
 

  



 

  

Головна 

Педагогічна діяльність    

СВИСТАК  

ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 

Педагогічна діяльність 

   Мета атестації педагогічного працівника: підтвердження 

раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої 

категорії” 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: взаємозв’язок самооцінки учнів з 

психологічною готовністю до конкурентоспроможної 

професійної діяльності 

    Методичні напрацювання: методична розробка “Система 

роботи практичного психолога Ужгородського ВПУ торгівлі та 

технологій харчування з попередження булінгу серед учнівської 

молоді» (2019 рік) 

Коротка анотація напрацювання 

В роботі описуються напрямки роботи практичного психолога з  

попередження та запобігання проявів насильства серед учнівської 

молоді, оскільки ця проблема є дуже актуальною, а спеціаліст 

психологічної служби училища забезпечує ефективну взаємодію всіх 

його учасників: адміністрації, майстрів виробничого навчання, 

викладачів, учнів та батьків. Подано зразок профілактичного заняття-

тренінгу «Я і булінг», так як особливо ефективною є профілактика 

проявів цькування серед учнів. Такі профілактичні заняття дозволяють 

формувати в учнів нові соціальні навички, використовувати форми 

асертивної і толерантної поведінки, визначати свої моральні цінності, 

розвивати самоконтроль та здатність до критичності мислення, 

соціальної адаптованості й індивідуальних механізмів подолання 

важких станів і переживань.  

  

Методична розробка «Робота практичного психолога Ужгородського 

ВПУ торгівлі та технологій харчування з профілактики стресу під час 

воєнного стану» (2022 рік) 

Коротка анотація напрацювання 

В роботі описуються основні напрямки роботи практичного психолога з 

профілактики стресу під час воєнного стану. Коли в країні триває війна, 

будь-яка людина починає відчувати тривогу і страх. Стрес є причиною 

чи не 90% всіх захворювань. Він послаблює імунітет, порушує роботу 

всіх систем організму, у стані стресу відбувається порушення обмінних 

процесів, може змінюватися вага тощо. Саме практичний психолог 

здатен помітити зміни у поведінці усіх учасників навчального процесу 

та надати своєчасну психологічну підтримку і допомогу. Важливими 

напрямками з профілактики стресу стала просвітницька та 

профілактична діяльність спеціаліста психологічної служби училища. В 

роботі подано розробку профілактичного заняття з педагогами щодо 

подолання стресу під час воєнного стану. 



 

  

Психолого-педагогічні семінари в навчальному закладі: 

“Поведінка як зовнішній прояв особистості учня” - 01.11.2019р.;  

“Психологічний клімат групи” - 28.02.2020р.  

“Сучасні учні і шляхи взаємодії з ними” - 05.01.2021р.; 

“Шляхи взаємодії з учнями з порушенням емоційної сфери” - 

04.02.2021р. 

“Стилі та моделі педагогічного спілкування” - 05.05.2021р.; 

“Підліткова агресія: за та проти” - 01.11.2021р.; 

“Причини виникнення психоемоціійної напруги в учнів” - 17.01.2022р.; 

“Профілактика стресу під час воєнного стану” - 28.10.2022р. 

«Тривожність як основний чинник дезадаптації учнів» - 10.01.2023р.  
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