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ДАЙДЖЕСТ НОВИН    

5 жовтня 2012 року на факультеті соціальної педагогіки та психології відбулася традиційна 
презентація діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів. На заході були присутні 
студенти першого курсу спеціальностей «психологія» та «соціальна 
педагогіка», а також актив НТСА факультету СПП. Із вітальним словом 
до студентів звернулася заступник декана факультету з наукової 

роботи, кандидат психологічних наук, доцент Маріанна Григорівна 

Ткалич. Студенти-першокурсники дізналися про цілі та напрямки роботи 
Наукового товариства, ознайомилися з 
головними принципами та пріоритетними 
завданнями його діяльності, а також отримали 
інформацію про наукові заходи, які 
проводяться на факультеті. Студентам-першокурсникам також було 
презентовано стипендіальну програму «Завтра.ua». Завдяки цьому заходу 
до рядів Наукового товариства вступило чимало студентів та більш ніж 40 
першокурсників виявили бажання отримувати адресну інформаційну 
розсилку від НТСА. 

 
10-12 жовтня в Запорізькому національному університеті пройшла Міжнародна науково-

практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку», 
участь у якій взяли науковці Польщі, Румунії, Італії, Росії та України. Гостями заходу стали член-
кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 
організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України Людмила 

Миколаївна Карамушка, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології мас 
і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Вадим Олександрович 

Васютинський, доктор педагогічних наук, професор Волгоградського соціально-педагогічного 
державного університету, директор науково-дослідного Центру ґендерних досліджень Людмила 

Іванівна Столярчук, а також науковці з Італії та Фінляндії. 10 жовтня відбулося пленарне засідання, 
на якому гостей та учасників привітали доктор історичних наук, професор, ректор Запорізького 

національного університету Микола Олександрович Фролов та кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету соціальної педагогіки і психології Ольга Вікторівна Пономаренко. 
Наступні дні науковці працювали у п’яти секціях: «Ґенеза становлення та розвитку особистості», 

«Організаційна та економічна психологія», «Соціально-психологічні 
закономірності інтеграційних процесів у сучасному суспільстві», 
«Соціальні репрезентації та міжкультурні комунікації», «Ґендерні 
дослідження». А також брали участь у семінарах, котрі проводили 
іноземні гості конференції. Дякуємо за організацію та проведення 
конференції декану факультету соціальної педагогіки та психології 
Пономаренко О.В, зав. кафедрою практичної психології Губі Н.О, 
заступнику декана з наукової роботи Ткалич М.Г та викладачам 
кафедри практичної психології. 
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10 жовтня 2012 року факультет соціальної педагогіки та психології Запорізького 
національного університету відсвяткували Всесвітній день психічного здоров'я.  Окрім вокальних 

номерів, які були виконані студентами-
акторами, усім присутнім подарували 
брошури, розроблені активом факультету 
СПП, із рекомендаціями психологів для 
підвищення стресостійкості. В навчальних 
корпусах ЗНУ працювали пункти, де 
майбутні психологи проводили експрес-
діагностику усіх охочих. Так, студенти 
ЗНУ мали змогу дізнатись власний рівень 

самооцінки, тривожності та свої особистісні характеристики.  
Всесвітній день психічного здоров'я відзначається з 1992 року за 
ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я. Сьогодні зростанню 
захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні й економічні чинники. 
 

 
 
 23 жовтня в Запорізькому національному університеті відбувся 
публічний захист робіт, представлених на конкурс Стипендіальної 
програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. Цього року участь у 
захисті взяли 30 студентів. Серед учасників цьогорічного відбору робіт 
були студенти факультету соціальної педагогіки та психології. Вітаємо 
з проходженням до наступного етапу конкурсу студенток Фірсову 

Світлану, Щербину Катерину та Дьяченко Уляну. Бажаємо успіхів і 
нових наукових звершень! 

 

20 жовтня на факультеті соціальної педагогіки та психології  відбулось спільне засідання 
кіноклубів «Інсайт» та «Веселка», на якому школярі, їх батьки та студенти факультету СПП 
переглянули та обговорили радянський комедійний художній фільм «Ласкаво просимо, або Стороннім 
вхід заборонено» (1964 р., режисер Елем Клімов). У процесі спільної діяльності двох кіноклубів 
будуть проводитись творчі зустрічі з переглядом кращих фільмів вітчизняного та світового 
кінематографа, учасники обговорюватимуть побачене, ділитимуться своїми роздумами. Такі заходи 
спрямовані на популяризацію кращого досвіду позитивного впливу кіноосвіти на розвиток творчого 
потенціалу людини. 

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  Жовніренко Юлія. 
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