
ПОРТФОЛІО 

 Практичний психолог,спеціаліст; 

 вчитель з предмету ”Основи здоров’я”, 1категорія, 

старший вчитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Кулик Тетяна Аксентіївна 



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 Прізвище,ім’я,побатьковові                            Кулик Тетяна Аксентіївна 

 Дата народження                                              07.08.1953 

 Освіта                                                                 вища 

 Південноукраїнський педагогічний університет (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського 

 Спеціаліст за дипломом                                     викладач психології, практичний психологу   

                                                                                закладах освіти 

 Стаж роботи                                                          21рік 

 Місце роботи                                                        гімназія  №172 “ Нивки ”,м. Київ 

 Посада                                                                   практичний психолог, вчитель з “ Основи              

                                                                                здоров’я”. 

 Форма та результати підвищення кваліфікації  за останні 5 років – Київський університет 

імені Б.Грінченка,Інститут після дипломної педагогічної освіти(свідоцтво 12СПК 

778060,2011р і свідоцтво 12СПВ 042839,2014р.) 



Освіти та курси підвищення кваліфікації 



НАГОРОДИ 



Кабінет психологічної служби 



Методоб’єднання  



МОЄ КРЕДО 

 Будь вимогливим в першу чергу до себе. 

 Не втрачай набуте кращими педагогами. 

 Навколо тебе особистості із своїм світом. 

 Учитель - не вбивай в учневі Ейнштейна і Моцарта. 

 Розумій, що до дитини треба нахилитися в першому 

класі і піднятися в старших. 

 Дякуй світу дитинства, бо завдяки йому ти зберігаєш 

молодість душі. 



МОДУЛЬ “АЛГОРИТМ ЗДОРОВ‘Я” 

 
 Мета: використання здоров‘язберігаючих 

технологій в процесі навчання 

 Формувати: 

 - основи здорового способу життя, 

 - навички діагностики власного здоров'я, 

 - позитивного ставлення до світу навколо 

тебе 

 Форми: уроки  “ Основи здоров'я ” ,  

 



Кого 

вчити? 

Я 
Фізичне 

Середовище 

Духовне 

Соціальне 

Світогляд 

Суспільство 

(клас) 

Об'єкт  

Внутрішній світ, почуття, 
          думки, знання 

Зв'язки з іншими людьми 

Соціальний заказ Модель учня 



МЕТОДИЧНА  РОБОТА 

 Проблемою над якою працює практичний 

психолог школи є: «Формування психологічної 

зрілості особистості з розвинутою 

самосвідомістю як основи для подальшого 

життєвого та професійного самовизначення» 

 



ШЛЯХ,  ЯКИЙ  Я  ОБРАЛА 

    Педагогічне кредо 

   “Світ–це дзеркало, яке повертає кожному його власне 

відображення.” 

                                                                               Вільям Теккерей 

 

     Навчально–методична проблема: 

     Стимулювання  творчої активності учнів на уроках основ   
здоров’я шляхом використання інноваційних технологій 

 



УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА ТРЕНІНГАХ 

Участь у районних  

та міських семінарах 

 



ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

 З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 

методи 

Дебати , 
дискусії, 
метод 

мікрофона 

Виконання 
проектів 

“Мозковий 
штурм” 

Обговорення 
великою 
групою 

(спрямована 
дискусія”) 

Рольова 
гра  



 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА: 
 

Учні 

•робота з дітьми (психодіагностика, психокорекція, 
психологічне консультування, профілактика); 

Батьки 

•робота з батьками (психологічна просвіта, 
індивідуальне консультування); 

Педагогічний 
колектив 

•робота з вчителями (психологічна просвіта, 
консультування) 



Позаурочні виховні заходи  

Участь в брейн – ринзі 

” Твоє здоров’я “  

“ Молодь – за здоровий 

 спосіб життя ”  



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА  

Походи до 

музеїв 

Можливо хтось и 

стане авиатором 



МОЛОДЬ ВИБИРАЄ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

Ми в Карпатах 



ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КДПУ ІМ. ДРАГОМАНОВА 

 В 2013 РОЦІ  



ВИСНОВОК  

Бали ставимо не тільки ми, але і нам. Від того який бал ми з 

вами отримуємо великою мірою залежить ставлення дитини до 

навчання. Тому кожний справжній вчитель використовує весь 

можливий арсенал педагогіки, психології і дидактики для 

самовдосконалення своєї особистості і сприяє становленню 

нового покоління, здатного іти далі і бути кращим ніж ми. 

Поки вчення триває – життя продовжується. 

Всі ми один для одного і вчителі, і учні, досвід кожного цінний і 

неповторний 

 


