
Протокол 

підбиття підсумків ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»  

у номінації «Корекційно-розвиткові програми»  

в Житомирській області 2020 року 

 

Практичні психологи 

 

№ ПІБ Район, місто, ОТГ, місце роботи Назва програми Бал 
1.  Гайова Тетяна 

Анатоліївна 
практичний психолог, Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5 

«Я це можу». Програма корекції і 
розвитку стресостійкості, зниження 
тривожності як основної умови 
запобігання, корекції, реабілітації 
професійного та емоційного 
виснаження педагогів 

23,8 

2.  Кузнецова Тетяна 
Миколаївна 

практичний психолог ДНЗ № 14 м. 

Коростеня 

Корекційно-розвиткова програма для 
дітей старшого дошкільного віку по 
попередженню та корегуванню 
негативних емоційних станів 
засобами арт-терапії «Абетка емоцій» 

21,7 

3.  Рибак Інна Василівна практичний психолог ЗОШ № 12 м. 

Бердичева 

Корекційно-розвиткова програма  
«Корекція розвитку учнів із 
порушенням опорно-рухового 
апарату, з недорозвитком мовлення в 
умовах НУШ» 

21,5 

4.      

5.  Сидоренко Наталія 
Олександрівна 

практичний психолог Рижанського 

ліцею Хорошівського району 

Корекційна програма «Я – це Я! Я – 
це чудово» 

20,6 



6.  Томах Юлія Сергіївна методист методичного кабінету 

відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

«Маю хороший емоційний стан – маю 
гарні результати» 

20,2 

7.  Вольнова Наталія 
Станіславівна 

практичний психолог КУ 

Романівської районної ради 

«Опорний навчальний заклад 

«Стагочуднівськогутянський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» 

Програма розвитку пізнавальних 
здібностей дітей з легкою розумовою 
відсталістю з допомогою 
інтерактивних розвиваючих ігор 
«Граю разом з Пікселем та 
Логозавриком» 

19,7 

8.  Вдовенко Дарина 
Олександрівна, 
Єгорова Світлана 
Вікторівна 

практичний психолог ДНЗ «Центр 
сфери обслуговування м. Житомира», 

 соціальний педагог ДНЗ «Центр 

сфери обслуговування м. Житомира» 

Корекція агресивності, жорстокості 
та насильства серед здобувачів 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти 

17,9 

9.  Пліс Світлана 
Вікторівна 

практичний психолог ДНЗ «ЖВПТУ» Авторська корекційно-розвиткова 
програма тренінгових занять 
«Здобувач освіти і моральність» 

17,5 

10.  Бухштаб Тетяна 
Андріївна 
Сіренко Оксана 
Володимирівна 

практичний психолог, 

соціальний педагог, Олевської 

гіиназії  

Подолання проявів булінгу в 

учнівському середовищі 

17,2 

11.  Синежук Алла 
Віталіївна 

практичний психолог Держаного 

навчального закладу «Малинський 

професійний ліцей» 

Профілактика і зниження рівня 
агресивності здобувачів закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

16,5 

12.  Андрійчук Інна 
Олексіївна 

практичний психолог Коростенської 

міської гімназії 

«Пізнавальний калейдоскоп» 15,5 



13.  Дворецька Світлана 
Леонідівна, Кравченко 
Людмила Василівна 

практичний психолог ЦРД №2 

«Сонечко», 

практичний психолог ЗДО №2 

«Малятко» 

Розвиток пізнавальних процесів та 

корекція мовленнєвого розвитку 

дошкільників 

15,2 

14.  Стрелець Людмила  
Михайлівна 

практичний психолог Лісівщинської 

СЗО школи І-ІІІ ступенів ім. 

О.Дубінчука Коростенського району 

Корекційно-розвивальна програма 
для гіперактивних дітей «Дитинка-
цікавинка» 

14,1 

15.  Биковська Олена 
Володимирівна 

практичний психолог, КНЗ 

«Бердичівська спеціальна 

загальноосвтіня школа-інтернат» 

Профілактика тривожності у дітей з 

особливими освітніми потребами 

молодшого шкільного віку 

13, 8 

16.  Мусійчук Раїса 
Миколаївна 

Практичний психолог, Олевської 

ЗОШ І-ІІ ступенів №3 

Профілактика та шляхи вирішення 

суїцидальних тенденцій серед 

підлітків 

12,7 

17.  Гадомська Інна 
Олександрівна 

практичний психолог Любарського 

професійного ліцею 

Корекція девіантної поведінки 
здобувачів освіти закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

12,1 

 

Соціальні педагоги 

 
18.  Присяжнюк Катерина 

Юріївна, Присяжнюк 
Валентина Юріївна 
 

соціальний педагог Житомирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 30,  

соціальний педагог Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 30 

«Джерела життєвих цінностей» 23,7 

19.  Костюченко Юлія 
Петрівна 

соціальний педагог Базарського НВК 

«ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» 

Народицької селищної ради 

«Протидія проявів булінгу серед 
здобувачів освіти» 

15,9 



 


