
Психологічна служба інформує: 

ДО  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  ДНЯ  ПСИХОЛОГА 

Декада психологічної служби « Віват, ЇЇ Величність ПСИХОЛОГІЯ!» 

Шляхи підвищення психологічної культури поведінки та спілкування 
учасників навчально-виховного процесу – важливе завдання роботи 
психологічної служби закладу. 
          В рамках святкування  Всеукраїнського дня психолога в 

Житомирському інституті медсестринства була проведена  Декада 

психологічної служби. 

 

№ 

п/п
Назва заходу Дата Час Аудиторія Учасники

1. Відкриття декади     Психологічної  

служби «ПРИТЧИ:  ЖИТТЄВА   

МУДРІСТЬ»
11.04.

9.00 Вчена рада
Структурні 

підрозділи закладу

2. КОНСУЛЬТПУНКТ 

«ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО»
12.04. запит Кабінет 

ПС
(за домовленістю)

3. МАЙСТЕР-КЛАС З АРТ-ТЕРАПІЇ 13.04. 9.30 Ауд.46-47 ІІ курс (Л/С)

4. Просвітницька акція «ЧИСЛО 13: 
НЕ ДОВІРЯЙ ПРИКМЕТАМ, АЛЕ 

СЛУХАЙ СВОЮ ІНТУЇЦІЮ!»

13.04. протягом 

дня
Методкабінет, 

структурні 

підрозділи

5. Бесіда для кураторів груп 

«НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!»
14.04. 10.50-11.20. Читальна 

зала
Засідання ЦК 

кураторів  груп

6. Бюлетень  «МИ  ЧЕКАЄМО НА 

ВАС ВДОМА!»

(з психологічної підтримки бійців, 

учасників АТО, щодо адаптації до 

мирного життя)

15.04. 10.00. Фойє 

закладу

ВСІ

7. Тренінгове заняття

« ПРАВО БУТИ ЛІДЕРОМ»
18.04 16.00 Вчена рада Органи студентського 

самоврядування

8. Година психолога

«Скринька Пандори» або життєві 

негаразди сучасної молоді»

19.04 12.50 Читальна 

зала
ІІ курс,

«Стоматологія»

9. Консультпункт для учасників 

конкурсу професійної майстерності
20.04. 14.10. Кабінет 

ПС
Викладачі

10. Конкурс педагогічної майстерності

«ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ 

МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА-2016»

21.04. 15.00 Конгрес-

центр

Педагогічний колектив 

та студентство

11 Круглий стіл для друзів ПС 

(Психологічна вітальня      

«ОРАНЖЕРЕЯ ДУШІ»)

22.04. 14.00 Ауд.52

ПРОГРАМА 

ДЕКАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

(з 11 квітня по 22 квітня 2016 р.)

 

23  КВІТНЯ   - 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПСИХОЛОГА 



 

Крім запланованих заходів проводилися індивідуальні, групові консультації 

для студентів та співробітників закладу.  

Важливе місце було відведено й психологічній просвіті під час проведення 

батьківських зборів на відділенні «Лікувальна справа», де відбулася відверта розмова 

про пошуки шляхів співпраці  у вирішенні проблемних питань навчально-виховного 

процесу. 

Пропонуємо деякі фрагменти проведених заходів. 

� Майстер-клас  з арт-терапії «Мозаїка радості або зцілення творчістю» 
    З історії. 1938 рік - Термін "АРТ-ТЕРАПІЯ" (буквально: терапія мистецтвом) ввів у 

вживання художник  Адріан Хілл при описі своєї роботи з туберкульозними хворими 

в санаторіях. 

    Вперше арт-терапевтичні методи були застосовані в США в роботі з дітьми, 

вивезеними з фашистських таборів під час Другої світової війни. 

    Арт-терапія допомагає  

� позбутися         стресів, перевтоми, депресії, емоційного болю, страхів,фобій;  

� розв'язати сімейні проблеми; 

� полегшити переживання; 

� сприяти  зміні поведінки й сприйняття  навколишньої       дійсності;   

� підвищити самооцінку. 

       Цінність арт-терапії в тому, що це природний   і  дбайливий метод зцілення й 
розвитку Душі через творчість, який дозволяє обходити    "цензуру" свідомості.  
                                                      

Полчанова Г.С., 

психолог

Боримська Л.В.,психолог/
соціальний педагог

Зім'ятий аркуш
Техніка 1.“Каракулі”

Техніка 2. “Зентангл”

Цікаві техніки арт-терапії

Учасники  майстер-класу – студенти гр.204 л/с на чолі з куратором Волощук О.Л.  
 

Цікавою формою групової консультативної роботи, яку використовує наша 

психологічна служба, є «Скринька Пандори»: життєві негаразди сучасної молоді». У 



студентів відділення «Стоматологія» була можливість в усній та письмовій формі 

задавати запитання.У режимі «пінг-понг» ми шукали разом і знаходили рішення 

Відверта розмова відбулася – мету досягнуто. 

 

Житомирський інститут медсестринства
Соціально-психологічна служба

Циклова комісія кураторів груп

ЗНАННЯ

� НАВЧАННЯ
� ОСОБИСТІСТЬ
� Колектив
� Спільні справи

ПРОФЕСІЯ

ВИПУСК На допомогу

молодіжному 

лідеру

Житомир-2016

7
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Рекомендації  куратору групи
щодо висвітлення проблемних 

питань 
навчально-виховної роботи

«Не будь байдужим!»

Розробка буклетів працівниками
психологічної служби

Житомирського інституту медсестринства

Фрагмент 
тренінгового

заняття 
“Право бути 

лідером”  
 

Декада психологічної служби закінчилася, але багато роботи ще попереду, яку 

не всі бачать, але вона триває повсякденно. Продовжується й підготовка до 

ювілейного конкурсу педагогічної майстерності.(Комісія, на чолі з методистом, 

кандидатом педагогічних наук Коваленко В.О., вивчала рівень навчально-

методичного забезпечення та проведення відкритих занять конкурсантів). 

Нагадуємо, що 12 травня, у МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ 
СЕСТРИ, в конгрес-центрі відбудеться V конкурс педагогічної майстерності 

«Творчий портрет молодого викладача -2016», в якому беруть участь: 

 Матердей О.Я.,Нагорна Д.М., Горобець Л.Р., Дужич Н.В. 

 

КОЖЕН  ДЕНЬ  ПОТРІБНО  ВІДКРИВАТИ  ДЛЯ 

СЕБЕ  ЩОСЬ  НОВЕ… 
 

З повагою та надією на співпрацю 
                                                              Полчанова Г.С.,Боримська Л.В. 


