
Тиждень кафедри практичної психології 
З 23.11.15 по 27.11.15 в Інституті людини відбулося святкування Тижня 

кафедри практичної психології. До проведення заходів в межах тижня 
долучилися не тільки викладачі кафедри, а й запрошені гості.  

Розпочався тиждень із інтерактивного семінару «Уявлення студентів про 
соціальний оптимізм: констатувальний експеримент», який провели 
професор кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник О.В. Петрунько та лаборант кафедри практичної 
психології О.Р. Рафіков. Участь у семінарі взяли студенти третього курсу 
напряму підготовки «соціальна педагогіка».  

В результаті проведення семінару було науково зафіксовано уявлення 
студентів щодо дослідження проблематики соціального оптимізму, уточнено 
гіпотезу дослідження та, за допомогою практичних вправ, підвищено рівень 
соціального оптимізму здобувачів. 

      

      

Наступним заходом було проведення семінару «Національна ідея очима 
українців» кандидатом психологічних наук, старшим науковим співробітником 
Центру українознавства філософського факультету Київського Національного 
Університету імені Тараса Шевченка Т.С. Воропаєвою.  



      

       

Студенти третіх-четвертих курсів напряму підготовки «практична 
психологія» змогли не тільки ознайомитися із графічним пред’явленням 
результатів дослідження стану національної та цивілізаційної ідентичності 
українців за 1991-2014 рік, дізнатися про превалювання ціннісної матриці 
суспільства, а й взяти безпосередньо участь у дослідженні провідної ідеї 
української нації. 

Наступним заходом серед студентів третього курсу напряму підготовки 
«корекційна освіта» був круглий стіл «Робота практичних психологів в Палаці 
дітей та юнацтва: професійні можливості та перспективи» проведений 
психологом відділу Психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного 
процесу Київського палацу дітей та юнацтва Г.М.Морміль.  

      



      

Запрошеною гостею було наголошено, по-перше, на практичній творчій 
діяльності Палацу дітей та молоді, на можливості подальшого працевлаштування 
студентів, по-друге, на специфіці практичної професійної діяльності з дітьми з 
особливими освітніми проблемами тощо.   

Особливе позитивне враження серед студентів четвертих-п’ятих курсів 
напряму підготовки «практична психологія» мав практичний майстер-клас 
«Психодрама як напрямок групової психотерапії», проведений 
сертифікованими практикуючими спеціалістами Європейської асоціації 
психодрами О.П.Зайкіною та А.В. Войтенко.  

      

     

Студенти, які взяли участь у майстер-класі, змогли більш глибоко осягнути 
дію запропонованого методу, спостерігати практичне вирішення психологічної 
проблеми одного з учасників за допомогою застосування психодраматичної 
техніки.  



Наступний захід включав презентацію монографії кандидата психологічних 
наук, доцента кафедри практичної психології Н.В. Старинської «Особливості 
самоактуалізації майбутнього психолога у процесі професійної підготовки» 
для студентів першого курсу напряму підготовки «практична психологія».  

     

     

В процесі проведення заходу, поряд із власне презентацією результатів 
дисертаційного дослідження, доцентом були застосовані в групі студентів 
практичні психологічні вправи, які направлені на вироблення вмінь планувати 
час, долати перешкоди на життєвому шляху, на розвиток здібностей та 
організованості здобувачів.  

За участі ведучого психолога, психотерапевта, сертифікованого плейбек-
театр-практика, м.н.с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН 
України, засновника і керівника Київського плейбек-театру “Déjà vu plus”, 
Української школи плейбек-театру та Відділення плейбек-театру ВГО “Арт-
терапевтична асоціація” Савінова Володимира та акторів Київського плейбек-
театру “Déjà vu plus” відбувся Перформанс Київського плейбек-театру “Déjà 
vu plus” для студентів четвертого та п’ятого курсів напрямів підготовки 
«практична психологія» та «соціальна педагогіка». 



     

     

     

Учасникам заходу детально розкрили теоретичні особливості 
психологічного напряму плейбек-театру, відповіли на їх запитання та 
продемонстрували плейбек-театр у психологічній дії.  

Завершився тиждень двома майстер-класами «Сам собі режиссер» 
(психокорекційна робота з казкою в гештальт-аналітичному підході), 
проведений тренером школи практичної психології "Вкусная психология", 
гештальт-терапевтом, казкотерапевтом, практикуючим психологом Г.М. 
Батуринською та «Як пройти співбесіду без досвіду роботи», за участі HR 
консультанта (телеканалу СТБ, газети "Сегодня", медіа холдингу "Вести") 
Євгенії Кисляк. Заходи здійснювалися зі студентами перших, третіх та 
четвертих курсів напряму підготовки «практична психологія», «психологія» і 
«соціальна робота». 



      

      

В результаті проведення майстер-класу казкотерапевтом Г.М. 
Батуринською було запропоновано студентам алгоритм роботи з казкою, за 
допомогою якого надано можливість попрацювати з власною сюжетною лінією 
казкових подій; підкреслено значущість й важливість застосування окресленого 
психотерапевтичного методу в практичній роботі психолога. 

      

      



HR консультантом Євгенією Кисляк в процесі презентації студентам 
власних психологічних наробок, пов’язаних із досвідом роботи рекрутером, 
наголошено на необхідності правильного вибору подальшого місця роботи, 
вдалого та ефективного заповнення резюме. Здобувачам рекомендовано 
врахування психологічних особливостей пошуку робочого місця не маючи 
досвіду практичної діяльності на посаді. 

Крім вищезазначених заходів, студентами першого курсу напряму 
підготовки «практична психологія» до Тижня кафедри був відзнятий невеличкий 
відео-колаж «Практична психологія для мене – це….» та розміщений на 
YouTube. Познайомитися з яким можна за посиланням 
https://youtu.be/7EYx3D5Bsyw .  

 


