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СПЕЦВИПУСК НТСА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН    
                  

� 26 – 27  березня на базі факультету соціальної педагогіки та психології 
проходила перша творча Майстерня за Міжнародним проектом «Майстерні громадської 
критики». Її ведучим став медіаексперт і викладач Українського католицького 
університету Отар Довженко. Організаторами заходу виступили: ГО «Регіональний 
центр медіаосвіти та медіапсихології» (АР Крим), Кримський Центр візуальних і 
культурних досліджень, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 
Львівський національний університет ім. І.Я.Франка, Запорізький національний 
університет.  

«Майстерні громадської критики» – це багатопланові навчальні семінари-тренінги 
за участі відомих журналістів-практиків з різних регіонів країни (Львів, Запоріжжя, Крим), прес-клуби, обмін досвідом між 

освітніми інституціями та ЗМІ, висвітлення проблем регіональної медіаосвіти та цікаве 
змагання у конкурсі творчих робіт.  Проект орієнтований на творчу молодь: журналістів, 
соціологів, політологів і психологів.  

Організатори впевнені, що саме молодим важливо вже сьогодні надати підтримку 
громадськості, оскільки вони формують нову інтелектуальну еліту держави. Студенти 
факультету соціальної педагогіки та психології взяли активну участь в обговоренні 
проблемних питань.  

2-3 квітня відбулася друга творча Майстерня за проектом «Майстерні громадської 
критики». Її ведучою стала медіаексперт і головний редактор проекту Mediasapiens Діана Дуцик. Вона розповіла про те, як 
у суспільстві формуються критичне сприйняття та гедоністичне споживання повідомлень медіа, а студенти мали змогу 
подискутувати на проблемні теми на попрактикуватися у критичній оцінці. 

Дякуємо за допомогу в організації та проведенні цих заходів Паскевській Юлії Анатоліївні – к.психол.н., доц. 
кафедри практичної психології. 

 

� 28 березня на факультеті соціальної педагогіки та психології відбувся щорічний ґендерний ФОРУМ – 2012 
“Реформи та ґендерні проблеми суспільства”. На заході були присутні громадські діячі, науковці, студенти. В числі 
запрошених гостей була присутня волонтер Корпусу Миру США Енна Кроуфорд. Організаторами заходу виступили: 
Запорізька обласна державна адміністрація, Управління у справах сім'ї та молоді та Головне управління праці та 
соціального захисту населення ЗОДА, Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради, Запорізький обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), Запорізька жіноча організація «Центр громадсько-
соціальних ініціатив» та факультет соціальної педагогіки та психології ЗНУ. Модератором 
форуму виступила кандидат  педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки та психології 
освітньої діяльності Голованова Тетяна Петрівна. 

До всіх присутніх з вітальною промовою звернулися заступник декана з наукової 
роботи факультету СПП, доцент кафедри практичної психології Ткалич Маріанна 

Григорівна та завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, професор 

Шевченко Наталя Федорівна. Ними було висвітлено основні напрямки роботи 
факультету в сфері ґендерних досліджень. На форумі обговорювалися актуальні питання, 
адже проблеми ґендерної нерівності хвилюють широкий загал. Зокрема обговорювалися питання місця жінки у сфері 
політики та законодавча база, що забезпечує рівні права  чоловіків і жінок. Під час заходу були представлені результати 
моніторингів з питань ґендерної рівності. Зі своїми доповідями виступили студенти факультету СПП та запрошені гості.   

Дякуємо з організацію та проведення цього заходу Головановій Тетяні Петрівні – к.пед.н., доц. кафедри педагогіки 
та психології освітньої діяльності. 

�   З 26 по 29 березня стартували Дні відкритих дверей Міжнародного відділу ЗНУ. Впродовж тижня Міжнародним 
відділом ЗНУ було організовано та проведено безліч заходів, спрямованих на розширення знань студентів про Міжнародні 
програми та можливість покращити знання іноземної мови. Студенти факультету соціальної педагогіки та психології 
відвідали захід, на якому було презентовано Міжнародні освітні програми від Інформаційно-консультаційного центру 
«Освіта». Студенти дізналися про стипендіальні програми академічного та культурного обміну, а також про умови вступу 
до іноземних ВНЗ. До програм, що пропонувалися студентам, можна віднести: «Fulbright Graduate Student Program», 
«Undergraduate Exchange Program», UGKAD, стипендії Вишеград (Чехія, Польща, Словаччина, Угорщина), стипендія 
DAAD та DAAD/OSI (Німеччина) та багато інших. 
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� 30 березня на факультеті соціальної педагогіки та психології відбулося традиційне 
засідання Психологічного клубу на тему “Феноменологія страху та засоби його 

подолання”. Учасниками заходу стали студенти-психологи  3 курсу.  В ході засідання було 
висвітлено такі питання: 

• Феноменологія страху 
• Класифікація основних видів страху; 
• Причини його  виникнення; 
• Особливості поведінки людини в умовах негативних емоційних процесів; 
• Ефективні засоби та прийоми подолання існуючих страхів. 

Тема стала цікавою та актуальною для студентів, адже кожен з нас має власні страхи, що 
супроводжують нашу щоденну діяльність та іноді перешкоджають планам на майбутнє. Після 
обговорення актуальних тем студенти отримали можливість в ігровій формі ознайомитися з 
основними видами фобій і страхів людини.  

Наприкінці заходу присутні традиційно отримали сертифікати учасника.  
Дякуємо за допомогу в організації та проведенні засідання Калюжній Євгенії Миколаївні – к.психол.н.,  

ст. викладачеві кафедри практичної психології. 
 
 

� Впродовж лютого та березня місяця в Запорізькому національному 
університеті проводилося пробне зовнішнє незалежне оцінювання з різних навчальних 
дисциплін. Прагнення якомога краще підготуватися до складання незалежного 
тестування зібрало в нашому університеті  більше 2 тисяч вступників. Психологічний 
супровід заходу здійснювали студенти-магістри факультету соціальної педагогіки та 
психології під керівництвом к.психол.н., доцента Поплавської Анжеліки Петрівни. 
За  її словами, найголовнішим є увага до абітурієнтів, позитивне ставлення та 
взаємоповага. Студенти проводили для абітурієнтів вступний інструктаж, нагадували 
основні правила та прийоми, необхідні для успішного виконання завдань, ділилися 

власним досвідом, створювали позитивне ставлення до ситуації тестування та допомагали психологічно адаптуватися до 
процедури оцінювання. 

Інформацію підготувала Жовніренко Юлія, 3 курс 
 
 

� 5 квітня 2012 року на факультеті соціальної педагогіки та психології було проведено Круглий стіл «Актуальні 

питання формування здорового образу способу життя», що був приурочений до 
Всесвітнього дня здоров'я. Цей захід відбувся згідно з планом наукових заходів 
студентської наукової проблемної групи "Психологія розвитку в нормі та патології" під 
керівництвом кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри практичної 
психології Малини Олени Григорівни. 

У роботі круглого столу взяли участь студенти 3, 4 курсу та магістри спеціальності 
«Психологія» факультету СПП.  Серед запрошених гостей були кандидат медичних наук, 
доцент Запорізької медичної академії післядипломної освіти, лікар-гінеколог                   
Гераскіна Л.Р., заст. директора з науково-педагогічної роботи Клубу науково-технічної 
творчості учнівської молоді «Політ» Янкіна О.О., лікар-нарколог ЗОНКД Притков О.А., 
практичний психолог Швацька О.В., практичний психолог Центру психіатричної допомоги та професійного психо-
фізіологічного відбору ГУМВС України в Запорізькій області Кобець О.Ю., викладач кафедри практичної психології 
Грандт В.В., лікар невідкладних станів Міської клінічної лікарні екстренної та швидкої допомоги, педіатр Карпенко Я.М., 
викладачі та аспіранти кафедри практичної психології. Усі присутні мали змогу висловити свою думку та отримати 
змістовні відповіді на свої запитання.  
 На обговорення було винесено такі питання:  

� формування здорового способу життя молоді як комплексна міждисциплінарна проблема; 
� науково-методичні основи моніторингу психологічного здоров'я молоді; 
� методичні шляхи психопрофілактики аддиктивної поведінки дітей та молоді (інтернет- , комп'ютерної залежності, 

наркотичної та алкогольної залежності) та ВІЛ - СНІДу; 
� психологічна корекція агресивної поведінки дітей та підлітків; 
� психолого-педагогічні аспекти профілактики девіантної поведінки обдарованої молоді; 
� модель здорової особистості: структурні і динамічні характеристики. 

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