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ПЛАН ЗАХОДІВ 

13 квітня з 12.00-30.20 год.  –  майстер-клас на тему: "Практичні методи 

релаксації" Захід проводить психолог Благодійного фонду "Карітас - Київ" 

Сергєєва Юлія Валеріївна. 

Цільова аудиторія: студенти спеціальності «Психологія» та «Соціальна 

робота» ТНУ імені В.І. Вернадського. 

Підключитись до конференції Zoom: 

https://ukma-edu-ua.zoom.us/j/92019146883 

Ідентифікатор конференції: 920 1914 6883 

 

13 квітня з 15.00-16.20 год.   –  майстер-клас на тему: "Фактори ризику 

розвитку залежної поведінки, включаючи залежність від  психоактивних 

речовин та ігрову залежність. Захід проводить психолог НКП "Київський 

міський центр громадського здоров'я", тренер Київського міського центру 

соціальних служб Придатко Оксана Ростиславівна. 

Цільова аудиторія: студенти спеціальності «Психологія» та «Соціальна 

робота» ТНУ імені В.І. Вернадського. 

Підключитись до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71839318955?pwd=eGE5bm9MWnRJRGVwbEtOd

HRZamlSdz09 

Ідентифікатор конференції: 718 3931 8955 

Код доступу: V4cJw9 

 

14 квітня з 13.30-14.50 год. – відкрита лекція «Психологічні складові 

потенціалу самореалізації студентів ВНЗ». Лекцію проводить доктор 

психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки 

ТНУ ім. В.І. Вернадського Садова Мирослава Анатоліївна. 

Цільова аудиторія: деканат; викладачі кафедри психології, соціальної 

роботи та педагогіки; студенти 4-5 курсів спеціальності «Психологія» та 

«Соціальна робота» ТНУ імені В.І. Вернадського. 

https://ukma-edu-ua.zoom.us/j/92019146883
https://us04web.zoom.us/j/71839318955?pwd=eGE5bm9MWnRJRGVwbEtOdHRZamlSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71839318955?pwd=eGE5bm9MWnRJRGVwbEtOdHRZamlSdz09


Підключитись до конференції Google Meet: 

https://meet.google.com/ojp-dafi-bwo 

 

15 квітня з 13.30-14.30 год. – майстер-клас: "Помічай мене. 

Психологічне консультування підлітків з самоушкодженням". Захід 

проводить магістр психології, гештальт-консультант, практичний психолог 

середньої загальноосвітньої школи № 67 міста Києва Ідрісова Наталія 

Олександрівна. 

Цільова аудиторія: студенти спеціальності «Психологія» та «Соціальна 

робота» ТНУ імені В.І. Вернадського. 

Підключитись до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/77987221281?pwd=MWVvaFpoNEo4a25VazQxeV

NYVjR4UT09 

Идентифікатор конференції: 779 8722 1281 

Код доступу: VSHZ6C 

 

16 квітня –  відео-концерт під назвою: «Психолог – лікар душі»,  який 

можна буде переглянути на сайті Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського: http://www.tnu.edu.ua/ 

Підготували концертну програму: Садова Мирослава Анатоліївна, 

доктор психологічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки та 

соціальної роботи; студенти 1, 3 та 4 курсів спеціальності «Психологія». 

 Цільова аудиторія: адміністрація, деканат,  викладачі та студенти ТНУ 

імені В.І. Вернадського. 

 

16-17 квітня – міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-психологічні проблеми суспільства» м. Київ.  

Форма проведення конференції: заочна. 

Організатори конференції: кафедра психології, соціальної роботи та 

педагогіки ТНУ ім. В.І. Вернадського. 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/ojp-dafi-bwo
https://us04web.zoom.us/j/77987221281?pwd=MWVvaFpoNEo4a25VazQxeVNYVjR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/77987221281?pwd=MWVvaFpoNEo4a25VazQxeVNYVjR4UT09
http://www.tnu.edu.ua/


Цільова аудиторія: студенти, науковці, викладачі ВНЗ, працівники закладів 

освіти. 


