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СПЕЦВИПУСК НТСА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 
ДАЙДЖЕСТ НОВИН 

      28 березня на факультеті соціальної 

педагогіки та психології відбувся «Ґендерний 
форум-2013» за темою «Практики ґендерного 

виховання південного сходу України». 

Організаторами заходу виступили факультет 

соціальної педагогіки та психології, Запорізька 

жіноча організація «Центр громадсько-соціальних 

ініціатив» та Департамент соціального захисту 

населення Запорізької облдержадміністрації. У заході 

взяли участь декан факультету СПП Ольга 
Вікторівна Пономаренко, начальник відділу 

Департаменту соціального захисту населення 

Запорізької облдержадміністрації Ольга Перун, 
депутат Запорізької міської ради, заступник голови 

Орджонікідзевської райадміністрації м. Запоріжжя Тамара Огородова, керівник дослідницького 

проекту «Жіноче обличчя воєнної історії Степової України» Олександр Кривоший, директор 

Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги та голова правління Запорізької 

обласної громадської організації «Об'єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія» Ірина 
Куратченко, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності ЗНУ Тетяна Голованова, 
доцент кафедри української літератури Юлія Кушнерюк, а також представники Школи прикладної 

соціології, громадські діячі, наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти.   

Тринадцяте засідання гендерного форуму відкрили декан факультету Ольга Вікторівна 
Пономаренко, модератор форуму Тетяна Петрівна Голованова та інші поважні гості. Вони 

відзначили значущість тематики цьогорічного заходу та побажали плідної роботи його учасникам. Під 

час заходу науковці та громадські діячі обговорили ключові питання практик гендерного виховання 

жінок і чоловіків задля соціального розвитку 

Запорізького регіону. Особливу увагу було приділено 

проблемам дослідження жінок козацького Запоріжжя, 

тобто, повернення жінок в «офіційну» історію 

Запорізького краю, подолання гендерної асиметрії в 

літературі та мистецтві Півдня України, а також 

журналістиці та рекламі. У рамках заходу відбулася 

презентація результатів роботи фокус-групи школи 

прикладної соціології «Образ чоловіка в кіно».  
Учасники форуму висловили сподівання, що 

затвердження Державної програми забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2016 р. дозволить Україні зробити великий крок у 

досягненні рівноправності жінок і чоловіків. 
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На факультеті соціальної педагогіки та психології відбулося засідання 

психологічного клубу на тему «Дипломна та курсова робота у питаннях і 
відповідях». Під час засідання були обговорені такі питання: курсова та 

дипломна робота як науково-дослідницька робота студентів, вимоги до 

оформлення наукових робіт та їх структурні розділи, а також особливості 

проведення та обробки емпіричних даних. На заході були присутні студенти 

другого курсу та магістри спеціальності «Психологія». Отримана інформація 

дала змогу студентам розширити свої знання, а також стане допоміжним інструментом при написанні і 

оформленні курсових та дипломних робіт.  

Дякуємо за допомогу в організації та проведенні заходу к.психол.н. Калюжній Євгенії 
Миколаївні.   

   

      14 березня на факультеті соціальної педагогіки та 

психології відбулося засідання круглого столу з юридичної 

психології. Організаторами заходу виступили активісти 

Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного 

факультету та факультету соціальної педагогіки та 

психології. Під час заходу були розглянуті наступні 

питання: актуальність юридичної психології як науки, 

особливості застосування психологічних знань у процесі 

досудового слідства; правове регулювання залучення 

експерта, спеціаліста, консультанта-психолога у процесі 

досудового розслідування; участь психолога в кримінальному та цивільному процесі. Окрім 

теоретичного правового та психологічного аналізу діяльності психолога в галузі юридичної психології 

були представлені результати практичних досліджень. Зі вступним словом до присутніх звернулися 

модератор засідання, к.психол.н., доц. кафедри практичної 

психології Наталія Олександрівна Губа, студентка 4 курсу 

факультету соціальної педагогіки та психології, голова НТСА 

факультету Катерина Свириденко, студент 3 курсу, голова 

НТСА юридичного факультету Олександр Коломоєць, котрий 
зосередив свою увагу на правовому регулюванні залучення 

експерта, спеціаліста, консультанта-психолога у процес 

досудового розслідування. Студент 1 курсу юридичного 

факультету Сергій Тяпкін акцентував увагу присутніх на 

порядку надання психологічної консультації у досудовому 

розслідуванні.  Свої практичні напрацювання за результатами проходження психодіагностичної 

практики в слідчому ізоляторі м. Запоріжжя представили студенти СПП: О. Картавенко, К. Козачок, 
Р. Аванісова, О. Марченко, А. Остапюк, Ю. Тарасенко. Зустріч проходила в невимушеній дружній 

атмосфері, що сприяло продуктивному діалогу між студентами та отриманню нових професійних 

знань. Проведення спільних заходів між факультетами планується й в майбутньому. 

Спецвипуск підготували голова НТСА факультету соціальної педагогіки та психології 
Свириденко Катерина та її заступниця  Жовніренко Юлія 

 
 

Засновник і видавець: 
Наукове товариство студентів та 

аспірантів 
Запорізького національного 

університету 
Розповсюджується безкоштовно 

 

Головний редактор і коректор: 
Координатор НТСА ЗНУ, 
Провідний фахівець НДЧ 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 

 


