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СПЕЦВИПУСК НТСА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

 

Наукове товариство студентів та аспірантів факультету 
соціальної педагогіки та психології вітає всіх з 

початком весни!!! 
 

Всім працівникам університету, студентам, викладачам 
бажаємо успіхів у навчальній та науковій діяльності, нових 

творчих звершень. Залишайтеся завжди радісними та 
усміхненими, даруйте своє тепло та доброту оточуючим! 

 
ДАЙДЖЕСТ НОВИН    

                                           
28 лютого на факультеті соціальної педагогіки та психології 

відбулося засідання психологічного клубу на тему «Невербальні 

комунікації та засоби її інтерпретації». Тема невербальних 
комунікацій завдяки своїй глибині та цікавості вже вдруге з'являється 
на обговоренні в психологічному клубі. Учасниками цього заходу 
стали студенти-психологи 4 курсу.  

В ході засідання було окреслено основні наукові напрямки 
вивчення невербальних комунікацій та особливості спілкування людей 
з проблемами слуху та мови. Учасники психологічного клубу після 

обговорення теми мали можливість на практиці перевірити та розвинути власні здібності у 
невербальному спілкуванні. За допомогою ігор та вправ студенти спілкувалися між собою мовою 
жестів. По закінченні заходу усі присутні традиційно отримали сертифікати учасника.  

Дякуємо за допомогу в організації та проведенні засідання Калюжній Євгенії Миколаївні –  
канд. психол. наук, ст. викл. кафедри практичної психології. 
 

 
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади! 

Цього року захищати честь факультету у ІІ турі  Всеукраїнської студентської олімпіади з психології 
будуть студенти 4 курсу спеціальності «Психологія» Старовойтова Вікторія та Пащенко Олена. 

В олімпіаді з педагогіки візьмуть участь  студенти 3 курсу 
Баланчівадзе Нанулі (спеціальність «Соціальна педагогіка») 

та Свириденко Катерина (спеціальність «Психологія»). 
Бажаємо дівчатам успіху і   перемоги! 
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 Протягом місяця студенти 3 та 4 курсів факультету соціальної педагогіки та психології мали 
змогу випробувати свої теоретичні знання з психології на практиці. Їм було запропоновано цілий ряд 
організацій, де вони могли попрацювати в якості психологів і  кожен студент міг обрати собі місце 
проходження практики відповідно до своєї подальшої спеціалізації. Так, студенти побували в різних 
школах міста Запоріжжя, психологічних службах ВНЗ, військкоматах, службах МНС, школах-
інтернатах, центрах зайнятості тощо. 

Практика дозволила безпосередньо ознайомитися з майбутньою професією, поглибити 
теоретичні знання з психології в цілому та психодіагностики. Крім цього, результати практики можуть 
стати основою для написання наукових робіт та подальших досліджень. Студенти з радістю 
розповідали нам про отриманий досвід:  

 
«Практика у МНС ГУ України в Запорізькій області мені дуже сподобалася, я отримала 

практичні знання та певний досвід роботи. У майбутньому збираюся продовжувати досліджувати 

саме цю проблематику» (Лисач Юлія, 3 курс). 
 

«Під час практики у районному військкоматі я ознайомилася з основними напрямками роботи 

психолога в цій установі та підвищила свій кваліфікаційний рівень» (Свириденко Катерина, 3 курс). 
 

Сподіваємося, що практичний досвід роботи, отриманий студентами, обов’язково допоможе їм 
у майбутній роботі. 
 

Запрошення на конференцію 

 

23 квітня 2012 року в Харківському національному університеті імені 
В.Н.Каразіна на факультеті психології пройде Міжнародна молодіжна науково-
практична конференція «Вектори психології -2012». До участі у конференції 
запрошуються студенти та аспіранти. Для участі в конференції необхідно 
заповнити та надіслати заявку учасника на електронну адресу vektori@ukr.net . 
 Надсилати тези слід до 1 квітня 2012 за адресою: 61077, м. Харків, 
пл.Свободи, 6, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
факультет психології, Оргкомітет конференції «Вектори психології-2012», до 
запитання на ім'я Свинаренко Юлії Валеріївни. Оргвнесок – 100 грн. 
За надісланими матеріалами буде видано збірник тез учасників, який кожен 
учасник отримає при реєстрації.  

Інформаційний лист про конференцію Ви можете завантажити на сайті НТСА ЗНУ в розділі 
«АНОНСИ» за цим посиланням: http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=12124. 

За більш детальною інформацією звертайтеся за електронною адресою: vektori@ukr.net. 
 

Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені!!! 
Якщо Ви бажаєте вчасно отримувати інформацію про наукові конференції, 

конкурси, стипендіальні програми – реєструйтеся в групі інформаційної розсилки 
НТСА ЗНУ  

за цим посиланням: http://groups.google.com/group/NTSA_ZNU. 
 

Спецвипуск підготували голова НТСА факультету соціальної педагогіки 
та психології Свириденко Катерина та її заступниця, секретар ради НТСА 

ЗНУ Чірка Олександра. 
 

Засновник і видавець: 
Наукове товариство студентів та 

аспірантів 
Запорізького національного 

університету 
Розповсюджується безкоштовно 

Головний редактор і коректор: 
Голова НТСА ЗНУ 

Доброскок  Світлана 
Виходить двічі на місяць 

українською мовою 
Наклад 150 примірників 

Адреса редакції: 
69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 

4 навч. корп., каб. 314;  
(061) 289-41-07; 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/ 
e-mail: sveta.sirica@rambler.ru 

 


