
ПОНЕДІЛОК 

22 квітня 2013 року 

Науково-методологічний семінар 

«ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ» 

• Модератори: С. В .Лісовець, к.пед.наук; В. П. Кутішенко, 
к.психол. наук 

• Спеціальний гість: Патинок О.П., кандидат психол. наук, 
Інститут соціальної роботи НПУ імені М.П.Драгоманова 

• Учасники: професорсько-викладацький склад кафедр 
Інституту психології та соціальної педагогіки, студенти 4 
курсу напряму підготовки “Практична психологія”, студенти 
заочної форми навчання спеціальності “Практична 

психологія”  

 

       На семінарі обговорено питання 
духовності, духовного розвитку 
особистості, етноідентичності, мови та 
ментальності сучасного фахівця. Наголос 
зроблено на проблемі особистого переносу 
духовності фахівця в сіферу професійної 
діяльності 



ВІВТОРОК 

23 квітня 2013 року 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПСИХОЛОГА 

Відеолекторій 

«ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» 

• Модератор: В. П. Кутішенко, к.психол.  
• Учасники: студенти 3 курсу різних напрямів підготовки, викладачі 

кафедри загальної, вікової та педагогічної психології та кафедри 
практичної психології 

       Змістом проведеного заходу було перегляд та 

обговорення фільму “Таємниці кохання”. Науково-
цікавими та практично-обговорюваними стали 
питання культури сімейних стосунків, цінностей 
сучасної сім’ї, психологічних проблем створення 
сім’ї, конфліктності та конфліктів в стосунках.   

Психологічний колоквіум 

«ОСОБИСТІСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

ЖИТТЄВОГО УСПІХУ» 
Модератори: О. П. Коханова, к.психол. наук; О.А. Столярчук, к.психол. наук 

Учасники: студенти 2 курсу, напряму підготовки  «Філологія (українська мова та література)», 
викладачі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

  В ході проведення психологічного колоквіуму учасники 

обговорювали питання прикладного значення особистісної 

компетентності, сутності поняття життєвого успіху та 

шляхів його досягнення; презентовано практичні вправи з 

елементами тренінгу та аутотренінгу “Я та успіх”. 



СЕРЕДА 

24 квітня 2013 року 

Психологічна лабораторія 

«ПІЗНАЙ СЕБЕ» 
 

• Модератор: О.О. Васильєв, ст. викладач 

• Учасники: студенти 1 та 2 курсу напрямів підготовки “Психологія” та “Практична 
психологія”, викладачі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології та 
кафедри практичної психології 

      В діяльності лабораторії студентам було продемонстровано 
психологічні прийоми та методи дослідження, які 
відповідають етапам розвитку та становлення 
психологічної науки. Було апробовано ряд комплексних  
психологічних методик спрямованих на визначення рівня 
гармонійності особистості. Також було використано ряд 
психологічних вправ на розвиток психомоторної координації 
та групової згуртованості і оптимізацію психоемоційних 
станів. 

Міжнародний клуб 

«КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ 

В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ» 

 
•Модератор: Л.М. Приміська, асистент 

•Учасники: професорсько-викладацький склад кафедр Інституту 

психології та соціальної педагогіки, студенти 4 курсу напряму 

підготовки “Практична психологія” 

В ході проведення засідання міжнародного клубу 

презентовано сучасні напрями консультативної 

психології в США, обговорено національні та 

етнічні умови запровадження таких в Україні. 



Дискусійний клуб 

«ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА 
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 

ОСОБИСТОСТІ» 
• Модератор: М.М. Москальов, к. психол. наук 

• Спеціальний гість: Слоква Людмила, Міжнародна академія 
здоров'я, експерт зі здорового способу життя 

• Учасники: студенти 2, 3, 4 курсів напрямів підготовки 
“Практична психологія” та “Соціальна педагогіка”, 
професорсько-викладацький склад кафедр Інституту 
психології та соціальної педагогіки 

 

     Учасниками клубу у формі 
дискусії було обговорено 
питання психічного здоров’я 
нації, розкрито роль 
детермінантів формування 
екологічної культури 
особистості; презентовано 
соціально-психологічні 
експерименти щодо впливу 
екосередовища на здоров’я 
особистості. 

СЕРЕДА 
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ЧЕТВЕР 

25 квітня 2013 року 

Рольова дискусія 

«ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО 

ТЕРОРИЗМУ» 

• Модератор: Н.В. Хазратова, д. психол. наук  

• Учасники: студенти 3 та 4 курсів напрямів 

підготовки “Практична психологія” та “Психологія”, 

професорсько-викладацький склад кафедр Інституту 

психології та соціальної педагогіки 

      Рольовою дискусією передбачено 

практичне висвітлення проблем 

психологічного впливу політики, 

влади, лідерів на пересічного 

громадянина; презентовано 

сутність політичного тероризму 

та його наслідків в сьогоденні 

країни. 



П’ЯТНИЦЯ 

26 квітня 2013 року Наукова школа 

«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ: ПЕРШІ КРОКИ» 

(для студентів І-ІІ курсів) 
• Модератори: О.А. Сорокіна, к. психол. наук; О.А. Чала, ст. викладач 

• 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 психології та 
соціальної педагогіки в межах Днів 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.  
 

Брейн-штормінг 

«ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ СЬОГОДЕННЯ» 
•Модератор: Ю.С. Семенова, викладач 

•Учасники: студенти 1 та 2 курсів напрямів підготовки “Практична психологія” та “Психологія”, 
професорсько-викладацький склад кафедр Інституту психології та соціальної педагогіки 

Запровадження методу Брен-штормінгу в психологічній 

дискусії з проблем спілкування сприяло вирішенню проблемних 

та конфліктих ситуацій комунікації в соціумі, окреслено 

позитивний та негативний вплив соціальних мереж; 

апробовано навички протистояння різним видам 

маніпулятивного впливу інформаційного середовища на 

особистість. 


