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СПЕЦВИПУСК НТСА ФАКУЛЬТЕТУ 

 СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН 
♦     4 грудня 2012 року на факультеті cоціальної педагогіки та психології в рамках щорічного 

Ґендерного форуму відбулося засідання круглого столу  «Сприяння практикам попередження 
насильства в сім’ї та жорстокого ставлення до дитини». 
         В заході взяли участь викладачі та студенти факультету СПП, а також гості: представники 

міліції, державні службовці, члени громадських організацій. Зі вступним словом до учасників 

звернулися декан факультету cоціальної педагогіки та психології, 
доцент Ольга Вікторівна Пономаренко,  в.о. керівника Управління у 
справах сім'ї, молоді та спорту ЗОДА Любов Ярова та модератор 

круглого столу, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої 

діяльності ЗНУ Тетяна Петрівна Голованова. Засідання виявилося 

досить плідним і всі бажаючі мали змогу виступити перед присутніми. 

Головними питаннями, які були розглянуті під час заходу, стали 

насильство в суспільстві, зокрема – над жінкою, над дитиною – як 

правова, психологічна та соціально-

педагогічна проблема. Мова йшла 

також про діяльність органів 

внутрішніх справ  до Закону України «Про попередження 

насильства в сім'ї», обговорювалися можливості міжсекторальної 

взаємодії в роботі з попередження жорстокого ставлення до 

дитини та ефективність існуючої практики попередження 

насильства в сім’ї. За підсумками круглого столу були прийняті 

відповідні рекомендації. Дякуємо за допомогу в організації заходу 

декану факультету СПП, доценту Ользі Вікторівні 
Пономаренко та доценту кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності ЗНУ Тетяні Петрівні Головановій. 

♦    8 грудня 2012 року в Запорізькому національному 
університеті відбувся тренінг «Написання резюме та 
успішне проходження співбесіди». Організаторами заходу 

виступили представники Фонду  В. Пінчука та Наукове 

товариство студентів та аспірантів ЗНУ. Крім студентів і 

викладачів ЗНУ, участь у ньому взяли студенти ЗНТУ та 

представники вищих навчальних закладів м. Мелітополя та 

м. Дніпропетровська. Бізнес-тренер Марина Щервяніна 

розповіла учасникам заходу про особливості проходження 

співбесіди та прийоми, якими повинен 

володіти кандидат на отримання вакансії. 

Студенти дізналися про основні правила 

самопрезентації, особливості складання успішного резюме та подолання 

хвилювання перед проходженням співбесіди та ін. Тренінг також містив практичні 

завдання, під час виконання яких учасники мали можливість відчути себе в ролі 
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рекрутеру та кандидата на посаду, а також виокремити основні професійні якості, якими повинен 

володіти молодий спеціаліст.  

♦    19 грудня 2012 року на факультеті соціальної педагогіки та психології відбувся практикум в 

рамках діяльності психологічного клубу. Тематикою засідання став «Тайм-менеджмент, як спосіб 
управління власним часом та організації власної діяльності». 
Учасниками стали студенти першого курсу спеціальності 

«Психологія». Студенти-першокурсники дізналися про основні 

правила постановки цілей та їх реалізації, особливості власного 

сприйняття часу, а також про складання органайзеру за допомогою 

якого можна контролювати витрати часу. Отримана інформація є 

корисною для самоорганізації навчального процесу, а також 

управління вільним часом.  

Дякуємо за допомогу в організації та проведенні заходу 

канд.псих.н. Вікторії Вікторівні Грандт. 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
Факультет психології, історії та соціології, кафедра практичної психології  

Херсонського державного університету запрошують студентів, аспірантів, кандидатів та докторів наук 

до участі у роботі Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції 
психологічного розвитку сім’ї», яка відбудеться 25 квітня 2013 року в м. Херсоні. 

Мета конференції – обмін науково-практичними розробками у сфері психології сімейних взаємин, 

аналіз сучасного стану розвитку психології сім’ї та гендерних ресурсів. 

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
� Теоретико-методологічні аспекти розробки проблеми сучасної сім’ї в психологічному вимірі; 

� Соціальні, психологічні, культурні та економічні фактори трансформації сім’ї; 

� Прикладні аспекти у роботі з різними категоріями сімей; 

� Технології забезпечення професійної допомоги в процесі становлення та розвитку сучасної 

сім’ї; 

� Психологія ґендерних відносин у контексті сім’ї. 

НЕОБХІДНІ  ДОКУМЕНТИ  ДЛЯ УЧАСТІ  У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
До 20 квітня 2013 року подати до Оргкомітету на адресу: konferenciya.cherson2013@mail.ru  

наступні документи: 

Заявка на участь (додається до  тексту статті на окремій сторінці); 

Стаття (8-12 стор.) у форматі MS Word з розширенням .doc; 

Документи повинні бути підписані за наступним прикладом:  Ivanova_stattja; Ivanova_zayavka. 

Детальніша інформація – на сайті НТСА ЗНУ в розділі «Анонси». 

 
 

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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