Практика
в
КиєвоСвятошинському ЦСПР – це
класно!!!
Олександра

Білоножкіна

в

ендокринологічному

відділення Київської обласної дитячої лікарні
Навчаюсь у Національній академії внутрішніх справ за
спеціальністю «психолог», практику проходила вперше і раніше
не була знайома з роботою Києво-Святошинського центру
соціально-психологічної
реабілітації
населення,
що
розташований у місті Боярка.
Позитивних вражень від проходження практики дуже багато.
Набагато кращим стало розуміння моєї майбутньої професії. Я
усвідомила,
наскільки цікава і водночас
складна професія
психолога.
Приміром, мені довелося спостерігати за роботою психологів у
дитячій лікарні. На перший погляд здавалося, що зовсім не
складно прийти до відділення лікарні та
поспілкуватися з
маленькими пацієнтами, відповісти на їхні запитання, розрадити
та допомогти. Але насправді все виявилось не так просто. Кожна
дитина потребує особливого підходу, бо хтось лежить в лікарні
для профілактики, а в когось лікарі виявили страшну недугу, і
треба привчатися жити з нею. Саме тому відвідування відділень
лікарні особливо мене схвилювали.
Найбільше позитивних вражень залишилося від закладу, в якому я
проходила практику та робочого колективу. Робота Центру
присвячена хворим дітям із Київської обласної дитячої
лікарні,
сім’ям та молоді, людям з громади. У колективі
завжди панує дружня, позитивна, а інколи навіть домашня
атмосфера. Коли я потрапила до цього колективу, стало
зрозуміло, що це люди, які постійно вчаться, поповнюючи свої
психологічні знання і не тільки. В мене була унікальна

можливість поспілкуватися з кожним психологом окремо,
дізнатися про їхні особливі методи, які вони використовують у
роботі з клієнтами. Кожний психолог Центру – це унікальний
спеціаліст, що має власний підхід до людини, з якою працює, та
творчо підходить до своєї роботи.
Приємне враження справило також те, як зі своїми підлеглими
спілкується директор Центру Ангеліна Миколаївна Лахтадир.
Щовівторка проходить робоча нарада, на якій працівники не
тільки звітують про пророблену роботу, а й пропонують шляхи її
покращення, обговорюють плани на наступний тиждень, новини у
світі психології. Кожний спеціаліст має змогу висловити свою
думку, і при цьому атмосфера в колективі залишається легкою та
не напруженою.
Я безмежно рада, що на деякий час стала частиною цього
колективу, набула нового професійного досвіду
і просто
поспілкувалась із прекрасними людьми!
Білоножкіна Олександра, Національна академія внутрішніх справ,
факультет правового забезпечення та психології, 3-й курс

