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Особисті дані

▶ Павлюк Олена Володимирівна

▶ Дата народження: 30.06.1987 р.

▶ Повна вища освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи
Гоголя (2009 рік)

▶ Спеціальність: “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова
і література. Практична психологія”

▶ Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної
літератури. Практичний психолог в закладах освіти

▶ Педагогічний стаж роботи: 11 років

▶ Категорія: перша кваліфікаційна категорія практичного психолога,
соціального педагога.

▶ Посада: заступник директора з виховної роботи, завідувач
позашкільного відділу, соціальний педагог

▶ Додатковий досвід роботи: вихователь у дитячому таборі “Джерело”
(м. Буча), вчитель української мови та літератури (м. Ніжин,
Чернігівська обл.), практичний психолог, педагог-організатор, класний
керівник, учитель трудового навчання, керівник гуртків “Умілі руки” та
“Граматика ефективного спілкування” у фізико-математичному ліцеї
№ 142 м. Києва, керівник гуртка «Школа успіху» (НВО «ІЛІТ-МАН»).



Професійне кредо

Єдиний шлях, який веде до знань, – це діяльність.

Бернард Шоу



Тема, над якою працюю:

«Формування у здобувачів освіти 

соціально значущих компетентностей

шляхом активного впровадження  

інноваційних технологій в умовах роботи 
ліцею».



Методична робота

Автор діагностичної програми 

“Діагностика психологічної 

адаптації учнів 5-х класів”

(реєстраційний № 39/2917 ЕАД)

Автор розвивальної програми

для підлітків

«Мистецтво спілкування»

(реєстраційний № 40/2917 ЕР)



Учасник конкурсу авторських 

профілактичних програм 

(міський етап), 2018-2019 н. р.



Проведення обласного семінару для

Обласної ради дітей Київщини, 

січень 2019 р.



Тренінгове заняття з елементами арт-терапії 

«Управління внутрішніми ресурсами» для 

заступників директорів з виховної роботи м. Ірпеня, 

серпень 2019 р.



Призові місця в міських конкурсах

Відбірковий етап профорієнтаційного 

змагально-мотиваційного заходу 

«Обери майбутнє», листопад 2020 р.



Перемоги в обласних конкурсах



Відкрите практичне заняття з елементами тренінгу

«Моє майбутнє доросле життя», 9-В клас, грудень 2020 р.



Творчі відеопроєкти, 

2020-2021 рр.



Виховна робота з ліцеїстами

Ірпінського НВО “ІЛІТ-МАН” 2018-2021 рр.



Виховна робота з ліцеїстами

Ірпінського НВО “ІЛІТ-МАН”, 2018-2021 рр.



Проведення благодійних акцій,

2019 – 2020 рр.



Тематичні тижні, 2020 – 2021 н. р.

Всеукраїнська акція 

«16 днів проти насильства»

Тиждень безпеки життєдіяльності та 

кібербезпеки

Тиждень здоров’я

(05.04 - 09.04.2021)



Просвітницько-профілактичні та 

розвивальні заняття для ліцеїстів



Просвітницько-профілактичні заняття,
проведені в 2020-2021 н. р. 

1. Цикл профілактичних занять «Вплив шкідливих звичок на організм 

людини» (8-10 кл.)

2. «Вейп – модний девайс чи зброя уповільненої дії?» (8-10 кл.)

3. «Протидія торгівлі людьми» (10-11 кл.).

4. «Конфлікт. Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях» (8-10 кл.)

5. «Як не стати жертвою булінгу та мобінгу в освітньому 

середовищі?» (8-10 кл.)

6. «Інтимні селфі в інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» (9-11 кл.)



Учасниця та волонтер 

психологічних фестивалів:

Art-praktik.Kids

Art-praktik. Love

RESURS_FEST

МАКсимум

Самоосвіта та

професійний розвиток



Саморозвиток та  самоосвіта 



Самоосвіта в міжатестаційний період 

(2019 – 2021 рр.)



Підвищення кваліфікації.

Самоосвіта та  професійний розвиток.

«Психолого-педагогічний розвиток дітей різновікових 

категорій методами арт-терапії», травень 2019 р.



Дякую за увагу!


