


ЗАХОДИ  

Психологічної служби МЕГУ 
 

№ 

з/п 
Характеристика заходу 

Місяць 

проведення 

Відповідальний за 

проведення 

1 Цикл лекторіїв «Здобувачу від 

випускника» (для студентів 

денної та заочної форм навчання, 

ОР «Бакалавр», «Магістр» 

спеціальності 053 «Психологія»)  

вересень Запрошені 

випускники: Анна 

Загладкіна, 

Людмила Антонюк-

Кисіль, Валентин 

Яковчук, Іванна 

Мартинюк 

2 Лекція зарубіжного партнера на 

тему «Психологія мотивації 

праці» 

вересень Лектор: Башкірова 

Юлія 

Володимирівна – 

старший викладач 

кафедри педагогіки 

та соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Барановицького 

державного 

університету, 

психолог-

консультант, 

менеджер 

соціальної сфери та 

сфери управління 

персоналом, 

конфліктолога, 

психолог-аналітик 

3 Майстер-клас «Сімейні 

конфлікти» 

жовтень Психотерапевт за 

напрямком 

«Сімейна системна 

психотерапія»  

Анатолій 

Ростиславович Вовк 

4 Лекторій на тему «Інклюзивна 

освіта як виклик сьогодення» 

 

жовтень Колодич Оксана 

Богданівна, 

завідувачка 

Ресурсного центру 

підтримки 

інклюзивної освіти 

Рівненського 



інституту 

післядипломної 

освіти, стейкхолдер, 

кандидат 

психологічних наук, 

доцент 

5 Проведення психодіагностичного 

опитування «Адаптація до 

навчального процесу у ЗВО» 

(серед студентів перших курсів 

денної форми навчання) 

листопад доц. Михальчук 

Ю.О., студенти-

волонтери 

Психологічної 

служби 

6 Лекторій на тему: «Особливості 

роботи психолога, соціальних 

служб з невиліковними 

захворюваннями, зокрема, ВІЛ-

інфекцією та СНІДом» 

листопад Тетяна Радченко  

психолог Обласного 

Центру 

громадського 

здоров'я  

7 Майстер-клас «Використання 

метафоричних карт у роботі 

психолога» 

грудень доц. Іванюта О.В. 

8 Лекторій на тему: «Праця 

педагога: міфи та реальність» 

(для студентів всіх факультетів) 

лютий доц. Терновик Н.А., 

студенти-волонтери 

Психологічної 

служби 

9 Майстер-клас «Танцювальна 

терапія: техніки роботи» 

лютий Анна Загладкіна, 

випускниця ОР 

«Магістр», 

соціальний педагог, 

ЗСО №3 м. Рівне 

10 Лекторій на тему: «Проблема 

булінгу та мобінгу в студентських 

групах» (для студентів всіх 

факультетів) 

березень доц. Мороз О.І., 

студенти-волонтери 

Психологічної 

служби 

11 Лекція на тему: «Абортам – ні!» 

(для студентів всіх факультетів) 

 

березень Кучевська Наталія, 

психолог 

Рівненського 

пологового будинку 

Рівненської міської 

ради 

12 Тренінгові заняття зі студентами 

денної форми навчання різних 

факультетів університету 

«Студент для студентів»  

 

квітень тренери: студенти 4 

курсу спеціальності 

053 «Психологія» 

13 Виставка студентських газет: квітень студенти 



«Гумор психологів» спеціальності 053 

«Психологія» 

14 Діагностика булінгу в 

студентській групі (серед 

студентів І-ІІ курсів денної форми 

навчання) 

травень доц. Михальчук 

Ю.О., студенти-

волонтери 

Психологічної 

служби 

15 Лекторій на тему: «Аналіз 

сновидінь за З. Фройдом та К. 

Юнгом» (для студентів всіх 

факультетів) 

 

травень доц. Михальчук 

Ю.О. 

 


