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Посада:
Практичний психолог, І категорія. Учасниця творчих груп 
практичних психологів Івано-Франківська. 
Керівник гуртка «Психологія».

Освіта:
1994 - 2004р. Івано-Франківська середня школа І-ІІІ ступенів 
№3

2004 - 2009р. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника
Спеціальність: Психологія, спеціаліст. Психолог, викладач.

Додаткова освіта:
2009 р. - Базовий курс консультанта в методі Позитивна психотерапія 
Консультант в методі Позитивна психотерапія

Січень 2016 – Лютий 2016 р. - Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Спецкурс – «Використання 
психотерапевтичних методів у роботі практичного психолога».

Січень 2019 – Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Спецкурс – «Використання психотерапевтичних 
методів у роботі практичного психолога».
Кваліфікація - Практичний психолог, викладач психологічних дисциплін.

Додаткові навчання/ підвищення кваліфікації:
Практична конференція «Арт-терапевтична палітра» (м. Івано-Франківськ, 10-12.12.2010р.)
Табір особистісного розвитку і творчості «ТОРТ для Тебе» - участь в якості тренера (с. Гута, Ів-
Фр.обл., 20-22.08.2011р.)
Навчання за технологією «Використання піскової терапії в роботі практичного психолога та 
соціального педагога» (2012р.)
Серія навчальних семінарів «Дорога зцілення для дітей, які зазнали скривдження та емоційного 
занедбання» в рамках проекту Відділу соціальних питань УГКЦ «Соціальне служіння УГКЦ» (м. Львів, 
2012-2013р.)
Семінар «Зменшення впливу кризових ситуацій в гострій фазі та після події» (м. Львів, 8-10.05.2014р.)
Тренінг «Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту» (ГО «ЛаСтрада – Україна», 2016р.)
Тренінг «Самоменеджмент і мотивація в професійній діяльності та в особистому житті» (м. Львів, 9-
10.10.2017р.)
Спікер фестивалю «Аніма» 10-11 жовтня 2018р., тренер арт-терапевтичної конференції «Арт-палітра»
в грудні 2018р. Ведуча психологічної гри «Ключі в світ емоцій».
Спікер міжнародного фестивалю «Арт-Практик», автор психологічної гри-усвідомлення «Пори року 
мого життя» в березні 2019р.
Спікер фестивалю «Щасливий бути вчителем» в серпні 2019р.
Тренер Фестивалю молодих педагогів «Простір молодого педагога» 1 жовтня 2019р.

Трудова діяльність:
Індивідуальна та групова психологічна підтримка та корекційно-розвиткові заходи з дітьми, підлітками,
батьками, педагогами, фахівцями соціальної роботи.
Кваліфікація – психологія, педагогіка, досвід роботи  – 10 років. 

Досвід роботи:
Січень 2011р. – Вересень 2018р.
БО «Благодійний фонд Карітас - Івано-Франківськ УГКЦ»
Психолог Центру соціально-психологічної допомоги для дітей та молоді

 Надання індивідуальної та групової психологічної підтримки клієнтам
 Організація та проведення корекційних і виховних заходів для дітей та батьків

Лютий 2014 р. – Серпень 2015р.
Івано-Франківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12
Практичний психолог

Вересень 2015 р. – теперішній час
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Івано-Франківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
Практичний психолог
Категорія – спеціаліст І категорії (атестація в 2019 р.)

Вересень 2019р. – теперішній час
Центрі освітніх інновацій
Керівник гуртка «Психологія»

Особисті якості: щира, комунікабельна, відповідальна, ініціативна, відкрита до нового досвіду.

Кредо: «Дітей, їх особисту гідність і їх потреби треба так само шанувати, як і дорослих, і 
тількиповодячись з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в 
їхспосібдуманняможнавиховатичесних, щирих, правдолюбивих і справдівільних людей».

Методичні питання, над якими працюю: «Розвиток емоційного інтелекту та формування емоційно-
вольової стійкості учнів», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі».

Проведені відкриті заходи в Центрі освітніх інновацій:

30 жовтня 2019р - Навчально-практичний семінар-тренінг «Розвиток емоційного інтелекту в умовах 
НУШ», презентація клубу «Розвивай емоційний інтелект, граючи».

Друк у фахових виданнях:автор публікацій в всеукраїнському журналі «Психолог», співавтор 4 
навчальних посібників з досвіду роботи та власними розробками.

Назви посібників:

1. Психолого-педагогічнийсупровіддітейтрудовихмігрантів: навчально-методичнийпосібник у 2-ох 
частинах / [М. І. Миколайчук, Ю.Я. Мединська, Л.В. Підлипна, с. Христофора М. Буштин, СМДМ, В.С. 
Ліпська, Л.П. Кріцак, Л.М. Ковальчук та ін.]; за заг.ред. С.С. Стельмах. - Львів: Свічадо, 2014. - 452с.

2.  Шлях  до  благополуччядитини:  Збірникматеріалів  /  ред.  кол.  ІринаРошак,  о.  ВолодимирЧорній.
НаталіяКозакевич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 232с.

3.  Вчимосяпозитивноївзаємодії:  практикум  /[с.  Христофора  Буштин,  СНДМ,  Ірина  Ковалик,
ІринаСіданіч та ін.]; [укладач І.М. Матійків]. – Львів – Видавництво «Компанія «Манускрипт»», 2017. –
455 с.

4. Навчально-практичнийпосібник «Антибулінг», К.: вид-во «Шкільнийсвіт», 2019р.
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