
 

 

 

 

 

 

 



                    Відкриття розпочалося з психологічної 

фотомайстерні, яка була ще й конкурсом фото-робіт “У світі 

емоцій”. Всі студенти та співробітники інституту мали 

можливість заглибитися у такий різний та, водночас, 

дивовижний світ емоцій. Модератори заходу: Чала О.А. 

старший викладач, Цибулько І.О. к.псих.наук, викладач, Когут 

І.В. викладач. 

Наступний захід психологічний бутік на тему «How to 

be a мore creative». Учасники бутіку дізналися про шляхи 

розвитку креативності та мали спробу проявити свою 

креативність. Модератори заходу: Цибулько І.О. к.псих.наук, 

викладач, Когут І.В. викладач. 

Вівторок був розпочатий психологічним дискурсом 

«Сучасна освіта очима студентів». Були зачеплені питання 

освіти як в цілому та і змальовані перспектив розвитку освіти. 

Підіймалися гострі, але актуальні питання. Модератор заходу: 

Сорокіна О.А. к.псих.наук, доцент кафедри. 



Продовженням цього дня був проведений захід в 

Дитячому оздоровчо-екологічному центрі Оболонського 

району. Психологічна практика «Сьогодні студент – завтра 

професіонал». Студенти працювали з дітьми з 

використанням вправ з "йоги", прийняли участь у освоєнні 

лікувального масажу, ліпці посуду з цегли. Модератор заходу: 

Москальов М.В. к.псих.наук, доцент. 

Початком середи було проведення заходу психотехніки 

«Таємниці пізнання». Учасники заходу пірнули в світ пізнання і 

дізналися, які таємниці він ховає. Модератор заходу: Васильєв 

О.О. старший викладач. 

Психологічна студія «Особистість: прагнення 

сьогодення» Зустріч проходила у формі інтерактивної 

дискусії з елементами тренінгової роботи. Учасники 

працювали у малих групах, дискутуючи з питань щодо 

цінностей, бажань, інтересів сучасної особистості. 

Модератор заходу: Шевцова О.М.к.псих.наук, доцент. 

І на завершення соціально-психологічна гра «Сім'я: 



вчора, сьогодні, завтра». Було проаналізовано погляди на сім’ю в часовій динаміці та 

окреслені характеристики сім’ї майбутнього. Модератори заходу: Столярчук О.А. та 

Коханова О.П. к.псих.наук, доценти. 

Четвертий день було розпочато з психологічної арт-

майстерні «Мистецтво в моєму житті». Студенти 

рефлексували свої сприятливі та несприятливі професійно 

спрямовані якості, креативно зображали герб фахівця 

мистецького спрямування. Модератор заходу: Столярчук О.А. 

к.псих.наук, доцент. 

Відбувся круглий стіл із заявленої теми «Феномен 

духовності у сучасній психології». Запрошений гість та основний 

спікер заходу Ставицька С.О. д.псих.наук. Підіймалися питання 

духовності та важливості духовного розвитку особистості в  

реаліях сучасності. Модератор заходу: Кутішенко В.П. 

к.псих.наук, доцент.  

В рамках партнерської ініціативи: кафедра – школа був 

проведений психологічний проект  «Професійне самовизначення старшокласників в 

реальних запитах ринку праці» для викладачів та школярів гімназії №136. Модератори 



заходу: Сорокіна О.А. к.псих.наук, доцент, Ткачишина О.Р. к.псих.наук, старший викладач, 

Чала О.А. старший викладач, Васильєв О.О. старший викладач. 

П’ятниця розпочалася з психологічного диспуту  на тему 

«Сучасна сім'я: соціальна та духовна відповідальність».  В ході диспуту 

підіймалися питання відповідальності та роль сім’ї в сучасному 

соціально-психологічному просторі. Модератор заходу: Терещенко 

М.В. к.псих.наук, старший викладач.  

Психологічний колоквіум «Політична свідомість сучасної 

молоді». В рамках колоквіуму обговорювались актуальні питання: 

особливості політичної свідомості сучасної молоді, вплив ЗМІ на 

формування політичної свідомості. Модератор заходу: Ткачишина О.Р. 

к.псих.наук, старший викладач. 

Урочистості з приводу нагородження 

переможців конкурсу фото-робіт “У світі 

емоцій”. За результатами голосування були визначені та 

нагороджені переможці конкурсу. Модератори заходу: 

професорсько-викладацький склад кафедри. 
 

  



 

 

Запрошуємо до 

співпраці! 


