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засідання секції «Психологія» 

від «_14_» __вересня__ 2019 року 

 

Присутні: Світайло Н.Д., Іванова Т.В., Улунова Г.Є., Теслик Н.М., Сахно П.І., 

Коляда Н.В., Павленко В.П., Чернякова Г.Л., Колісник Л.О., Ніколаєнко С.О., Ткаченко 

(Яковенко) А.Ю., Іванцова О.М., Свириденко М.М., Гончаренко О.М., Пєсоцька І.О., 

Вознесенська О.Л. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про склад Експертної ради роботодавців.  

II. Про обрання голови Експертної ради роботодавців. 

III. Про стан підготовки до акредитації спеціальності «Психологія». 

IV. Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ:  

Керівника секції «Психологія», доц. Іванову Т.В., яка запропонувала утворити Експертну 

раду роботодавців для забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців на основі співробітництва кафедри із зацікавленими організаціями та провідними 

роботодавцями. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Світайло Н.Д., завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій, наголосила на важливості практичної складової при підготовці фахівців за 

спеціальністю «Психологія». Крім того, Ніна Дмитрівна представила до уваги присутніх 

функції Експертної ради, затверджені в Положенні про Експертні ради роботодавців 

Сумського державного університету (версія 01) від 15.12.2017 р. 

2. Ткаченко (Яковенко) А.Ю., практичний психолог сімейного центру психології та 

розвитку «ГородОК», відзначила актуальність на сьогодні спеціальності «Психологія» і 

запропонувала допомогу у роботі Експертної ради на громадських засадах з метою 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету 

на рівні випускової кафедри. 

3. Іванцова О.М., голова громадської організації «Кризова психологічна служба», 

зазначила статистику звернень до «Кризової психологічної служби» і зауважила на 

затребуваності фахівців спеціальності «Психологія» на ринку праці Сумської області. 

4. Свириденко М.М., керівник комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

№1» Сумської міської ради, наголосила про важливість та необхідність фахівців-

психологів з дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти. 



5. Гончаренко О.М., заступник начальника філії Державної установи «Центр 

пробації» в Сумській області, зазначила про можливі орієнтовані напрямки (досудова 

пробація, наглядова пробація, пенітенціарна пробація) в роботі психологів. 

6. Пєсоцька І.О., директор Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська 

обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей», відзначила 

необхідність соціально-психологічного супроводу, профорієнтаційної роботи фахівцями-

психологами. 

7. Вознесенська О.Л., к.психол.н., с.н.с. Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України, член ради правління ГО «Національна психологічна асоціація», 

співзасновник та президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (Київ) запропонувала 

підтримку і допомогу щодо організації практично-орієнтованої підготовки майбутніх 

спеціалістів-психологів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«Задовільно» – 16   «Незадовільно» – 0    «Утримались» – 0. 

УХВАЛИЛИ: 

Склад експертної ради роботодавців:  

1. Ткаченко (Яковенко) Анна Юріївна – практичний психолог Сімейного центру 

психології та розвитку «ГородОК»; 

2. Іванцова Оксана Миколаївна – голова громадської організації «Кризова психологічна 

служба»; 

3. Свириденко Марина Миколаївна – керівник комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр №1» Сумської міської ради; 

4. Гончаренко Оксана Миколаївна – заступник начальника філії Державної установи 

«Центр пробації» в Сумській області; 

5. Пєсоцька Інеса Олександрівна – директор Комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»; 

6. Ханенко Ірина Іванівна, канд. психол. наук, головний психолог управління кадрового 

забезпечення УМВС України  в Сумській області; 

7. Вознесенська Олена Леонідівна, канд. психол. наук, ст. науковий співробітник 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член ради правління ГО 

«Національна психологічна асоціація», співзасновник та президент ВГО «Арт-

терапевтична асоціація» (Київ). 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Керівника секції «Психологія», доц. Іванову Т.В., яка висунула рекомендацію згідно 

пропозицій випускової кафедри ППСТ щодо кандидатури на посаду голови Експертної 

ради роботодавців – Ткаченко (Яковенко) Анну Юріївну – дитячого, сімейного психолога, 

нейропсихолога, травмотерапевта, психосоматолога Сімейного центру психології та 

розвитку «ГородОК». 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Ткаченко (Яковенко) Анна Юріївна – практичний психолог Сімейного центру 

психології та розвитку «ГородОК» – зазначила, що в умовах входження України в 

європейський та світовий економічний, культурний, комунікативний простори, особливої 

актуальності набуває розвиток вітчизняної системи освіти і, насамперед, психологічної 

підготовки студентів. Крім того, Анна Юріївна наголосила, що рівень психологічних 

знань та психологічної культури зумовлює ефективність міжособистісних відносин, 

успішність в сфері професійної діяльності, здатність протистояти маніпулятивним 

технологіям, фізичне та психологічне здоров’я. І, наостанок, психолог зауважила, що 

проблема розвитку психологічної компетентності як особистісної характеристики 

психолога є найбільш затребуваною прикладною проблемою сучасної психологічної 

науки, яка сприяє формуванню вміння моделювати і оцінювати наслідки своїх дій 

заздалегідь і на тривалу перспективу, що дозволяє здійснювати перехід від зовнішньої 

оцінки до вироблення «внутрішніх стандартів» оцінювання себе, своїх планів, життєвих 

ситуацій і дій інших людей. Виходячи з цього та з врахуванням усього комплексу завдань 

Анна Юріївна надала згоду щодо обрання на посаду голови Експертної ради роботодавців. 

2. Улунова Г.Є. подякувала від імені всієї випускаючої кафедри за згоду Ткаченко А.Ю. 

працювати у зазначеному статусі, а також зазначила, що попередні консультації вже 

дозволили сформувати форми роботи Експертної ради і запропонувала провести робочу 

зустріч найближчим часом. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«Задовільно» – 15   «Незадовільно» – 0    «Утримались» – 1.  

УХВАЛИЛИ: 

Погодити та затвердити головою Експертної ради роботодавців Анну Юріївну Ткаченко 

(Яковенко). 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

1. Пропозиції завідувача секції психології кафедри ППСТ Іванової Т.В. щодо 

особливостей організації практично-орієнтованої підготовки студентів ІІ курсу (1 

півріччя), навчальної практики – для студентів ІІІ курсу (2 півріччя) та студентів І 

курсу (2 півріччя навчального року) 

2. Рекомендації завідувача секції психології кафедри ППСТ Іванової Т.В. щодо 

визначення тематики курсових робіт студентів ІІІ курсу.  

3. Звіт завідувача секції психології кафедри ППСТ Іванової Т.В. про стан підготовки 

до акредитації спеціальності 053 «Психологія».  

ВИСТУПИЛИ:  

1. Теслик Н.М. відзначила, що студенти ІІІ курсу майже визначилися із тематикою 

написання їх курсових робіт і кожен із студентів закріплений за викладачем згідно його 

навчального навантаження. 

2. Улунова Г.Є., Чернякова Г.А., Теслик Н.М. запропонували для студентів І-ІІІ курсів 

бази практик: Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих і творчо-обдарованих 

дітей; ДУ «Центр пробації» в Сумській обл.; Комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр № 1» Сумської міської ради; Сімейний центр психології та розвитку 

«ГородОК»; Сумський медичний коледж. Комунальний заклад Сумської обласної ради; 



Сумська гімназія №1. Комунальна установа; Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради.  

3. Світайло Н.Д., завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій, яка зазначила про важливість практичної складової при підготовці фахівців за 

спеціальністю «Психологія». 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Керівництво студентів ІІІ курсу за викладачами кафедри ППСТ згідно їх 

навчального навантаження щодо написання ними курсових робіт. 

2. Список баз практики для студентів І-ІІІ курсів спеціальності 053 «Психологія». 

 

 

 

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Секретар:          Коляда Н.В. 

 

 


