
ПЕДИК  

ТЕТЯНА  

АНАТОЛІЇВНА 

Закінчила Донецький Національний університет за спеціальністю філолог, 

викладач української мови та літератури; 

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти за 

спеціальністю практичний психолог 

Загальний стаж роботи:  16 років 

Педагогічний стаж: 10 років  

З 2004 року працюю у Новогродівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 імені 

Тараса Шевченка 

Практичний психолог, вчитель християнської етики 

Нагороди: 

2013 рік Подяка  ДОНІППО за вагомий внесок у формування ключових 

компетентностей особистості учнів на основі біблійної історії та 

християнських цінностей 

2013 Грамота відділу освіти м. Новогродівка 

2014 Сертифікат  учасниці Міжгалузевої міжрегіональної науково-

практичної конференції « Здоровий спосіб життя - філософія ХХІ» 

Проблема над якою працюю як психолог: « Підвищення психологічної 

культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, 

викладачів». 

Проблема над якою працюю як вчитель християнської етики: 

«Впровадження християнського виховання в навчально-виховний процес 

школи». 

В своїй роботі намагаюсь використовувати різноманітні методи, 

корекційні вправи, для цього  займаюсь самоосвітньою діяльністю. 

Самоосвітня діяльність: 



2010 р   Сертификат на проведение учебных семинаров по методу « Нейро 

цвето-звукового программирования» « Научно – исследовательский 

институт информации и цвета» 

2011р  Накопичувальний сертифікат участі  на навчально-практичному 

семінарі Кататимно - імагінатиної психотерапії: «Символдрама: основний 

ступінь» , виданий Міжрегіональною громадською організацією сприяння 

розвитку символдрами в Росії, Україні, Республіці Білорусь та Казахстані 

2011 р Накопичувальний сертифікат участі  на навчально-практичному 

семінарі Кататимно - імагінатиної психотерапії: «Психоаналіз  З. Фрейда 

як  концептуальна основа символ драматичної психотерапії», виданий 

Міжрегіональною громадською організацією сприяння розвитку 

символдрами в Росії, Україні, Республіці Білорусь та Казахстані 

2011-2012 р  Свідоцтво про пройдений курс групової  психотерапії у 

межах програми багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній 

психотерапії по методу символ драма, виданий Міжрегіональною 

громадською організацією сприяння розвитку символдрами в Росії, 

Україні, Республіці Білорусь та Казахстані 

2012 р  Сертификат  Межрегиональной организации « Центр « Ресурс – 

профессионал» о прохождении  базового курса по использованию 

метафорических проективных карт 

2013 р Свидетельство о повышении квалификации в рамках многоэтапног 

обучения по методу кататимно – имагинативной психотерапии « 

Психоанализ в терапии депрессии, виданий Міжрегіональною 

громадською організацією сприяння розвитку символдрами в Росії, 

Україні, Республіці Білорусь та Казахстані 

2014 р  Сертифікат про участь  у практичному семінарі « Діалог як метод 

ефективної комунікації в групі» 

2014 р Сертифікат учасника - семінару « Історія, яку ми можемо подолати» 

 

 

 

 


