювати з 

дитиною, щоб щось змінилося, зрушило з мертвої точки. Найбільш 

благодарними учасниками навчально-виховного процесу були діти. Їм цікаво 

було все, з чим приходив до них психолог, бо воно було зовсім не схоже на те, 

чим займаються з ними вчителі, та й форма проведення, формат спілкування 

також були іншими. До того ж ці знання стосувалися їх самих, пізнання самих 

себе. Тому дехто з них після закінчення школи обирав для себе професію 

психолога.    

На мою думку, справжній психолог – фахівець, який постійно працює над 

собою, шукає нові форми, багато читає, працює з інтернетом – адже діти, 
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батьки, педагоги, саме життя постійно ставлять нові виклики, а допомогти дати 

гідну відповідь на них може фахівець психологічної служби. 

 

 

ТЕТЯНА ВЕЛИЧКО, 

методист із психологічної служби 

методичного кабінету відділу 

освіти Роменської міської ради 

(1997 – 2017 роки) 

 

 

 

 

 

Ромен, Ромен! Прекрасні спогади мої... 

Сьогодні..... Здогадались Ви? 

Я хочу ще раз пригадати і про Роменську психологічну службу написати. 

Вже з Полтавщини чарівної Вам щиру вдячність виражаю, 

Наснаги й творчості побажаю. 

 

Рада і пишаюся, що долучилася до створення та становлення психологічної 

служби м. Ромни, яку очолювала 20 років з 1997 року. На той момент у 

закладах освіти працювало 7 практичних психологів – вмотивованих, із 

щирими та добрими серцями. 

Доводячи необхідність цієї посади у дитячих садках і школах, спеціалісти 

намагалися вийти на новий етап становлення та розвитку, щоб показати 

результативність та підвищення якості власної діяльності і фаховості. Кожний 

практичний психолог знаходив найоптимальніші, найдієвіші форми і методи 

психологічної підтримки і допомоги учасникам навчально-виховного процесу.  

  І нам це вдалося. Керівництво міста, відділу освіти, освітніх закладів 

побачили наші старання і з розумінням та компетентно підійшли до 

розширення мережі. Рішенням сесії було введено посади практичних 

психологів у всіх дошкільних закладах і школах міста. 

  Велика довіра і затребуваність в освітньому середовищі дала поштовх до 

швидкого розвитку. 

У співпраці та взаємодії з керівниками закладів освіти змогли за короткий 

час створити належні умови праці. Майже 100% спеціалістів були забезпечені 

кабінетами, а це ще більше спонукало і мотивувало кожного показати 

важливість, необхідність, потребу в психологічному супроводі навчально-

виховного процесу і професії в цілому. 

Здійснювати обов’язки на належному методичному рівні допомагали 

практичні навички, здобуті на заходах обласного рівня. Це курси підвищення 

кваліфікації, науково-практичні семінари, конференції, тренінги, майстер-

класи. 
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Постійним мотиватором підвищення фахового рівня був Сумський 

обласний навчально-методичний центр, який щорічно проводив конкурси 

«Кращий психологічний кабінет», «Кращий практичний психолог». Ці 

конкурси надихали спеціалістів до креативності, саморозвитку, бажання 

працювати ще краще та обмінюватися досвідом із колегами міста і області. І 

тут нам поталанило: кілька років поспіль виборювали призові місця. 

Найкращі спогади залишилися від партнерських, дружніх відносин, від 

вміння рефлексувати, відпочивати і відновлюватися. Спільні поїздки, свята, 

стали традиціями та об’єднали психологів міста у велику родину дружніх, 

творчих, професійних, креативних, ініціативних колег. 

Користуючись нагодою, хочу подякувати Всім за співпрацю. Ціную і 

пам’ятаю кожного. 

Бажаю мріяти і любити, вірити в краще і робити все з натхненням! Не 

втратити запал і інтерес, і буде Вам везти завжди і всюди, і підуть Вам 

назустріч люди. Нових досягнень і реалізації задумів і планів. 

 

 

СВІТЛАНА НЄМЦЕВА, 

практичний психолог Недригайлівського 

дошкільного закладу ясла-садок 

«Барвінок» (Недригайлівська селищна 

територіальна громада)  

 

Як і перед кожною дорослою 

людиною постає час професійної 

діяльності… 

Листопад 2007 рік. Я, на той час ще Кіяшко (Нємцева) Світлана 

Миколаївна, переступила поріг Недригайлівського БДЮТ – закладу, де панує 

творчість, креативність, молодість. Прийшла працювати психологом, професія 

незвична. Багато загадок, цікавинок, навчань, адже теорія і практика завжди 

потребують нового. 

2008 рік… Доля подарувала можливість спробувати себе у професії 

психолога Недригайлівського дошкільного закладу ясла-садок «Барвінок». І 

знову ж таки – знайома незнайомка – наче вже і знаєш, про що йде мова, проте 

все по-новому: вікові особливості, прийоми і форми взаємодії, техніки… 

 Дякую долі, колегам, наставникам! Дякую професії за можливість 

доторкнутися до людської душі! 

 

Професія незвична, 

Де безліч загадок, 

В ній аура магічна 

І море в ній казок. 

До всіх ти обізвешся, 

Поради всім даси, 

На біди відгукнешся, 

Ти лиш добро неси! 

Ще маєш кабінети 

Всі світлі – он які, 

Проводиш заняття там, 

Говориш від душі. 
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А ще є для малечі 

Куточки затишні, 

Де можуть вони грати 

Й секрети розказати. 

 

Психологом ти звешся – 

Покликання душі, 

Всі промені сердечні 

Ти людству віддаси!!! 

 

ВІКТОРІЯ ПОСЬ, 

практичний психолог, соціальний педагог Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11(Охтирська міська 

територіальна громада)    

 

Кожна людина народжується для якогось діла 

Е. Гемінгвей 

 

Я довго думала над тим, ким мені стати, яку 

професію обрати. Мені подобалося слухати людей, 

допомагати їм вирішувати їх проблеми, тому ще в 10 

класі я прийняла рішення стати психологом. Я хотіла більше дізнатися про світ 

психології, полинути в безмежний простір цікавої і на той час не зрозумілої для 

мене науки. У 2007 році я стала студенткою СумДПУ ім. А.С. Макаренка за 

спеціальністю «Соціальна педагогіка і практична психологія», з 2011 року 

навчалася в КЗ СОІППО за спеціальністю «Практичний психолог в закладі 

освіти», відвідувала різні тематичні семінари, практикуми, брала участь у 

конференціях.  

У вересні 2011 року почала працювати в Охтирській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 11, практичним психологом та соціальним педагогом, де 

працюю і по теперішній час.  

Я вдячна своїм батькам за можливість самостійно обрати вищий 

навчальний заклад і спеціальність «Практична психологія». Викладачам 

СумДПУ ім. А.С. Макаренка та КЗ СОІППО за знання, розуміння та 

прищеплену до професії любов. Адміністрації закладу та колегам, з якими 

працюю, за те, що повірили в мене як спеціаліста. Батькам учнів за те, що 

довіряють найцінніше, що у них є – власних дітей. Дітям за можливість завжди 

бути поруч з ними – підтримати, допомогти чи надати пораду.  

За усі роки в професії, я зрозуміла, що головне: 

• знаходити підхід до кожного, хто звернувся за допомогою; 

• дотримуватися Етичного кодексу психолога; 

• допомагати під час запиту, дотримуючись принципу «Не нашкодити»; 

•  безперервне навчання впродовж усього свого професійного життя 

забезпечує ефективність у діяльності психолога. 

Моє покликання – допомагати людям справлятися з життєвими 

труднощами та проблемами, вчитися вирішувати конфлікти мирним шляхом, 

контролювати свої емоції, долати стрес, формувати впевненість у собі, ставити 

цілі та досягти успіху, розвиватися та ставати кращими.  
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Велике мистецтво бути психологом, але надзвичайно важливе і цікаве.  

Якщо моя робота приносить мені задоволення, то я з точністю впевнена, 

що обрала правильний шлях. Хоча правильніше сказати, це не я обрала 

професію, а вона мене. 

 

 

НАДІЯ КОЗАЧУК, 

психолог КЗ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Степанівської селищної ради» 

 

Пригадалось, як у 2010 році, коли 

працювала практичним психологом у 

санаторному дошкільному закладі 

«Оленка» м. Суми, взяла участь у 

конкурсі есе «Сходинки зростання», 

що проводився газетою «Психолог дошкілля», та була нагороджена грамотою у 

Київському будинку вчителя як одна із переможниць цього конкурсу.  

 Есе 

«У професійному зростанні останньої сходинки не існує…» 

Я думаю, професія психолога постає з гармонійного поєднання 

особистісних і професійних якостей. Професійне зростання починається з 

особистісного: з уміння бути собою, виступати перед аудиторією, 

переконувати. Не кожній людині це дано від природи. Зовнішній успіх нічого 

не вартий, якщо він не супроводжується внутрішнім успіхом. 

Зростаючи професійно, я звертаю увагу на процес самопізнання, бо 

неможливо розуміти інших людей, не розуміючи себе. Вершиною духовного 

росту вважаю позитивне ставлення до життя та прийняття людей такими, які 

вони є. Якщо посміхатися життю – воно посміхатиметься тобі. Якщо бажаєш 

отримати щось позитивне від навколишнього світу, треба спочатку позитивне 

віддати. Я, як психолог, можу дарувати людям прийняття, позитивне ставлення, 

підтримку, розуміння того, що кожна людина – індивідуальність, і в неї свій 

особистий життєвий шлях. Нікому не можна нав’язати дорогу, але можна 

допомогти людині йти обраним нею шляхом.  

Щоб отримати бажаний результат, треба визначити, чого хочеш досягнути 

в житті, роботі. Усі ми хочемо самоствердитися, знайти своє місце в цьому 

світі. У професійній діяльності я знайшла своє місце, і мені воно подобається. Я 

працюю психологом у санаторному дитячому садочку. Спочатку було 

важкувато. Бо раніше працювала медичною сестрою, звикла виконувати 

призначення лікарів, а тепер характер діяльності зовсім інший. Доводиться 

підтримувати дитячу індивідуальність, а дорослим пояснювати, що всі діти 

різні, кожна дитина – це особистість зі своїми потребами. Щоб дитина тебе 

зрозуміла, необхідно прислухатися до її потреб. А кожна дитина потребує 

уваги, піклування, батьківської любові та поваги до себе.  
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Опановуючи нову для себе професію психолога, я зрозуміла, що в цій 

роботі немає шаблонів. Є стандартні методики, принципи організації 

діяльності, але пріоритетні напрями роботи кожен психолог обирає самостійно. 

А це потребує досвіду, теоретичних знань, практичних навичок і, що важливо, 

творчого пошуку.  

Тому першою сходинкою у професійному становленні психолога вважаю 

особистісне зростання, другою сходинкою – набуття професійної 

компетентності, а третьою – творчий пошук. Важливо зрозуміти, що у 

професійному зростанні останньої сходинки не існує… 

 

 

НАТАЛІЯ РИЧИНДА, 

практичний психолог Хухрянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

(опорний заклад освіти) (Чернеччинська 

сільська територіальна громада)  

 

А психологом я стала, можна сказати, 

випадково. Не мріяла з дитинства про цю 

професію, бо її просто не було. Ні в кіно, ні 

в книжках не говорили в ті часи про 

психологів. А оглядаючись сьогодні в минуле, можу сказати, що мій шлях у 

психологію – це сходинки, які ведуть до тієї вершини, на якій сьогодні 

знаходжусь.  

Спочатку було дитяче нестерпне бажання стати актрисою кіно. Але маючи 

серйозні проблеми зі здоров’ям, починаєш через деякий час розуміти – це не 

твоє… На превеликий жаль… Потім з’явилось бажання стати археологом, 

згодом – учителем історії. А вже після зустрічі з чудовою молодою вчителькою 

російської мови і літератури – стати такою ж. І, мабуть, вона все-таки була не 

стільки педагогом, скільки психологом, яка показала, що можна кожного дня 

знаходитися біля класної дошки, як на сцені. І з року в рік грати безліч романів 

і п’єс, читати вірші Єсеніна і Ахматової, захоплюватись Анною Кареніною й 

плакати за Каштанкою... І цей досвід знадобився в моїй теперішній професії.  

І ось 1993 рік. Директор школи якось запропонував мені, учительці 

російської мови і літератури, поїхати на навчання та отримати фах психолога. У 

ті часи ця професія сприймалась майже як професія чарівника.  

…Спочатку було дуже важко: повна відсутність літератури, розроблених 

програм і занять, переписані від руки та під «копірку» діагностичні методики. 

Пам’ятаю, як ми з колегою із Груньської школи Туркіною В.І. навіть їздили у 

відрядження в Донецьк, де в одному із закладів працювала психологічна 

лабораторія Анатолія Фурмана, і привезли звідти деякі психологічні методики: 

тоненькі брошури, які дійсно були в ті часи на вагу золота.  

Це був початок створення своєї бази психологічного інструментарію, 

необхідного в роботі. 
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А далі – будні, проведені з психологією, довжиною у 27 років. Часто 

приходило розуміння і жаль від того, що психолог – не чарівник. Часто радість 

за зроблену роботу (а може це гордість за своє уміння «розрулити ситуацію» і в 

черговий раз… не отримати ні від кого «дякую»). 

І це дійсно так: психологам часто не говорять «спасибі», бо думають, що 

проблеми вирішились самі по собі. А нам залишається тільки мудро мовчати і 

тихенько ховати свою посмішку… 

 

 

ІРИНА ДІБРОВА, 

практичний психолог Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 (1992 – 2008 роки) (Роменська 

міська територіальна громада) 

 

Про професію психолога я 

почула, коли навчалася в Глухів-

ському педагогічному інституті, коли 

здобувала вищу освіту за фахом «вчитель початкових класів». Саме там я 

дізналася, що є така професія. І я, зваживши всі «за» та «проти», прийшла до 

розуміння того, що хочу бути психологом. 

Чому я обрала саме цю професію? Мені хотілося бути корисною людям. У 

сучасному світі необхідно вчитися справлятися з величезною кількістю стресів, 

психологічними проблемами і конфліктами. 

Після закінчення Сумського педагогічного інституту у 1992 році прийшла 

працювати практичним психологом до рідної школи № 4 міста Ромни. 

Починати було дуже важко, адже на той час я була єдиним психологом у місті. 

Це тривало цілий рік. Не було до кого звернутися за порадою, бракувало і 

методичної літератури. Одне тільки слово «психолог» викликало у батьків 

страх. Вони вважали, що практичний психолог повинен займатися з дітьми, у 

яких є порушення у психічному здоров’ї. Учителі сприймали психолога як 

чарівника, який одним помахом палички вирішить усі проблеми. На кожному 

кроці приходилося доводити, що тільки в єдності з батьками і вчителями можна 

досягти бажаної мети та допомогти дитині. 

 Через рік психологи стали з’являтися в інших школах міста. Ми могли 

зустрічатися, обговорювати нагальні проблеми, обмінюватися досвідом. На 

міських, районних, обласних семінарах знаходилися відповіді на всі питання. 

На сьогодні я працюю вчителем початкових класів у Роменській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 (так склалися обставини у моєму 

житті). Але досвід, який отримала, працюючи психологом, використовую 

завжди як в роботі, так і в особистому житті. 

 Радію, що в сучасних психологів є великий вибір методичної літератури, 

розробок практичних занять, інтерактивних ігор, за допомогою яких можна 

збагачувати свій досвід. 
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Так, мистецтво бути психологом складне, але надзвичайно цікаве. Це 

ґрунтовні знання, безперервний розвиток і безкінечний інтерес до своєї справи, 

вміння зрозуміти інших і знайти відповіді на багато проблемних питань. 

 

 

СВІТЛАНА МІКАЄЛЯН, 

практичний психолог Краснопільської 

філії Краснопільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (Краснопільська 

селищна територіальна громада) 
 

Людина залишає себе, насамперед, у людині … 

 В цьому найвище щастя і сенс життя.  

 В. Сухомлинський 

 

Професія психолога є унікальною і життєдайною. Кожна дитина – це 

великий світ і розкрити його – мета нашої праці.  

Дитинство – це ранок життя в кожного з нас, це сонячні веселки, райдужні 

відчуття, «аромати спогадів» та насиченість вражень… Саме у дитинстві і небо 

найсиніше, і сніг найбіліший. Перший сніг дитинства – одне з найсильніших 

вражень, що залишає відчуття казки на все життя! Внутрішній світ дитинства 

подібний першому снігу… Необхідно пам’ятати про легкість і «білосніжність» 

дитячої душі, про те вічне очікування свята, що оселилося у нас з першим 

снігом дитинства і залишилося там назавжди: у когось як упевненість у власній 

удачі, а у когось – як прихована образа… Яким проникливим і чуйним треба 

бути, щоб помітити, як часом, складно жити дітям. Як важливо не 

припуститися помилок несправедливості, які пробуджують в дитячому серці 

озлобленість, агресивність, а посіяти любов і довіру. Немає винагороди 

дорожчої, ніж очі наших дітей, які сяють допитливістю і добротою. Напевно, не 

так уже й важко зрозуміти дитину…  

А діти всі різні… Якби це не було так, світ би був нецікавим… І як садові 

рослини у тому саду, розквітають у різний час. Одні стеляться по землі, інші 

тягнуться угору, але всі вони складають гармонію цілого. Тюльпан зовсім не 

троянда, шипшина не герань, а ромашки не схожі на орхідеї. Кожна квітка 

гарна по-своєму – всіх треба прийняти, пізнати, підтримати…  

Діти… Вони весь час прагнуть бути хорошими! І кращий спосіб зробити їх 

хорошими – зробити їх щасливими. Як хочеться, щоб до дитячих душ змалку 

ставилися поважливо і обережно, щоб відчуття свіжості і новизни, відчуття 

чарівності продовжувалося якомога довше. Як хочеться залишати в наших 

дітях красиві і легкі сліди, і щоб «квіти життя» милували око, а їхні бажання 

були здійсненними.  

Як бджоли, які запилюють квітку, як садівники, які доглядають за садом, 

так і ми повинні виховувати дітей, невпинно вкладаючи в них все, що потім 

становитиме сутність характеру, визначить долю дорослої людини, соціально 

компетентної особистості, яка здатна самостійно мислити, пропонувати 



17 

оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення, здатної легко 

адаптуватися до сучасного сьогодення.  

 

 

ВІКТОРІЯ АПАРІНА, 

практичний психолог 

Кролевецького закладу дошкільної 

освіти № 10 (Кролевецька міська 

територіальна громада) 

 

«Психолог – це рятівник 

людських сердець від тривог, 

нерозуміння, розчарувань, 

нерішучості та невизначеності. Це 

той, хто знає відповіді на всі 

запитання та рішення всіх проблем», – такою була моя думка про психологів, 

коли я закінчувала школу. Мені пощастило – я ходила до дитячого садочку, 

який був єдиним у місті, де працював такий спеціаліст (психолог Залозна 

Наталія Іванівна). Перші враження від психолога в школі теж залишилися 

досить теплими (психолог Чуприна Тамара Володимирівна). І хоча після десяти 

шкільних років я категорично відмовлялася здобувати вищу освіту (навчання на 

«відмінно» викликало за весь час таку відразу до нових знань, що я хотіла стати 

звичайною швачкою, а п’ять років навіть не ходила мимо рідної школи), батьки 

вмовили вступити до університету на спеціальність «практична психологія». 

Чесно кажучи, єдиним позитивним моментом студентських років я вважала 

підвищену стипендію, оскільки взагалі не розуміла, як можна застосовувати 

надану викладачами інформацію на практиці: це була загальна теорія, що аж 

ніяк не стосувалося допомоги людям, яку, на власну думку, психолог просто 

зобов’язаний надавати. Ще під час навчання мені запропонували роботу за 

спеціальністю у закладі дошкільної освіти. І побоювання справдилися: 

опинившись серед людей, я справді не знала, що маю робити. Це викликало 

розчарування, тривожність, злість на себе: який же я психолог, якщо не можу 

допомогти в елементарних питаннях. Документація, консультації, практичні 

заняття – в голові був хаос. Вважається, що часто така невизначеність може 

стати поштовхом до пошуку рішень, до розвитку особистості. Так було і в 

моєму випадку. Хаос потроху почав здобувати свої обриси. Змирившись з тим, 

що університет мав для мне лише фінансову користь, я вирішила почати з 

початку: читала досвід роботи різних психологів, дивилась вебінари, 

спілкувалась з колегами – і це мене так захопило, що я знову почала бачити 

важливість професії практичного психолога в закладі освіти, з тією лише 

різницею, що зрозуміла: психолог не може знати все, він не повинен давати 

відповіді на всі запитання; мета психолога – допомогти людині самостійно 

дійти правильного для неї висновку, і лише з її власної ініціативи, а не з 

примусу. Знайшовши особистий баланс та розширивши сферу практичних 

знань, я стикнулася з іншою проблемою – недостатня кількість програм для 
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роботи з дітьми дошкільного віку. Тому стала активно працювати над рішенням 

цього питання. За дев’ять років кропіткої праці мій авторський арсенал значно 

розширився. Власним здобутком вважаю корекційно-розвивальні програми 

«Все хочу вміти, все хочу знати, тож слід мене вам розвивати» – для розвитку 

когнітивної сфери дітей 3-5 років (2017 р.), «Разом казковими дорогами до 

Нової української школи» – для підготовки дітей до школи» (2020 р.) та 

«Тематична розвивайка» – для розвитку пізнавальної сфери дітей з особливими 

освітніми потребами, які потребують корекції розумового розвитку (2021 р.); 

профілактичну програму «Вчимося разом з Цікавинкою та Розумником» з 

профілактики торгівлі людьми (2019 р.) та просвітницьку програму 

«Сторінками «Книги моральності» (2018 р.). Деякі мої намагання не 

залишилися поза увагою керівництва, за що отримала грамоти від Управління 

освіти, молоді та спорту Кролевецької районної державної адміністрації (2015 

р.), від управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької 

міської ради (2018 р., 2020 р.), від Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Кролевецької міської ради (2020 р.), від відділу освіти 

Кролевецької міської ради (2021 р.) та Департаменту освіти науки Сумської 

обласної державної адміністрації (2019 р., 2020 р.), дипломи Департаменту 

освіти науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р.) та 

Херсонської обласної організації підтримки дітей з синдромом Дауна та їх 

сімей «Сонячні діти Херсонщини» (2021 р.). Подальша моя мета – надрукувати 

власну дитячу книгу «Емоційний будинок». 

Згадалося прислів’я «Апетит приходить під час їжі». Це саме мій випадок: 

я спробувала професію психолога на смак – і мені сподобалося. Звичайно, в ній 

інколи буває неприємний присмак, але результат – це смачний десерт! Моє 

побажання для тих, хто читає цю сповідь: не бійтесь спробувати щось нове, 

навіть нецікаве для себе, можливо вам сподобається, а якщо ні – то завжди є 

можливість залишити справу! Незважаючи ні на що – це ще одна можливість 

для саморозвитку! 

 

 

МАРИНА СВИРИДЕНКО, 

завідувач відділу практичної психології і 

соціальної роботи Інформаційно-

методичного центру управління освіти і 

науки Сумської міської ради (2018 – 2021 

роки) 

 

Те, що відбувається з нами, є 

неповторним, миттєвим, але це відображає 

закономірності людського буття. Наші 

прагнення, цілі, успіхи вирізняють нас як особистостей цього світу. Шлях, який 

ми торуємо, є відображенням того досвіду, який отримуємо протягом життя, 

формуючи в собі професіонала улюбленої справи. На сьогодні свою діяльність 

як психолога я могла б умовно поділити на три етапи. 
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Етап ПЕРШИЙ – робота практичним психологом у загальноосвітній 

школі. Це точка відліку, коли із тремтінням у душі входиш до класу, де тебе 

зустрічають дитячі погляди, чи коли з хвилюванням постаєш з виступом перед 

батьківською громадськістю на зборах. 

Увечері перед сном намагаєшся скласти все докупи: поведінку дітей, їх 

одкровення, аналіз свого втручання та… дитячу усмішку. Якщо вона була, то 

все вийшло! 

Виступи з сяючими очима на засіданнях педради, коли маєш практично 

шалену ідею актуалізувати серед учителів теми допомоги школярам, 

«порятунку їхньої психіки», потреби дбайливого ставлення до їх особистості. І 

все це тоді, коли педагоги занурені у заповнення класних журналів під час 

наради. 

Схвалення в погляді жінки-матері під час спілкування з нею – уже велике 

досягнення у спробі хоч трохи пом’якшити її розчарування в дитині, у системі 

освіти, у житті загалом. 

Це – мій початок. Цілком імовірно, що цей етап був найяскравішим у 

професійному зростанні з тієї причини, що це були перші кроки. Поза всяким 

сумнівом, розфарбовували їх ДІТИ! Усім відомо, що саме вони нас живлять 

енергією, силою духу, бо є одним з найсильніших наших мотиваторів. І якщо є 

розуміння цього, піти зі школи складно. Навіть незважаючи на необхідність 

ведення великої кількості документації, підміну керівництвом понять 

«психолог» на «всемогутній». 

У зв’язку з останнім, до речі, нині виношую ідею про розробку структури 

занять у рамках Школи молодого спеціаліста щодо використання маніпуляцій у 

встановленні контактів із вищим керівництвом (за наявності щирого бажання 

психолога працювати в школі). 

Щодо нескінченних звітів та документації, то завжди вважала їх 

необхідними та доцільними. Звичайно ж, за умови відображення в них 

об'єктивної інформації, що відповідає дійсності. 

ДРУГИМ етапом було керівництво відділом практичної психології та 

соціальної роботи. 

Відповідальність перед підлеглими, обов’язок бути наставником і 

порадником, а ще постійна організація діяльності психологів та соціальних 

педагогів ЗЗСО та ЗДО, підвищення їх професійного рівня, проведення 

конкурсів професійної майстерності, моніторинг діяльності спеціалістів, 

функціювання Школи молодого спеціаліста, формування психологічної 

грамотності громадськості, організація дозвілля (останнє – дуже важливо!) 

тощо. Як правило, у фахівців, які працюють у закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти, завжди існувала гостра потреба в методичній та психологічній 

підтримці з боку як фахівців відділу практичної психології та соціальної 

роботи, так і колег-психологів. 

З великим теплом згадую команду нашого відділу, сім'ю психологів, 

підтримку з боку Обласного центру практичної психології та соціальної роботи. 

Найскладнішим було задоволення запитів управління освіти міста про 

результативність психологічної служби. Щоденна кропітка праця, яка навряд 
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чи вимірюється одиницями якихось приладів, бо за цими людьми – дитячі душі 

з тривогами й пошуком себе, з маленькими всесвітами, які постійно потрібно 

відкривати…  

ТРЕТІЙ етап ознаменувався приватною практикою. Власне це те, чим 

займаюся зараз, і об'єктивно оцінити себе в цьому розрізі діяльності ще 

складно. 

Приватна психологічна практика дає ширші обрії, свободу від звітів, 

конкурсів, нескінченних розпоряджень та наказів «згори», самостійне 

планування та вибір методик тощо. Але вона приносить плоди за умови 

наявності професіоналізму, самоорганізації та навичок ефективного 

маркетингу. 

Незвично усвідомлювати, що більше немає взаємозв’язку з освітянами. У 

процесі роботи чую лише батьків і бачу дитину такою, якою, можливо, у школі 

її не бачать. Що відбувається в класі, невідомо. Усе це стримує процес корекції. 

Ключова взаємодія «школа – батьки – психолог» порушена в цьому випадку. 

Ось чого не вистачає на даному етапі моєї діяльності. 

За роки своєї роботи зрозуміла, якщо ти психолог – це назавжди й у 

всьому. Ці знання та досвід проникають у кожну клітинку твого тіла, твоєї 

душі. Ти вже не можеш інакше, «простіше», бачити навколишній світ, як через 

призму аналізу та оцінки ситуації, не можеш дозволити собі щось пропустити 

чи випустити, не можеш бути байдужим до чужого болю чи тривог. Тим паче, 

коли йдеться про дітей – про наш головний сенс, про ці крихкі, чисті, 

недосвідчені створіння, які так невпевнено й обережно вступають у цей світ, що 

хочеться підняти всіх їх і нести на своїх руках, хочеться полегшити їхні 

страждання і звернутися до всіх дорослих: «Будь ласка, любіть своїх дітей! 

Більше нічого не треба! Просто любіть!» 

Хтось сказав, що психолог – це діагноз. Не можу не погодитися. 

 

 

ОЛЬГА БУДЯНСЬКА, 

практичний психолог КУ Сумський 

дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» 

(Сумська міська територіальна 

громада) 

 

Це був навчальний тренінг. Декілька 

психологів, яким цікаво все, що 

стосується творчого самовираження, 

зібрались разом у неділю і були раді бачити один одного. До початку роботи 

коротенько обговорили свої робочі будні, поділилися секретами професійного 

та особистого життя, виклали на стіл печиво, каву та чай, бо знали, що 

працювати будемо до пізнього вечора.  
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Нарешті розпочалася справжня і захоплююча практична робота. І коли 

тренер запропонувала взяти участь у вправі про власні страхи – я, не вагаючись, 

погодилась.  

По-перше, я завжди намагаюся бути активною, бо коли пропускаю 

проблему через себе, отримую більше досвіду.  

По-друге, тема дійсно моя – у мене є реальний страх: боюсь ходити 

вулицями у темряві. З’ясувалось, що моя колега, назвемо її Віта, теж боїться 

темряви. І ми розпочали роботу з власними страхами. Ми малювали свій страх, 

розривали його та спалювали, розповідали про нього, заплющували очі й 

уявляли його, візуалізували, медитували, доторкалися, придумували різні 

способи подолання страху. Особисто я придумала п’ять способів! Моя колега, 

здається, сім. Наша хода стала більш впевненою, плечі розправлені, голова 

піднята. Ми змогли подивитись в очі власному страху і сказати йому: «Стоп!». 

Голос звучав гучно і з натиском. Ми пишалися собою до кінця тренінгу. 

Тренінг, як і було заявлено, закінчився пізно-пізно ввечері. Ми з Вітою 

подивились у темне вікно на вулицю і хором сказали: «Ну, що, додому на 

таксі?»… 

А тренінг був реально крутий! Просто на все потрібен час. 

 

 

ВАЛЕНТИНА ГАЛАЙКО, 

практичний психолог Великобубнівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів (Роменська міська 

територіальна громада) 

 

Сонячного травневого дня 1993 року 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи несподівано запропонував мені, 

вчителю російської мови та літератури, 

поїхати в місто Київ на курси, які дадуть 

змогу працювати з нового навчального 

року на посаді практичного психолога 

школи. Пропозиція була неочікуваною, але 

аргументи виявились переконливими – і я 

погодилась. Скажу чесно – ніколи про це 

не пожалкувала. 

Курси були цікаві, змістовні, мали 

теоретичне спрямування. Тести, анкети для роботи інколи доводилось 

переписувати або розповсюджувати на друкарській машинці, використовуючи 

копірку. З нетерпінням чекала випуску перших фахових видань, які любовно 

зберігала.  

Спочатку була учасницею настановчих нарад у м. Суми, згодом 

відвідувала методичне об`єднання практичних психологів у м. Ромни, а потім 

запрацювало і наше районне методоб’єднання. З часом отримала фахову освіту. 
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Особлива сторінка мого професійного життя – це участь у програмі 

«Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя», яка дала не тільки знання, а й досвід 

тренерської роботи, показала шлях до самовдосконаленя. 

 Професія практичного психолога змінила мої погляди на події життя та 

навчила мене прислухатися та чути людей, щоб приходити їм на допомогу. 

 

 

ЛЮБОВ АНДРУЩЕНКО, 

практичний психолог Зноб-

Новгородського закладу загальної 

середньої освіти (Зноб-Новгородська 

селищна територіальна громада) 

 

Спогади… Роздуми… 

Міркування. Скільки омріяно, 

пережито. 30 років пролетіло, 

промайнуло, як один день. Здається, 

це було зовсім недавно, але 

починалося все в далекому 1987 році. 

Цього року я закінчила Павлівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

Білопільського району і вступила до Глухівського державного педагогічного 

інституту на спеціальність «Педагогіка та психологія (дошкільна)».  

З перших занять мені дуже сподобалися лекції та практичні заняття з 

загальної та дитячої психології. Моїми першими викладачами були Тарасенко 

Іван Кіндратович та Карпенко Наталія Володимирівна. Завдяки їм я отримала 

ґрунтовні знання, глибоке розуміння науки – психологія.  

Будучи студенткою, дуже подобалося проходити педагогічні практики. 

Спочатку вони проходили в дитячих садках м. Суми та м. Глухів, а на 4 курсі, в 

якості викладача педагогіки та психології, в Путивльському педучилищі. Дуже 

цікаво було проводити заняття, працювати з дітьми, спостерігати, проводити 

психологічні дослідження.  

По закінченню Глухівського державного педагогічного інституту мені 

запропонували навчання в Сумському державному педагогічному інституті за 

спеціальністю «Практичний психолог в галузі освіти». У цьому виші нам 

викладали чудові фахівці своєї справи: Савельєв В.А., Коробка Л.М., 

Ніколаєнко С.О., Ніколаєнко С.І., Кузікова С.Б. та інші. Завдяки Коробці Ларисі 

Миколаївні ми вчилися брати перші уроки консультування; від Ніколаєнко 

Сергія Олександровича ми вперше почули про техніку гіпнозу, релаксаційні 

вправи; у Кузікової Світлани Борисівни вчилися проводити корекційну роботу з 

дітьми різного віку. Окремо хочеться згадати яскраві, неповторні лекції з 

загальної психології Віталія Афанасійовича Савельєва.  

У 1995 році прийшла працювати до Зноб-Новгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів на посаду практичного психолога. Спочатку мене 

прийняли насторожено, з недовірою. Педколектив, на той час , був досвідчений, 
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в середньому педагогічний стаж учителів досягав 30-40 років. З часом 

ставлення до моєї роботи змінилося, і педагоги, батьки, учні почали приходити 

на консультації, просити допомоги розібратися у різних ситуаціях.  

Але на той час психологічної служби при районному відділі освіти не 

було, і в 1999 році ставку практичного психолога в школі скоротили. Мені 

запропонували працювати вчителем у сільській школі. Лише з 2005 року знову 

відновили посаду, але я була одна у районі практичним психологом. 

Відчувалося, що за період моєї відсутності в професії відбулися значні 

зміни, і мені якось треба надолужити втрачене. На допомогу прийшли 

видавництво «Шкільний світ», а саме газети «Психолог» та «Психолог. 

Бібліотека»; «Психологічний інструментарій»; видавництво «Основа»; 

методична допомога обласного центру практичної психології і соціальної 

роботи управління освіти Сумської обласної державної адміністрації, Сумський 

ОІППО. 

Минають роки. Щороку до школи приходять першокласники, і йдуть зі 

школи випускники. Звичайно, за 20 років, що я працюю практичним 

психологом, усе було: і творчі злети, і розчарування. Частково змінився 

педагогічний склад, адміністрація, змінився і статус школи.  

Завжди намагалася і далі намагатимусь працювати так, щоб приносити 

користь нашим дітям, їхнім батькам, учителям. 

 

 

ОЛЬГА ПАНЧЕНКО, 

практичний психолог Сонячненського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(Чернеччинська сільська територіальна громада) 

 

Практична психологія ввійшла в моє життя в 1995 

році, коли я закінчила Сумський педагогічний 

інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю 

«Практичний психолог закладу освіти» (це моя друга 

освіта). Це була чергова сходинка в моєму житті й кар’єрі, на якій потрібно 

було не тільки встояти, а йти далі, розвиваючись, навчаючись, допомагаючи 

тим, кому це необхідно. Психологія змінювала мене, мій внутрішній світ. Якою 

важливою і значущою була і є вона для мене. Їй завдячую, адже я стала для 

багатьох дітей другом і порадником, а десь і захисником.  

Приємно, що на обласній онлайн-конференції, присвяченій 30-ій річниці 

психологічної служби, мою працю було відзначено серед великої сім’ї 

психологів Сумщини. Маю грамоти «Кращий психолог району», «Кращий 

психологічний кабінет», грамоти обласного управління освітою, подяки, 

дипломи. Пройшла навчання та маю сертифікат тренера програми « Рівний – 

рівному», «Стань творцем свого життя». Навчання за програмою «Рівний – 

рівному» у нашій школі пройшло більше ста підлітків. У рамках цієї програми 

ми неодноразово були учасниками обласних фестивалів та конкурсів 
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агітбригад. Була учасником Всеукраїнського семінару-тренінгу в містах Київ, 

Миргород, Суми.  

 Навряд чи можна сперечатися з твердженням: скільки існує людина, 

стільки вона хоче пізнати себе, свою душу. На сьогодні у професії п’ятеро моїх 

випускників.  

 
 

СВІТЛАНА СЕМЕНЕНКО, 

практичний психолог КУ спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка (Сумська 

міська територіальна громада) 

 

Сиджу і думаю про що писати... Із 

першого дня роботи багато часу минуло, час 

пролетів як мить... І залишив велику смугу 

цікавих та приємних спогадів про дні 

становлення мене, як практичного психолога. 

Було багато цікавих історій та смішних 

випадків під час роботи в освітньому закладі. 

Але найцікавіші та найвеселіші відбувалися з 

учнями початкової школи. І коли прогортаю 

шкільне професійне життя як кінострічку, 

згадую випадок, який трапився два роки тому. 

Мене запросили на виховний захід у четвертий клас, класним керівником 

якого була немолода, але дуже завзята та сучасна вчителька. Під час заходу 

відбувалася гра, яка передбачала участь усіх учнів та педагогічних працівників 

у танцювальному марафоні.  

Дуже несподівано один з учнів швидко та цілеспрямовано підійшов до 

мене та подавши руку, як справжній джентльмен, запропонував стати з ним у 

пару та виконати танцювальні па, наголосивши, що сьогодні він буде навчати 

практичного психолога, а не навпаки. Упевненість хлопця швидко передалася 

мені, і я, без сумніву, погодилася. Хоча мої рухи були досить незграбні й скуті, 

та мій танцювальний партнер рухався, як професійний танцюрист, що додавало 

і мені впевненості та сили. Марафон продовжувався досить довго, і я 

заморилася. Але втома була приємною та спонукала діяти далі! 

Угадайте, хто став переможцем?... 

Сьогодні, згадуючи про цей випадок, відчуваю тепло у душі і розумію, що 

це дає мені сили і наснагу рухатися вперед, як практичному психологу 

освітнього закладу! 
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СВІТЛАНА ЛОГВИНОВА, 

практичний психолог Конотопської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

(Конотопська міська територіальна громада) 
  

Коли обирала професію психолога, була 

твердо впевнена, що буде цікаво, легко, творчо. 

Але з плином часу моя думка дещо змінилася. 

Дійсно цікаво. Дійсно широке поле для 

творчості. А от з приводу легкості… Ні, це 

нелегка професія. 

Як кажуть, психолог – лікар людських 

душ. І кожна людина, яка звертається по 

допомогу до психолога чи просто шукає 

розради, має свій біль, свої негаразди, які є 

неповторними. Розібратися в усьому і знайти ті слова, ті поради чи, навіть, ту 

інтонацію в голосі, що будуть цілющими саме для цієї людини – це складно. 

Але у випадку позитивного результату отримуєш повний захват, задоволення і 

розуміння того, що все було недарма. 

 Я пригадую один із численних випадків зі своєї практики, коли слова 

«лікар людських душ» справдилися на 100%. 

 Одного осіннього дня до мого кабінету швидко увійшли, навіть 

увірвалися, дівчатка-одинадцятикласниці з проханням невідкладно, швидко 

зайти до їхнього класу. Вони були дуже схвильовані. Я поспішила до класу. 

З’ясувалося, що одна з учениць (назвемо її Соня) стояла на підвіконні (а це 

четвертий поверх) і погрожувала стрибнути вниз. Мене охопив жах! Але на 

мене з надією дивилися кілька десятків пар очей. Діти очікували надання 

допомоги. Хоча в середині мене клекотало море емоцій, я намагалася говорити 

спокійним, впевненим голосом. Запропонувавши Соні подивитися на мене, я 

повільно до неї наближалася. Які слова я говорила в той час – не пам’ятаю, але, 

мабуть, щось цікаве, підтримуюче, тому що дівчинка дійсно звернула на мене 

увагу. Головне було – вмовити Софію спуститися з підвіконня на підлогу. Не 

скажу, що це вийшло одразу, але мені це вдалося. Вже потім прийшло 

усвідомлення того, що від моїх дій в буквальному сенсі залежало життя 

дівчинки. 

Після певного часу, проведених задушевних бесід із Сонею, серйозних 

розмов із її мамою все прийшло в норму, і Соня залишила всі думки про 

самогубство. Мені було до сліз приємно, що ми разом із Софією та її мамою 

знайшли сенс життя для дівчинки. 

Зараз Соня вже заміжня, має власну дитину, і все в житті у неї добре. 
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ТЕТЯНА ПОЛЯТИКІНА, 

практичний психолог Баницького НВК: 

ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів (Глухівська 

міська територіальна громада) 

 

Знавцям душ людських!  

Буває сумно, й на душі тривога. 

Ти відчуваєш серцем: потрібна допомога. 

Стреси і депресії до зривів призводять, 

Умови навчання вже з розуму зводять. 

 

І що ж тут робити, як бути тепер?  

Хто вихід підкаже із цих всіх проблем? 

Дитино, послухай уважно мене! 

Життя неповторне і все це мине… 

 

 
 

З проблемами в глибинах людських душ 

Ти до психолога враз руш. 

Він зрозуміє, як жити підкаже, 

Поганого слова тобі він не скаже. 

 

Він віру в життя всім завжди повертає, 

Любов і надію він в душу вселяє, 

А страх і тривожність назавжди 

зникають, 

Бо гарні поради психологи мають. 

 

Психолог – не просто професія, 

Це відкрита для світу душа. 

Він завжди всім надасть допомогу, 

І серце немов ожива. 

 

Психолог – не просто покликання, 

Стежина в нього не зовсім проста. 

Щоб хотілося знов посміхатися, 

Це психолога ціль і мета! 

 

Психолог – не просто гармонія, 

І не завжди нам легко збагнуть. 

Що для того, щоб зватись психологом, 

Треба людиною буть! 

 

Проблеми різні у житті бувають, 

І психологи це добре знають. 

Як з ними легко справлятись, 

І зовсім нічого не боятись. 

 

То ж і ти не зволікай, 

Душу свою сміливіше відкривай. 

Уважно послухай, почуй сам себе, 

І ти зрозумієш, що вихід тут є. 

 

То ж, любі психологи, знавці душ 

людських, 

Успішної практики й емоцій живих. 

Хай легко працюється Вам і живеться, 

А все, що в думках, хай одразу вдається! 
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ТЕТЯНА РАДЬКО, 

практичний психолог Великосамбірського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (Попівська 

сільська територіальна громада) 

 

В психологію я прийшла у свідомому віці: у 38 

років, маючи вже дві вищі освіти, педагогічний стаж і 

досвід, вступила на навчання до комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Була в цьому особиста потреба – наздогнала мене криза 

середнього віку. Я раптом зрозуміла, що немає глибинного сенсу в тому, чому я 

навчаю дітей: у фізиці, математиці чи інформатиці. Вони відповідають на 

питання «Що (є в цьому матеріальному світі)?» і «Як (воно функціонує)?», а не 

«Для чого (мені це все знати)?». Ці науки не роблять життя щасливішим. Та й 

нещасним не роблять. Вони ніяк взагалі не стосуються щастя і добробуту 

людини. Бо людина – це багатовимірна істота: вона одночасно належить і 

зовнішньому матеріальному світу, і власному внутрішньому. Все було б нічого, 

але про цей внутрішній світ мало хто цікавиться і знає. А він має вирішальне 

значення: проєктує, формує бачення людини зовнішнього матеріального світу 

та її місце і роль у ньому. І якщо це бачення відбувається через «криве 

дзеркало» внутрішніх, психічних проблем і негараздів, то і зовні життя людини 

«криве і кволе», людина приносить собі й оточуючим багато болю й 

розчарувань.  

Навчалася для себе, але зрозуміла, що знання про свої внутрішні світи, 

якими люди взаємодіють один з одним щодня – то життєво важливі знання, 

яким у школі зовсім не приділяється часу. 12 років дітей у школі фарширують 

знаннями, які дуже посередньо або взагалі ніяк не стосуються їх щастя і 

добробуту, а на найважливіше – немає часу! То ж залишивши 1,5 ставки 

вчителя, перейшла на 0, 5 ставки практичного психолога в сільській школі. Вже 

рік пропрацювала і можу сказати, що найважче у моїй роботі – це не дати 

згаснути вогнику творчої активності під тиском гори звітної документації. 

 

ТЕТЯНА СЕРГІЄВСЬКА, 

практичний психолог Глинського закладу 

дошкільної освіти (ясла – садок) «Пролісок» 

(Андріяшівська сільська територіальна громада) 

 

Дорогу я обрала у житті, 

яку сама обрать хотіла. 

І скільки я по цій дорозі йду,  

Ніколи про свій вибір не жаліла. 

І я завжди пишатись буду тим,  

Що доля саме так у мене склалась. 

Якби ще раз прийшлося обирать,  

Я ні хвилини б не вагалась. 
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Мій шлях у психологію пролягав через педагогіку. Пропрацювавши десять 

років вихователем і занурившись у практику, я помітила, що дитячі життя 

багато в чому залежать від доброї волі дорослих. А тому дуже багато проблем 

кожен із нас несе з дитинства. Хтось бореться зі своїми проблемами і весь час 

незадоволений собою, а значить, і оточуючими. Хтось подавив в собі 

ініціативність і творчість, тому що в дитинстві це не помітили. Я знала, що 

відповідь на безліч питань мені пояснить наука – ПСИХОЛОГІЯ. 

І ось, диплом отримано. І я – практичний психолог дитячого садочка. 

Дитячий садок для мене, як другий дім, де багато маленьких дітей зі своїми 

«недитячими проблемами». Дитина, на мою думку, є найціннішою в довгому 

ланцюжку освітнього процесу. Саме тому так важливо зрозуміти дитину, 

відчути її емоційний стан, допомогти в складній для неї ситуації. А також 

побачити емоційний відгук дитини, її віддачу, робити разом відкриття, 

дарувати посмішки та позитив. І мабуть, саме головне - це вміти розуміти, 

пробачати, вміти любити один одного, не тому, що дитина зробила щось 

хороше, а тому , що вона така, яка є. 

Я весь час оцінюю, наскільки комфортно дітям в дитячому садочку. І не 

можна ні з чим порівняти відчуття, коли дитина біжить тобі назустріч з 

сяючими очима, обіймає маленькими рученятами. Саме в такі хвилини я 

розумію, що моя професія найкраща!  

 Психологом я працюю вже 7 років і з впевненістю можу сказати: я люблю 

ту справу, якою займаюся, і чим більше часу працюю психологом, тим більше 

переконуюся, що не помилилася у виборі професії. Мені подобається 

зустрічатися з дітьми, говорити про їх можливості та тимчасові невдачі, вселяти 

надію, вчити оптимізму, розуміти їх і допомагати їм удосконалювати себе.  

Для мене психологія – це не тільки робота, але й життя, не тільки 

професіональна реалізація й кар’єрне зростання, але і шлях саморозвитку, 

створення себе, процес пізнання інших людей. Я знаходжуся в постійній роботі 

над собою й намагаюся навчити цьому інших, щоб людина після тренінгу чи 

консультації могла сама, спираючись на власні ресурси, будувати своє життя, 

вирішувати проблеми. 

 

 

НАДІЯ КОЗАЧУК, 

психолог КЗ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Степанівської селищної 

ради» 

 

Опановувати професію практичного 

психолога я почала 18 років назад. Це був 2003 рік. 

Я – молода мама у декретній відпустці (до цього 

працювала медичною сестрою у дитячій лікарні), 

останній рік навчаюся на природничому 

факультеті СДПУ ім. А.С. Макаренка за 

спеціальністю «Біологія. Психологія». Телефонний 
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дзвінок однокурсниці Віти Приходько, можна сказати, вирішив мою 

професійну долю. Вона повідомила, що в ДНЗ № 42 «Веселка» м. Суми ввели 

штатну одиницю практичного психолога. Розумію, що вибір за мною – чи 

залишатися працювати у лікарні, чи рухатися в іншому напрямку і опановувати 

нові можливості в іншій професії. Так розпочався мій шлях професійного 

становлення в сфері практичної психології. Адже це те, до чого моя душа 

завжди прагнула! 

У ті роки психологічна служба м. Суми була досить молодою. Навіть не в 

усіх закладах освіти було введено посади практичних психологів. Я прийшла у 

порожній кабінет. Комп’ютер був один на весь заклад, принтер відсутній, 

методичної літератури немає. Хто такий психолог і що він буде робити – 

питання для всіх! Що залишалось робити? Тільки заявляти про себе, набувати 

досвід, підвищувати професійний рівень, пропагувати психологічні знання. 

Спочатку документацію писала від руки, потім опанувала друкарську машинку, 

а згодом з’явився ноутбук! У ці роки принтер у дошкільному закладі був 

відсутній, тому доводилось копіювати цікаві робочі матеріали у магазинах, де 

стояв ксерокс. Придбання принтера значно полегшило мою роботу! 

У народі кажуть: «Учитель – не той хто вчить, а у кого хочеться вчитися». 

Хочу пригадати наставників, колег, які відіграли важливу роль у моєму 

професійному становленні. 

Це Валентина Іванівна Колесник, методист центру практичної психології і 

соціальної роботи Інформаційно-методичного центру управління освіти 

Сумської міської ради, яка направила мою увагу на роботу з батьками, оскільки 

у санаторному дошкільному закладі № 24 «Оленка» м. Суми, в якому я 

працювала 17 років, виховувались діти контактні та з малими формами 

туберкульозу. Так виникла ідея організувати в дошкільному закладі 

психологічну школу для батьків «Вчимося розуміти свою дитину». 

Дуже вдячна Марині Євгеніївні Троїцькій, завідувачці відділу практичної 

психології і соціальної роботи Інформаційно-методичного центру управління 

освіти Сумської міської ради, за її підтримку мене як молодого спеціаліста, яка 

допомогла повірити в себе під час участі в обласному конкурсі «Кращий 

працівник психологічної служби». 

Важливою для мене була участь у навчальній програмі «Психологічне 

консультування від А до Я» (тренери О.Марінушкіна, І.Сарженко, С.Усов). 

Набутий професійний досвід та практичні навички консультанта використовую 

і зараз. 

Хочу пригадати своїх колег-однодумців, з якими ми починали свій 

професійний шлях. Це практичні психологи дошкільних закладів освіти м. 

Суми: Віта Приходько, Олена Демиденко, Людмила Харченко, Людмила 

Кравцова, Галина Івченко, Віта Ланіна. Дуже потужною стала психологічна 

служба м. Суми під керівництвом Марини Свириденко, завідувачки відділу 

практичної психології та соціальної роботи (2018 – 2021 роки) та психологів 

відділу Ольги Зарубіної та Віти Сердюк. 

Вдячна усім за теплі спогади, приємне спілкування та обмін досвідом! 
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Надворі 2021 рік. Майже у кожному освітньому закладі введено посади 

практичних психологів. Спеціалісти психологічної служби мають робочі 

кабінети, комп’ютерне обладнання, технічне оснащення, методичну літературу. 

Упорядковано нормативно-правове забезпечення діяльності працівників 

психологічної служби. 

Але ланцюжок подій у моєму житті повторюється. Я знову – молода мама 

у декретній відпустці. Телефонний дзвінок від моєї однокурсниці, колеги, 

подруги Світлани Іващенко ставить мене перед вибором – чи залишитися 

працювати у дошкільному закладі, який став мені рідним домом, чи вийти із 

зони комфорту і рухатися далі…Вибір за мною! 

Тепер я працюю психологом у КЗ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Степанівської селищної ради. За плечима досвід 

роботи практичним психологом у дошкільному закладі освіти, що дає 

впевненості у собі. У той же час, опановуючи нові посадові обов’язки, 

ураховуючи вимоги сучасності, потребую додаткових ресурсів, знань, 

підтримки колег. Упевнена, що в професійному зростанні останньої сходинки 

не існує! 

Будь-яка людина, яку ми зустрічаємо на своєму шляху, є для нас Вчителем. 

Одні люди навчають нас своїм позитивним прикладом, інші навчають тому, як 

робити не треба. У кого вчитися, який професійний шлях обрати – вибір за 

нами.  

 

 

НАТАЛІЯ ФЕСЕНКО, 

практичний психолог закладу 

дошкільної освіти (ясла – садок) 

«Орлятко» (Степанівська селищна 

територіальна громада) 

 

 З дитинства мріяла стати лікарем 

тіла, але так сталося, що я стала лікарем 

душі… Психолог є лікарем душ, який 

переживає чужі проблеми, як свої… З 

моменту, коли я ступила на шлях 

психології, я ніби опинилася у зовсім 

іншому світі. Відтоді моє життя 

екстраординарно змінилося в усіх 

аспектах. 

Саме тоді я почала саморозвиватися 

та вдосконалюватися як особистість, 

ставити цілі та досягати їх. Почавши 

розуміти всі процеси та механізми психіки, 

я поглянула на життя під іншим кутом. І 

саме головне - я почала розуміти себе… 
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Моє життя стало ресурсним та наповненим змістом, ідеями, цілями. 

Студентські роки стали одним з найбільш цікавих і захоплюючих періодів у 

моєму житті. Я отримала якісні знання, брала участь у семінарах, круглих 

столах, тренінгах… 

Переконана, що психологія – це покликання. Отримані знання я почала 

застосовувати на своїй першій роботі у МВС. Через рік – у 

психоневрологічному диспансері, в дитячому будинку …. Потім деякий час 

працювала на телефоні довіри. З 2015 року почала працювати в закладі 

дошкільної освіти. Звичайно, жодна робота не може запропонувати мені такого 

творчого розвитку, як робота з дітьми. У своїй роботі я використовую тілесну 

терапію, завдяки якій малеча швидше починає адаптуватися, дорослі стають 

відвертішими. Прийоми тілесної терапії дають змогу дуже делікатно 

торкнутися психологічних проблем, про які іноді людина не хоче розповідати 

чи й загалом усвідомлювати. Також тілесна терапія корисна при роботі з 

сором’язливими, невпевненими у собі дітьми. Працюючи з дітьми, занурююся 

іноді сама у дитинство, цей стан надає мені сили …. 

 

 

 

 

ЛЮБОВ СУХОМЛИН, 

практичний психолог Стецьківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Сумська 

міська територіальна громада) 

 
В людства здавна є знаменні дати: 

У людей, досягнень і подій, 

Традиційно вже їх відзначати, 

Спинимось сьогодні на одній. 

 

 

30 років служби – славна дата, 

30 років – поступ в майбуття, 

Як рішуче, впевнено й завзято 

В освітянське увійшла життя. 

 

30 років пошуків і прагнень, 

30 років нових відкриттів. 

Професійних звершень і досягнень 

Від початку і до наших днів. 

 

В нашій службі фахівці прекрасні, 

Кращих вишів це випускники. 

І на нові виклики сучасні 

Реагують вчасно й залюбки. 

 

 

Наш сучасний світ складний й буремний, 

Час глобальних викликів і змін. 

З впевненістю скажем достеменно: 

Нашим фахівцям підвладний він. 

 

НУШ – це Нова українська школа, 

Впевнено країною іде, 

А її Концепція відколи 

Вабить покоління молоде. 

 

Адже тут по-іншому навчають,  

Свою власну думку мати вчать. 

Люблять, розуміють, поважають,  

Граючись, уміють розвивать. 
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А іще у час інноваційний, 

Щоб сучасні виклики здолать, 

З успіхом навчаєм дистанційно, 

Щоб знання постійно здобувать. 

 

Ще одна новинка – інклюзія: 

Право на навчання всіх без меж. 

Тож реформа вже працює й діє 

І причетні ми до неї теж. 

 

Ось така дієва і яскрава 

Вся психологічна служба в нас. 

Бо вона – ровесниця держави, 

Їй теж 30 в цей святковий час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічна служба Сумщини примножує славний доробок своїх 

попередників, збагачуючи його новими ідеями, активно розвиває пріоритетні 

освітні та наукові напрями, створює нові технології, впевнено крокує у 

майбуття. 
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