
Назва структурного 

підрозділу 
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

Назва наукового 

гуртка 
Науково-практичні  студії  «Я-психолог» 

Керівник (и) 

наукового гуртка 

Сорокіна Олена Анатоліївна – доцент, кандидат психологічних наук,  

доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; 

 

Рева Олена Миколаївна - доцент, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; 

 

Фурман Вікторія Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; 

 

Канюка Інна Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; 

 

Власенко Інна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; 

 

Васильєв Олексій Олександрович – старший викладач кафедри загальної, 

вікової та педагогічної психології. 

Рік заснування 

гуртка 
2017, 2018 – реорганізація та зміна назви 

Профільна наукова 

тема  
Особистісний та професійний саморозвиток студента 

Дослідницьке 

питання 

Психологічні особливості 

професійного становлення психологів 

Завдання гуртка Формування компетенцій особистісного та професійного саморозвитку 

студента в умовах сучасних суспільних трансформацій 

Професійні 

компетенції, які 

формуються у 

студентів 

 Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; 

 Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 

толерантності; 

 Володіння науково-дослідними методами відповідно до фахового 

спрямування; 

 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку; 

 Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та 

оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів; 

 Здатність до виокремлення прикладної психологічної проблеми, 

визначення її детермінації та шляхів розв’язування; 

 Здатність до реалізації заходів профілактики та подолання проблем 

особистісно-професійного розвитку. 

Де і у який спосіб 

планується 

висвітлення 

результатів 

наукового пошуку 

гуртківців? 

 Написання тез і статей у фахові та міжнародні наукові видання; 

 Участь у наукових конференціях; 

 Участь в корпоративних заходах, Фестивалі науки, тижні кафедри, 

соціальних та міжнародних проектах тощо. 

 

Стислий анонс, який 

буде розміщено на 

сайті університету, 

для рекрутингу 

студентів до гуртка 

(це має бути написано 

живою мовою до 60 

слів). 

 

"...Там де ми зустрічаємося з життєвими явищами, які представляють 

два аспекти, фізичний та психічний, природно виникає питання про те, у 

якому відношенні перебувають ці аспекти один відносно одного"  

 

Вільґельм ВУНДТ 

 



Життя – це процес постійного вибору. У будь-який момент людина 

має вибір: відступити або просунутися до мети, рухатись у напрямку страхів 

чи захисних реакцій або обрати професійний розвиток і розкриття  

особистісного потенціалу. Свідомо зробити вибір у напрямку власної мети, 

особистісного вдосконалення, розкриття професійного потенціалу – це крок 

сильної особистості, спроможної бути високопрофесійним фахівцем, лідером 

та свідомим громадянином. 

В межах наших науково-практичних студій «Я-психолог» ми 

створюватимемо власний науковий психологічний простір, який сприятиме 

розкриттю внутрішнього потенціалу та спонукатиме студентів на майбутні 

наукові розвідки. 

 

 

План роботи наукового гуртка 

 

 

Дата Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

Вересень 

2018 р. 

Відкриття науково-практичних студій «Я-

психолог»  

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

Жовтень 

2018 р. 

Воркшоп «Наукові розвідки студента» 

(актуалізація наукової проблеми та 

презентація на наукових заходах) 

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 



 

 

 

 

 

Листопад 

2018 р. 

 

 

 

Круглий стіл «Підготовка та участь у щорічній 

студентській  науковій конференції "Перші кроки 

у науку"» 

 

 

 

 

Інститут 

людини 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

Грудень 

2018 р. 

1. Партнерська співпраця з іншими 

організаціями. 
 

2. Участь членів наукового гуртка у заходах в 

межах Грінченківської декади. 

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

Лютий 

2018 р. 
 Участь гуртківців в олімпіаді з психології. 

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

Березень-

травень 

2018 р. 

Участь у конкурсі наукових проектів 

Університету Грінченка (презентація 

навчально-професійних проектів студентів) 

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  



ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

Квітень 

2018 р. 

Участь учасників гуртка у наукових, 

організаційних, соціальних заходах за планом 

роботи кафедри КЗВПП, Інституту людини, 

Університету. 

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

Травень 

2018 р. 

 

Участь гуртківців у заходах присвячених  

Дню Європи(третя субота травня) та у 

фестивалі науки.   

Інститут 

людини 

Сорокіна О.А.,  

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Рева О.М., 

доцент, к. псих.н.,  

доцент КЗВПП; 

Фурман В.В. 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Канюка І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Власенко І.А., 

к. псих. н.,  

ст. викладач КЗВПП; 

Васильєв О.О. 

ст. викладач КЗВПП 

 


