
 Андрійчук Лідія Степанівна

м. Івано-Франківськ, Україна
+380967491499  likandrstep@gmail.com

Професіонал  в  психологічній  сфері,  15  років  практичного  досвіду,
здатна працювати в багатокультурному, багатоетнічному середовищі і
підтримувати ефективні робочі відносини.

Практичний досвід

 Практичний  психолог,  Педагог з  танце-рухової  терапії  –  Обласна
психоневрологічна лікарня №3 м. Івано-Франківськ, 2012 – і по сьогоднішній день

Надання психологічної допомоги,  проведення психотерапевтичних груп, діагностика
та  психокорекція,  проведення  арт-терапевтичних  занять,  консультування,
психотерапевтична робота з учасниками АТО

 Асистент родини – Благодійний фонд «Карітас» 2017

Надання психологічних  послуг,  проведення  арт-терапевтичних  занять,  танцювальні
заняття з учасниками проекту, проведення тренінгів з командо утворення, організація
та  проведення  спільних  заходів  для  вимушено  переселених  осіб  та  місцевого
населення; психологічна допомога жінкам, чоловіки яких загинули в ході операції в
АТО

 Практичний психолог спеціаліст I категорії  - Загальноосвітня школа №24 м. Івано-
Франківська 2005-2014 

Надання  психологічної  допомоги  усім  учасникам  навчально-виховного  процесу,
психодіагностика,  психокорекція,  психопрофілактика,  проведення  масових  заходів
просвітницького характеру

 Консультант  "Телефону  довіри" -  Івано-Франківський  міський  центр  соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді 2007-2010

Надання психологічної допомоги в телефонному режимі
 Залучений спеціаліст по соціальному супроводу сімей, які опинилися в складних

життєвих  обставинах  -  Івано-Франківський  міський  центр  соціальних  служб  для
сім'ї, дітей та молоді 2007-2008

Здійснення  соціального  супроводу  шляхом  надання  різних  видів  допомоги  -
психологічної,  матеріальної,  соціальних  послуг,  консультування,  захисту  інтересів
сім'ї в органах державної влади.

 Педагог - Хореограф раннього розвитку -  Клуб естетичного виховання "Кармен"
2011 - 2017

            Дитячі групи розвитку, ритміка для дітей з особливими потребами

Освіта
 Психолог. Магістр – Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника 2000-2005



Сертифікати


 Європейська асоціація транзакційного аналізу 2005-2007
 Київська асоціація психодрами  30.04 -05.05  2004 
 Міжрегіональна  академія  управління  персоналом  КАПО ім..  П.Л.Шупика  Інститут

соціальної  та  політичної  психології  АПН  України  Центр  психології  руху  і  танцю
"Малюма і Такете"ГО "Арт-терапевтична асоціація"24.02. - 25.02. 2005

 Центр  психології  та  творчого  самовираження  в  рамках  навчальної  програми  з
танцювально-рухової  психотерапії  (з  елементами  психотерапії  творчим
самовираженням), 2007 – 2008 

 Психологический  институт  Российской  академии  образования"Применение
психодрамы в преодолении кризисных состояний"  2005-2008

  Психологический  институт  Российской  академии  образования  "Использование
активных психологических методов в управлении персоналом" 6.11.2008 

 Инновационные  методы  в  психотерапии  РВУЗ  "Крымский  гуманитарный
университет(г.Ялта) 01.07-04.07.2011

 Відновні практики: базові навички та процедури» 23-26.04.2013
 Марафон  психологічних  та  медитативних  практик  «Мистецтво  творити  життя»

07.07.2013

Мови
Українська, російська, польська

 Комп’ютерні навики
 Windows , MS Office (Excel, Word  ) 

Хобі
Художня та психологічна література ,театральне мистецтво, фотомистецтво
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