
Тиждень кафедри 
практичної психології

 23-27. 11. 2015 р.

Київський університет імені 
Бориса Грінченка
Інститут людини



316Круглий стіл «Робота практичних психологів у Палаці 
дітей та юнацтва: професійні можливості та перспективи»24.11.2015/ 13.00 – 14.20

329Виступ театру Perfomance25.11.2015 / 14:25 – 15:45

Дата/Час Захід Аудиторія
Протягом тижня Відео-колаж: «Чому я став практичним психологом» На інформаційному 

стенді 

23.11.2015 / 11:35 – 12:55 Інтерактивний семінар «Уявлення студентів про 
соціальний оптимізм: констатувальний експеримент» 327

23.11.2015 /14:25 – 15:45 Семінар «Національна ідея очима українців» 316

24.11.2015 / 16:00 – 18:45 Майстер-клас «Психодрама як напрямок групової 
психотерапії» 314

25.11.2015 / 9:55 – 11:15
Презентація монографії Н.В. Старинської «Особливості 

самоактуалізації майбутнього психолога у процесі 
професійної підготовки» 

220

27.11.2015 / 13:00-14:20 Майстер-клас «Сам собі режисер» (психокорекційна 
робота з казкою в гештальт-аналітичному підході) 319

27.11.2015 / 16:00-17:20 Майстер-клас «Як пройти співбесіду без досвіду роботи» 319



Час проведення: з 23.11 до 27.11. 2015 р.

Місце проведення: Інформаційна дошка та Ютуб-
канал Інституту людини

(https://www.youtube.
com/channel/UCqljWIF90l5ie0n0lfnh7-w)

Учасники: студенти першого курсу напряму 
підготовки “практична психологія”

Відповідальна: О.А. Краєва. 

“Людина може виходити за власні 
межі тільки спираючись на власну 
справжню природу, а не на амбіції і 
штучну мету”.

Фредерік Перлз 



Інтерактивний семінар 
«Уявлення студентів про 
соціальний оптимізм: 
констатувальний експеримент»

Ведучі: 

Петрунько О.В. – доктор 
психологічних наук, старший 
науковий співробітник, 
професор кафедри практичної 
психології Інституту людини. 

Рафіков О.Р. – аспірант кафедри 
практичної психології Інституту 
людини. 

Початок  23.11 о 11:35 

Закінчення о 12:55

Аудиторія: 327

Учасники: студенти 3 курсу 
напряму підготовки “соціальна 
педагогіка”.

«Відкриття народжуються там, де 
закінчуються знання вчителя й починається 
нове знання учня».

К.Федін



Ведуча: Воропаєва Т.С. - кандидат 
психологічних наук, старший 
науковий співробітник Центру 
українознавства філософського 
факультету Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка.
Початок 23.11 о 14:25.
Закінчення о 15:45
Аудиторія: 316
Учасники: студенти 3 і 4 курсу 
напряму підготовки “практична 
психологія”.

Семінар «Національна ідея очима 
українців»

«Сам я вільний і ніколи не 
зламав чужої волі».  

  Леся Українка



Майстер-клас 
“Психодрама як напрямок 

групової психотерапії” 

Початок  24.11. о 16:00 

Закінчення о 18:45
Аудиторія: 314
Учасники: студенти 4 курсу 
напряму підготовки 
практична психологія.

«Якщо ви володієте знанням, дайте іншим 
запалити від нього свої світильники». 

Т. Фулпер

Ведучі: 
Тохтамиш О.М. – кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри практичної 
психології Інституту людини. 

Войтенко А.В. – сертифікований 
практикуючий спеціаліст Європейської 
асоціації психодрами



Круглий стіл 
«Робота практичних психологів у 

Палаці дітей та юнацтва: 
професійні можливості та 

перспективи»

Ведуча: 

Морміль Г.М. – психолог 
відділу Психолого-
педагогічного супроводу 
навчально-виховного процесу 
Київського палацу дітей та 
юнацтва. 

«Скільки б ти не жив, усе життя слід 
навчатися».     

 Сенека

Початок  24.11 о 13:00 

Закінчення о 14:20
Аудиторія: 316
Учасники: студенти 1 і 2 
курсу напряму 
підготовки “практична 
психологія”.



Презентація монографії Н.В. 
Старинської «Особливості 

самоактуалізації майбутнього 
психолога у процесі професійної 

підготовки» 

Початок  25.11 о 9:55 

Закінчення о 11:15
Аудиторія: 220
Учасники: студенти 1 
курсу напряму підготовки 
“практична психологія”.

«Вчаться у тих, кого люблять».     
В.Шаталов

Ведуча: 

Старинська Н.В. – кандидат 
психологічних наук, 

доцент кафедри практичної 
психології



Майстер-клас «Сам собі режиссер» 
(психокорекційна робота з казкою в 
гештальт-аналітичному підході)

Ведуча: 
Батуринська Г.М. - 
тренер школи 
практичної психології 
"Вкусная психология", 
гештальт-терапевт, 
казкотерапевт, 
практикуючий 
психолог 

“Всередині нас криються потенційні 
творчі можливості, й ми повинні 
працювати щосили, щоб розкрити 
цей потенціал”.       Мартін Лютер Кінг

Початок  26.11 о 13:00 

Закінчення о 14:30
Аудиторія: 319
Учасники: студенти 4 
курсу напряму підготовки 
“психологія”



Майстер-клас 
«Як пройти співбесіду без досвіду 

роботи»

Ведуча:
Кисляк Є. – HR-консультант 
(телеканал СТБ, газета 
«Сегодня», медіа-холдинг 
«Вести») 

«Доклади серця 
свого до навчання і 
вуха свої до 
розумних слів».

Притчі Соломона 
(гл. 23, ст. 12) 

Початок  27.11 о 16:00 

Закінчення о 17:20
Аудиторія: 319
Учасники: студенти 6 
курсу спеціальності 
“практична психологія”.



Кафедра практичної психології запрошує Вас

        02152, м. Київ, пр-т П. Тичини, 17,  тел. / факс:  553-97-83   е-mail: kpp.il@kubg.edu.ua, web: www.il.kubg.edu.ua 


