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Кафедра психології, соціальної роботи та педагогіки Навчально-наукового 

гуманітарного інституту проводить тиждень психології 

 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ТИЖНЯ ПСИХОЛОГІЇ 

 

 

Дата, час і 

місце 

проведення 

Назва заходу Організатори, 

ведучі 

Понеділок 

25.04.2022 

14.00 Майстер-клас на тему: «Ресурси 

особисостı.  Особливостı 

використання мультимодальної 

моделі»  

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ier-giah-zmx 

 

 

Завідувач  

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки, доктор 

психологічних наук, 

доцент  

Вікторія  Виноградова  

Вівторок 

26.04.2022 

13.00 Майстер-клас на тему: «Стратегıї та 

тактики щастя» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ier-giah-zmx 

 

Професор 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки, доктор 

психологічних наук, 

професор 

Ірина Біла  

14.00 Захід на тему: «Діти природи: як 

зміна клімату та навколишнє 

середовище впливають на наше 

психічне здоров’я» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ucn-wefw-cpm 

 

 

Президентка 

Нацıональної 

психологıчної асоціації, 

кандидат психологічних 

наук,практикуюча 

спеціалістка 

Валерıя Палıй  

Середа 

27.04.2022 

11.00  Захід на тему: «Психологічна  безпека 

в умовах інформаційної війни» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ier-giah-zmx 

 

Майстер-Тренер 

International Coaches 

Union (ICU), PhD, 

професор кафедри 

політичної психології та 

міжнародних відносин 

https://meet.google.com/ier-giah-zmx
https://meet.google.com/ier-giah-zmx
https://meet.google.com/ucn-wefw-cpm
https://meet.google.com/ier-giah-zmx


Національного 

педагогічного 

університету ім. 

М.П.Драгоманова, 

Заслужений працівник 

освіти України, 

консультант-практик з 

досвідом роботи у США, 

Канаді, Ізраїлі, країнах 

Азії, ЄС та 

пострадянського 

простору з 1996 року 

Всеволод Зеленін  

 

Четвер 

28.04.2022 

12.00 Захıд  на тему: «Психофıзıологıчне 

дослідження з використанням 

поліграфу» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ier-giah-zmx 

 

Голова «Міжнародної 

Асоціації 

Поліграфологів» 

Експерт - поліграфолог, 

викладач 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки, кандидат 

юридичних наук 

Максим Клименко  

 

14.00 Захід на тему: «Привіт, майбутній 

психолог! Профорієнтація з приводу 

напрямків роботи психолога» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/yxh-wfxc-wdy 

 

Студенти ТНУ імені В. 

І. Вернадського 

спеціальності 

«Психологія»,  

члени студентського 

дивізіону НПА 

 Тетяна Столітня та 

Ільяс Бекіров  

 

П’ятниця  

29.04.2022 

13.00 Майстер-клас на тему: «Система 

КАРУС в роботі дитячого психолога: 

методологія, метод, методики» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/yxh-wfxc-wdy 

 

Старший науковий 

співробітник 

Лабораторії психології 

творчості, Інституту 

психології імені Г. С. 

Костюка Національної 

Академії педагогічних 

наук України, доцент 

кафедри психології, 

соціальної роботи та 

педагогіки, кандидат 

психологічних наук 

Юлія Гулько 

 

https://meet.google.com/ier-giah-zmx
https://meet.google.com/yxh-wfxc-wdy
https://meet.google.com/yxh-wfxc-wdy


14.30 Майстер-клас на тему: «Арт-терапія 

при роботі з тривожними станами у 

дітей» 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ucn-wefw-cpm 

 Практичний психолог 

(Нідерланди) 

 Ганна Димковець 

 

 

Беріть активну участь у заходах Тижня психології та переконайтеся – 

ПСИХОЛОГІЯ – це смачно! 

 

 

https://meet.google.com/ucn-wefw-cpm

