
ТТррееннііннгг    

““ЯЯкк  ннее  ппооттррааппииттии  вв  ттееннееттаа  ттооррггііввлліі  ллююддььммии””  

 

Захід організовано  старшим  викладачем кафедри канд. пед. наук 
Журавель Т.В. та проведено Міжнародною громадською організацією 

"Кампанія А21".  

 

Розглянуто такі питання: 

 Проблема торгівлі людьми в Україні (статистичний  огляд); 
 причини та наслідки залучення молоді у тенета торгівлі людьми; 

 система попередження даної проблеми в Україні; 
 роль студентської молоді у попередженні та подоланні торгівлі  

людьми. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ММааййссттеерр--ккллаасс  

  ""ЯЯкк  ввииббууддууввааттии  ссввооюю  ддііяяллььннііссттьь  зз  ууррааххуувваанннняямм  

ззмміінн  уу  ззааккооннооддааввссттввіі  УУккррааїїннии  щщооддоо  ббллааггооддііййннооссттіі  ттаа  

ффууннккццііооннуувваанннняя  ггррооммааддссььккиихх  ообб’’єєддннаанньь""  
 

Захід було проведено  доцентом кафедри, канд. пед. наук – Лях Т.Л. 

 

Упродовж майстер-класу:   

 представлено три закони України, а саме: «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», «Про громадські об`єднання» 
та «Про волонтерську діяльність»; 

 учасники майстер-класу мали можливість змоделювати ситуації 
щодо створення громадських об’єднань та благодійних організацій 

різного типу у соціальній сфері; 
 гарячу дискусію викликали окремі статті Закону України «Про 

волонтерську діяльність». 
 

В заході взяли участь понад 60 осіб, серед них: директор Інституту; 
викладачі кафедр соціальної педагогіки та корекційної освіти, 



загальної, вікової та педагогічної психології; студенти 2 та 4 курсу 
курсів спеціальності «соціальна педагогіка» Інституту психології та 

соціальної педагогіки; Заверико Н.В. – завідувач кафедри соціальної 
педагогіки Запорізького національного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗууссттрріічч  

  зз  ддииррееккттоорроомм    ммііжжннааррооддннооггоо  ббллааггооддііййннооггоо  ффооннддуу  

""ЄЄввррееййссььккиийй  ХХЕЕССЕЕДД  ""ББННЕЕЙЙ  ААЗЗРРІІЕЕЛЛЬЬ""  
 

Захід організовано та проведено викладачем кафедри канд. пед. 

наук – Тимошенко Н.Є.  за участю директора міжнародного 
благодійного  фонду  "Єврейський ХЕСЕД «БНЕЙ АЗРІЕЛЬ"      

Гриценко Р.В. 

 Упродовж зустрічі:   

 Було представлено інформацію  стосовно завдань та змісту 
діяльності благодійного фонду "Єврейський ХЕСЕД «БНЕЙ 

АЗРІЕЛЬ"; 
 намічено подальшу співпрацю з цією організацією. Так, однією з 

ініціатив співпраці є спільне привітання  8-7 травня цього року 
ветеранів з Днем перемоги,  в якому візьмуть участь  студенти 

Інституту психології та соціальної педагогіки. 

У заході взяли участь студенти IV курсу (групи: СПб-1-09-4.0д,  

СПб-2-09-4.0д.), викладачі Інститут психології та соціальної 
педагогіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ККррууггллиийй  ссттіілл  

  ннаа  ттееммуу  ""ССіімм’’яя  ттаа  шшккооллаа::  ааккттууааллььнніі  аассппееккттии  ввззааєєммооддііїї  

ооччииммаа  ммааййббууттннііхх  ффааххііввцціівв""  

Захід було організовано викладачами кафедри канд. пед. наук, 
доцентом кафедри  – Денисюк О.М., та канд. пед. наук – Єжовою Т.Є.    

та проведено за участю студентів IV курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка». 
 

 Протягом зустрічі студенти мали можливість: 

 прослухати змістовні доповіді про особливості соціально-
педагогічної роботи з сім’єю в загальноосвітній школі (доповідач – 

студентка гупи СПб-1-09-4.0д А.Бедзей) та центрі соціально-
психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями (доповідач – студентка гупи СПб-1-09-4.0д 
Я.Мошна); 

 подивитися й обговорити відеофрагменти, зроблені студентами; 
 взяти участь у тренінгу розвитку навичок міжособистісної взаємодії. 

 

В заході взяли участь студенти I курсу та викладачі Інституту 

психології та соціальної педагогіки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККррууггллиийй  ссттіілл,,  

  ппррииссввяяччеенниийй  ооббггооввооррееннннюю  ррееззууллььттааттіівв    

ссооццііооллооггііччннооггоо  ддоосслліідджжеенннняя    

""ООццііннккаа  ггррооммааддссььккооїї  ууччаассттіі  ттаа  ооррггааннііззааццііяя  

ггррооммааддссььккооггоо  ссууссппііллььссттвваа  вв  УУккррааїїнніі""  
((ДДоосслліідджжеенннняя  ппррооввееддееннее  УУккррааїїннссььккиимм  ФФооннддоомм  ДДееммооккррааттііїї  ««ССппооччааттккуу  ЛЛююддии»»))  

 

Захід організовано  викладачами  кафедри  Лях Т.Л.,  Спіріною Т.П., 

Тимошенко Н.Є. та проведено  визнаним в Україні та за кордоном 
фахівецем із проблем соціальної політики та соціальної роботи, канд. екон. 
наук – Комаровою Н.М. та доцентом кафедри, канд. пед. наук – Лях Т.Л. 

 

Упродовж дискусії: 



 учасники круглого столу намагалися виявити  причини соціальної 
пасивності та бездіяльності громадян України, напрями та методи 
активізації населення; 

 зазначили, що сьогодні Інтернет є одним з найшвидших засобів 
комунікації із широким колом населення; 

 серед рекомендацій щодо активізації громадянського суспільства, які 
були запропоновані, можна виділити такі: 

1) Популяризувати тему громадянської активності серед широкого 

кола населення, оскільки на сьогодні вона є вкрай своєчасною і 
потребує розвитку; 

2) об’єднати навколо цієї теми членів територіальних громад, що буде 
сприяти розбудові місцевого самоврядування; 

3) проводити більше таких зустрічей, оскільки вони змушують 

замислитись над своїм майбутнім, майбутнім своїх дітей та своєї 
країни. 

 Учасники круглого столу зазначили, що для зміни суспільства на краще 
«необхідно змінити оточуюче середовище, а починати треба з себе: 
допомагати тим, хто мешкає поруч; робити більше спільних справ, бо це 

об’єднує людей, згуртовує, створює більше можливостей». 
 

У заході взяли участь понад 60 осіб, серед них: викладачі кафедр 

соціальної педагогіки та корекційної освіти; загальної, вікової та педагогічної 
психології; студенти ІІ та ІV курсу курсів спеціальності «Соціальна 

педагогіка» Інституту психології та соціальної педагогіки.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

  

ККррууггллиийй  ссттіілл  

  ддлляя  ггууррттккііввцціівв  ТТррееннііннггооввооїї  ссллуужжббии  ннаа  ттееммуу  ""ЕЕттииччнниийй  

ккооддеекксс  ввооллооннттеерраа  ссооццііааллььннооїї  ссффееррии""  

 

Захід організовано та проведено  викладачами кафедри канд. пед. 
наук, доцентом кафедри  – Лях Т.Л.,  та  канд. пед. наук – 

     Спіріною Т.П. 
 

Упродовж зустрічі: 
 учасники мали можливість ознайомитися з  результатами досліджень 

магістрів Інституту психології та соціальної педагогіки щодо етичних 
аспектів волонтерської діяльності; 

 учасниками круглого столу було обрано робочу групу та запропоновано 
резолюцію щодо розробки Етичного кодексу волонтера соціальної сфери.  

 



У заході взяли участь 25 осіб, серед них: викладачі кафедр соціальної 
педагогіки та корекційної освіти; загальної, вікової та педагогічної психології, 
представники Всеукраїнського громадського центру "Волонтер"; студенти ІІ 
курсу  спеціальності «Соціальна педагогіка» та "Соціальна робота" Інституту 
психології та соціальної педагогіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗааххіідд  ррееккллааммнноо--ііннффооррммааццііййннооггоо  ххааррааккттеерруу  

  ""ССооццііааллььннаа  ппееддааггооггііккаа  ––  ссууппеерр--ппееддааггооггііккаа!!""  
 

Захід організовано викладачем кафедри Фірсовою І.М. та 
проведено за участю студентів VI курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка». 
 

У рамках проведення заходу: 
 здійснено демонстрацію в навчальних аудиторіях Інституту 

психології та соціальної педагогіки рекламно-інформаційного 
ролику на тему «Соціальна педагогіка – супер-педагогіка!»; 

 проведено навчально-розважальну вікторину з визначенням та 

нагородженням переможців; 
 поширено рекламно-інформаційні матеріали у вигляді друкованої 

продукції (кишенькові календарики). 
  



У заході взяли участь всі студенти та співробітники Інституту 
психології та соціальної педагогіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВииссттааввккаа  ссооццііааллььннооїї  ррееккллааммии  

""ММии  ззаа  ббееззппееччнниийй  ІІннттееррннеетт!!""  

Захід організовано асистентом кафедри Снітко М. А. та  проведено 

спільно зі студентами ІІІ курсу спеціальності «Соціальна педагогіка». 

У рамках проведення заходу: 

 усі бажаючі мали змогу переглянути виставку друкованих зразків 

соціальної реклами, на яких було зображено особливості роботи в 
Інтернет-мережі, ризики в Інтернет-діяльності та правила безпечної 

поведінки користувачів Інтернет-мережі;  
 сподіваємося, що соціальна реклама не залишила байдужими 

студентів та викладачів Інституту психології та соціальної 
педагогіки та сприяла виникненню бажання дотримуватися правил 

поведінки в Інтернет-мережі. 

 У заході взяли участь всі студенти та співробітники Інституту 

психології та соціальної педагогіки. 
 

 

 

 

 

 

 

 


