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ПОНЕДІЛОК 

14 квітня 2014 року 

ПСИХОЛОГІЧНА АРТ-СТУДІЯ 

Модератор: Т.П. Цюман, к. пед. наук; 

Учасники: професорсько-викладацький склад кафедр Інституту 
людини, студенти Інституту людини денної форми навчання 

В рамках тижня кафедри було відкрито психологічну Арт-
студію. В якій було представлено виставку фотографій 

“Психологічні ілюзії”, а також був проведений конкурс на кращу 
соціально-психологічну рекламу: “Життя найбільша цінність” 

серед студентських робіт. Варто зазначити, що в межах 
психологічної Арт-студії було створено Арт-майстерню, де 

кожен бажаючий мав можливість проявити свої творчі 
здібності та намалювати свій настрій. На завершення було 

запропоновано “Древо мудрощів”, яке дало можливість 
бажаючим отримати корисну пораду, чи знайти відповідь на 

своє запитання.  



ВІВТОРОК 

15 квітня 2014 року 

Наукова школа 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ: ПЕРШІ КРОКИ 

 
Модератори: О.А. Сорокіна, к. психол. наук;  
 
Учасники: студенти 1 та 2 курсів напрямів підготовки 
“Практична психологія” та “Психологія”, професорсько-
викладацький склад кафедр Інституту психології та соціальної 
педагогіки 
        
Однією зі складових місії Університету імені Бориса Грінченка 
є формування у студенів професіоналізму. Саме втіленню цієї 

ідеї було присвячено круглий стіл: «Професіоналізм: перші 
кроки»  для студентів молодших курсів, який було проведено в 
Інституті людини в межах Тижня кафедри загальної, вікової 

та педагогічної психології. Студенти обговорили перші 
професійні новоутворення, що вони набули під час навчання, 
які стереотипи щодо професії психолога було подолано,  і які 

перешкоди заважають ефективно рухатися вперед.  
 

Методологічний семінар 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У 
КОЛЕКТИВІ 

Модератори: О.А. Сорокіна, к. психол. наук; 

Учасники: професорсько-викладацький склад 
кафедр Інституту людини, шкільні психологи 
ЗОНЗ Дніпровського району. 

Доцент кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Сорокіна О.А. взяла 

участь в методологічному семінарі 
“Психологічний клімат у колективі” та 

виступила з доповіддю на тему: “Протидія 
шкільному насильству”. 

 



СЕРЕДА 

16 квітня 2014 року 

Рольова гра 

ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОЗИМУ 

Модератори: Н.В. Хазратова, д. психол. наук; 

                             М.В. Москальов к. психол. наук; 

Учасники: студенти 3-го курсу напрямку підготовки “Психологія”, 
професорсько-викладацький склад кафедр Інституту людини 
 

      Питання політичного тероризму є досить актуальне в 
зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашій країні. Рольовою 

дискусією передбачено практичне висвітлення проблем 
психологічного впливу політики, влади, лідерів на пересічного 

громадянина; презентовано сутність політичного тероризму 
та його наслідків в сьогоденні  нашої країни. 

 

Методологічний семінар 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У КОЛЕКТИВІ 

 
Модератори: В.П. Кутішенко, к. психол. наук; 
 
Учасники: професорсько-викладацький склад кафедр Інституту 
людини, педагоги та психологи ДНЗ Дніпровського району. 
 

Доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Кутішенко В.П. взяла участь в методологічному семінарі 

“Психологічний клімат у колективі” та виступила з доповіддю на 
тему: “Культура психічного життя”. 

 



ЧЕТВЕРГ 

17 квітня 2014 року 

Круглий стіл 

КРИЗА СУЧАСНОЇ СІМ’Ї 

Модератор: М.В. Терещенко, к психол. наук; 

Запрошений гість: О.А. Щербань, пошукач Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Учасники: професорсько-викладацький склад кафедр 
Інституту людини та студенти Інститут людини денної 
та заочної форми навчання. 

Круглий стіл був присвячений актуальним 
проблемам сучасної сім’ї. Обговорювалися причини 

та шляхи вирішення кризових станів, які виникають 
в подружніх парах. Учасники мали змогу висловити 

свої думку, дізнатись цікаву та нову інформацію, 
отримати життєвий досвід. 

 

Профорієнтаційне консультування 

МОЯ ПРОФЕСІЯ… 

Модератор: О.О. Васильєв, ст. викладач 

Учасники: школярі гімназії №136 м. Києва 

Старший викладач кафедри загальної, вікової 
та педагогічної психології Васильєв О.О. провів 

профорієнтаційну консультацію для 
старшокласників і допоміг їм зорієнтуватися в 

виборі майбутньої професії. 



ПЯТНИЦЯ  

18 квітня 2014 року 

Психологічний форум 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЗА ЧИ ПРОТИ 

Модератори: О.П. Коханова, к. психол. наук; 

                          О.А. Столярчук, к. психол. наук; 

Учасники: студенти 1 та 2 курсу 
Гуманітарного інституту. 

В ході проведення психологічного форуму 
підіймалось питання толерантності. 

Студенти мали можливість висловити та 
обґрунтувати власну позицію з приводу 

запропонованої теми. Також було 
розглянуто позитивні та негативні 

аспекти явища толерантності. 

 

 

 

 

Круглий стіл 
СІМЕЙНІ КОНФЛІКТИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Модератор: О.А. Чала 
Учасники: студенти 4-курсу спец. "Соціальна педагогіка" 
Університетського коледжу. 
 

В рамках Тижня кафедри ст.викладач Чала О.А. 
ініціювала проведення круглого столу на тему: 

"Сімейні конфлікти: причини та шляхи їх 
вирішення".  Питання, що розглядались під час дискусії 
були актуальні, враховуючи що серед присутніх  були 
дві молоді сімейні пари. Родзинкою- підсумком заходу 

була розробка студентами власних рекомендацій 
сімейним парам  

щодо профілактики та шляхів розв’язання сімейних 
конфліктів. 



Запрошуємо до співпраці!  


