
 

   Вас вітає психологічна служба ПФНЗ 

«Медичного коледжу»!!! 

 
 

Психологічна служба надає якісну та сучасну 

психологічну допомогу  усім учасникам навчального 

процесу . 

Основною метою  психологічної служби коледжу є: 

забезпечення та підвищення ефективності освітньго процесу, захист психологічного  здоров’я, 

усіх його учасників на основі застосування методів і технологій практичної психології. 

Види роботи: 

 консультативна; 

 корекційно-розвивальна; 

 психологічна просвіта; 

 профілактична; 

 захисна; 

 організаційно-методична. 

Напрямки роботи: 

 надання індивідуальних та групових консультацій; 

 проведення анкетувань, тестувань; 

 проведення занять з елементами тренінгу, семінарів, годин спілкування; 

 участь у фахових семінарах, конференціях, методоб’єднаннях. 

Принципи роботи: 

 конфіденційність; 

 толерантність; 

 відповідальність; 

 

Психолог працює з психічно здоровими людьми (клієнтами, а не хворими), що мають якісь 

труднощі або потрапили в складну життєву ситуацію. 

До психолога звертаються в таких випадках : 

• травматичні та стресові ситуації: смерть, розлучення, насильство, тяжке захворювання, а 

також вагітність, народження дитини, переїзд на нове місце проживання, перехід на нову 

роботу й інше; 

• коли людина відчуває різні труднощі та проблеми в ситуаціях спілкування та взаємодії з 

іншими людьми (близькими, дітьми, колегами.); 

• коли присутні тілесні симптоми або психосоматичні захворювання (наприклад, нейродерміт, 

вегетосудинна дистонія, синдром хронічної втоми та інші); 

• коли людина відчуває, що «щось не так» з нею або з її оточенням і в неї є бажання змінити 

своє життя на краще; 

• а також будь-які інші причини, що вимагають підтримки або допомоги зовні. 

 

 

 



 

Практичний психолог коледжу 
 

Дуда –Ванжула Ірина Романівна 

 

Освіта: 
2003р. - закінчила Тернопільський державний медичний університет ім . І.Я. Горбачевського  

факультет  “ Лікувальної справи “  отримала вищу повну освіту. 

 

2005р.-2011р. Львівський національний медичний університет 

ім. Данила Галицького   ФПО  спеціальність   «Психіатрія» 

 

2013 р.- 2015 р. -  Школа психології   Larus курси  “ Практична психологія ” 

  

2019 р. - отримала  спеціальність - практичного психолога. 

 

ЗЗ    22001199рр..  ЗЗааййммааєє  ппооссааддуу  ппррааккттииччннооггоо  ппссииххооллооггаа  ккооллллеедджжуу  ..    

 

Життєве кредо : Усі проблеми у житті  вирішуються,  якщо правильно до них 

підійти. Ти не один! 

 

Педагогічне кредо : Індивідуальність кожного студента формує багатогранність  

кожного викладача! 

 


