
 
ВАС ВІТАЄ ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЗАКЛАДУ 

 
        Психологічна служба в інституті була створена у 2003 році з 

відповідністю до загальносвітової тенденції гуманізації освіти та 

впровадженню особистісно – орієнтованого підходу в освітній процес. 

Метою психологічної служби закладу є створення оптимальних 

соціально-психологічних умов для виконання освітніх і виховних завдань 

педагогічного колективу, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей 

особистості, своєчасному виявленню  труднощів, проблем, корекції 

міжособистісних відносин усіх учасників освітнього процесу, подоланню  

життєвих кризових ситуацій, формуванню здорового способу життя тощо. 

МИ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ ВАМ: 

• навчитись розуміти себе і свої переживання; 

• стати володарем своїх емоцій; 

• навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети; 

• сформувати навички ефективного спілкування;  

• навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них; 
• стати впевненим у собі, у своїх силах… 



Будємо знайомі:    МИ-  СПІВРОБІТНИКИ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Боримська 
Любов Вадимівна, 

соціальний педагог/психолог, 
викладач-методист,  

викладач вищої категорії, 
викладач психології  

Житомирського медичного 
інституту Житомирської 

обласної ради. 
 

Полчанова 
Галина Станіславівна, 

психолог-методист, 
викладач-методист, 

викладач вищої категорії, 
викладач  психології  

Житомирського медичного 
інституту Житомирської 

обласної ради. 
 

Освіта: вища («Філологія», «Психологія»). 
 Професійні інтереси по впровадженню: 
• моделювання освітнього простору;  
• створення ситуації успіху; 
• арт-терапія; 
• коучингові технології; 
• командостворення; 
• робота з обдарованими дітьми та молоддю; 
• інклюзивна освіта; 
• підготовка молоді до подружнього життя. 
Кількість публікацій: 18 
Контакти: polchanova.galina@gmail.com 

Освіта: вища («Початкова освіта», «Психологія». 
 Професійні інтереси по впровадженню: 
• фасилітація освітнього простору; 
• арт-терапія; 
• коучингові технології; 
• командостворення; 
• інклюзивна освіта; 
• соціально-психологічний супровід 

пільгової категорії студентів 
 
 Кількість публікацій: 10 

 Контакти: lubovborimskaya@gmail.com 
 

   
 



ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА РОЗРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ НАСТУПНІ ПРОЕКТИ: 
 
• загальноінститутська комплексна програма «Інтелект. Творчість. Успіх» (з соціально-психологічної підтримки 
особистості в питаннях її життєтворчості) та  її 8 підпрограм за відповідними напрямками роботи психологічної 
служби ЗВО; 
• конкурси педагогічної майстерності «Творчий портрет викладача»; 
• конкурси професійного визнання «Тріумф»; 
• конкурс «Кращий студент ЖМІ»; 
• школа особистісного та професійного зростання «Творча майстерня викладача». 

 
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЗНАЧНУ УВАГУ ПРИДІЛЯЄ ФОРМУВАННЮ  

                                             СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS), А САМЕ: 
• комунікативні вміння; 
• ситуаційна обізнаність; 
• адаптивність/гнучкість; 
• лідерські якості; 
• здатність бути дипломатичним  і тактовним; 
• критичне мислення; 
• креативне мислення; 
• здатність навчатися протягом всього життя 

Пропонуємо  всім учасникам освітнього процесу цикл тренінгових занять з особистісного зростання, 
профілактики конфліктних  та мобінгових ситуацій, комунікативної культури тощо. 

 
 
МИ ГОТОВІ НАДАТИ ВАМ  КВАЛІФІКОВАНУ КОНСУЛЬТАТИВНУ ДОПОМОГУ.        
 

                     До нас можна звернутися за адресою: 
м. Житомир,   вулиця Велика  Бердичівська, 46/15, 

4 поверх « Кабінет  психологічної служби» ( ауд. № 52) 
Телефон психологічної служби : 46 - 19 – 62 ( з 9.00 до 16.00) 

 


	МИ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ ВАМ:

