
      Савіцька   Людмила   Василівна 

Педагогічний стаж  22 роки.    

Вища категорія, «старший учитель». 

  Народилася 10 березня 1970 року у с. Великі 

Дедеркали,  Шумського району, Тернопільської 

області.  

У 1987 році закінчила Великодедеркальську  

середню загальноосвітню школу  Шумського 

району,  Тернопільської області. 

У 1989 році закінчила  Кременецьке 

педагогічне училище  за спеціальністю «дошкільне 

виховання» та отримала кваліфікацію  вихователя 

дитячого садка. 

У 1994 році закінчила  Прикарпатський 

університет ім. Василя  Стефаника, здобувши кваліфікацію спеціаліста, 

викладача педагогіки і психології. Вихователя. 

Трудову  діяльність розпочала у серпні  1989 року на посаді вихователя  

Староскоморохівської школи-сад, Івано-Франківської області. 

  З 1990 по 1991 р. - вихователь Галицького  дитячого садка-ясел м. Галич, 

Івано-Франківської області. 

З 1991 по 1993  працювала   вихователем Вовківської  школи-сад  колгоспу 

імені Лесі Українки с. Вовківці Шумського району, Тернопільської області. 

   З 2002 по 2019 рік  працювала на посаді заступника директора  та учителя 

психології  Кременецького ліцею імені У.Самчука. 

З квітня  2019 по серпень 2020 року працювала на посаді  начальника 

відділу освіти Кременецької РДА. 

З жовтня 2020 року - психолог Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Кременецької міської ради. 

 Пройшла навчання в рамках проекту «Dura Lex Sed Lex in Ukraine» з 

юридичного виховання  учнів українських шкіл за  американською програмою 

«Street Law” в   м. Новий  Сонч, республіка Польща  та навчальний курс    в 

рамках проекту «Покращення якості  соціальних послуг  дітям та сім'ям у 

громаді» в напрямку «Інноваційні підходи до формування навичок  життєвої 

компетентності у  дітей та  підлітків» м. Рівне. 

   Розробила  авторську  програму  «Психологія» для учнів старших класів.  

Керувала психологічним  гуртком «Стань творцем свого життя».  Була науковим 

керівником учнів, які працювали над  науковими  та курсовими роботами  з 

психології при Малій Академії Наук. Учні, яких навчала, були переможцями 

районних та обласних етапів олімпіад з психології.   

Методичні розробки  друкувались у Всеукраїнському  журналі  

«Позакласний час» та  на Всеукраїнському освітньому порталі  «Острів знань». 

Переможець обласного етапу конкурсу правової освіти та  виховання 

дітей.   

У 2019 році, у складі районної  делегації, вивчала досвід організації роботи 

з дітьми,  які мають особливі освітні потреби у Польщі. 


