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СПЕЦВИПУСК НТСА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

НТСА факультету соціальної педагогіки та 
психології вітає всіх викладачів і студентів  з 

Новим Роком та Різдвом Христовим! 

Бажаємо в новому році цікавих творчих ідей, 
наснаги в роботі та навчанні, а також нових 

наукових звершень! 
 
 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 

  ♦  Активісти Наукового товариства студентів та 

аспірантів факультету соціальної педагогіки та психології 
в рамках наукової співпраці зі Студентським науковим 

товариством Запорізької державної інженерної академії 

відвідали тренінг «Невербальне спілкування в діловій 

сфері». Представники Студентського наукового товариства 

ЗДІА привітно зустріло представників Запорізького 

національного університету. Модератор тренінгу Ксенія 

Коваленко розповіла учасникам про сучасні актуальні 

аспекти та напрямки у вивченні невербальних комунікацій. Зокрема, про невербальне спілкування в 

діловій сфері; особливості рукопотискань; культурні особливості у використанні тих чи інших жестів; 

особливості невербальної поведінки під час ділових переговорів. Програма тренінгу була досить 

насиченою, учасникам були запропоновані цікаві ігри та вправи для розвитку розуміння міміки та 

жестикуляції співрозмовника. У планах НТСА факультету соціальної педагогіки та психології – 

подальша плідна співпраця з СНТ ЗДІА, організація та проведення спільних заходів психологічного 

спрямування. 

 

♦   15 листопада 2012 року у Запорізькій обласній державній адміністрації відбулася традиційна 

зустріч керівництва області зі студентами запорізьких вишів. 

У рамках зустрічі відбулося нагородження грамотами та 

преміями голови державної адміністрації переможців 

обласного «Конкурсу обдарованої молоді-2012» та 

конкурсу «Студент року». Від Запорізького національного 

університету було подано 28 робіт у 11 галузях науки. Із них 

7 студентів стали лауреатами конкурсу. Серед лауреатів 

конкурсу, у галузі педагогіка, було нагороджено студентку 

5 курсу факультету соціальної педагогіки та психології 

Фірсову Світлану з роботою «Соціально-педагогічна 

профілактика правопорушень у підлітковому 
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середовищі», а також наукового керівника канд. педагогічних наук, доцента кафедри соціальної 

педагогіки Юліану Рафаілівну Мацкевич. Вітаємо! 

   ♦   28 листопада 2012 року на факультеті соціальної 

педагогіки та психології відбувся студентський екологічний 

форум «Дім: побачення з планетою». Ініціаторами заходу 

виступили представники проектів «Центр екологічної 

культури» та «Еколайт», комітет з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та запобігання надзвичайним 

ситуаціям Громадської ради при виконавчому комітеті 

Запорізької міськради, факультет соціальної педагогіки та 

психології та біологічний факультет. У залі зібралися 

представники громадських кіл та організацій нашого міста, а 

також молодь університету. Вони розглянули й обговорили 

нагальні проблеми екологічного стану навколишнього 

середовища, існування людини, збереження нашого спільного дому – планети Земля. Форум відкрила 

декан факультету соціальної педагогіки та психології доцент Ольга Вікторівна Пономаренко. Перед 

присутніми також виступили керівник міського Центру екологічної культури Наталя Пічкур, віце-

президент кіноклубу «Восхождение» Володимир Кириченко, організатор екологічного руху 

«Еколайт» Катерина Білодід (ЗНТУ). Вони розповіли про значення еколого-просвітницької 

діяльності та презентували проект «Еколайт», запрошуючи всіх взяти участь у його реалізації. Під час 

заходу мова йшла про негативні наслідки забруднення, яке спричиняється сьогодні елементами 

живлення побутових приладів, відходами та відпрацьованими приладами. На факультеті СПП 

встановлена скринька для збору використаних батарейок з метою подальшої утилізації. 

 

♦   На факультеті соціальної педагогіки та психології нещодавно відбулася зустріч студентів з 

фахівцями, які досліджують вади зору та проблеми, пов’язані з цим. Захід було організовано 

Запорізьким обласним благодійним фондом «Світлозір». 

Зустріч пройшла під лозунгом: «Благодійність – це не лише 

матеріальні пожертвування. Це, передусім, розуміння, 

співчуття та допомога в щоденному житті тим, хто цього 

потребує». Перед студентами факультету СПП виступила 

кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог Таміла 

Цибульська. Вона розповіла про особливості захворювання 

очей, про зміни, які відбуваються в очному яблуці та про те, 

як при цьому змінюється зір людини. Подібні зустрічі є 

важливими та корисними для студентів. З одного боку, вони 

змушують молодь замислюватися про збереження власного 

зору, з іншого, майбутні психологи та соціальні працівники, робота яких буде пов’язана з допомогою 

іншим, вкотре замислилися про уважне ставлення до людей з обмеженими можливостями та людей 

похилого віку 

Спецвипуск підготували голова НТСА факультету СПП 

Свириденко Катерина та її заступниця  Жовніренко Юлія. 
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