
ТИЖДЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ 

У ВСП «БАРСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТУ ТА 

БУДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

Тиждень психології у ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та 

будівництва НТУ» розпочався 18 квітня та тривав до 22 квітня 2022 року. 

Основна мета заходу – стимулювання пізнавального інтересу учасників 

освітнього процесу до психології як науки.  

Спеціально до Всеукраїнського дня психолога, що відзначається 

23 ківітня, у різних організаціях проводяться заходи, лекції, форуми та 

зустрічі, де працівники цієї непростої галузі діляться досвідом, обговорюють 

актуальні професійні проблеми і вітають один одного. 

У коледжі кожен день Тижня психології був присвячений темі та 

заходам, що допомагали ближче познайомитись з незвичайною наукою 

психологією, пізнати себе, цікаво та з користю провести час. 

Понеділок. Відкриття Тижня психології. Девіз дня:  

 «Той, хто думає, що може обійтися без 

інших, дуже помиляється. Але той, хто думає, 

що інші не можуть обійтися без нього, 

помиляється ще більше» 

У цей день ми визначали усіх 

дорогих і близьких людей, від яких 

отримуємо підтримку! Згадували 

тих, кому можна розповісти будь-яку 

таємницю у будь-який час! 

Сумували за тими, кого немає поруч. 



І переконувались, що уся Земна куля для того, щоб бути опорою. 

Вівторок. Девіз дня: 

«Кожна емоція важлива»  

Досліджували феномен стресу. Дізнавались, як розвивати 

стресостійкість. Провели ряд зустрічей, на яких кожний ділився своїми 

методами проживання страху, розчарування, туги... Зустрічали один одного 

із тими переживаннями, які накопичуються в умовах сьогоднішньої війни.  

Склали плей-лист, який підіймає дух, до якого увійшли різноманітні 

композиції українських артистів! 

Середа. Девіз дня: 

Ми потребуємо не так 

допомоги, як упевненості, що 

ми її матимемо! 

У рамках заходу 

створювали малюнки на 

тему:  

 «Що дає силу мені» (У 

чому моя сила?) та «Що дає 

силу Україні» (У чому сила 

України?).  

Велика подяка студентам, що взяли 

участь у проєкті: Левченку Юрію (2АМ-111), 

Огороднік Даші та Соломончук Марії (1ОП-

30), Кащенко Тетяні та Грицьків Юрію (1ДБ-

155), Шпак Яні та Бойчук Альоні (3ОР-6), 

Крупському Андрію, Ізеринській Дар’ї та 

Балюк Марині (1ДБ-156), Гончарук Ользі 

(2ОП-29). 



Дуже важливо 

знаходити ресурси, щоб 

впевнено крокувати до 

Перемоги нашої країни! 

Четвер: Девіз дня: 

У світі стільки 

любові, що її вистачить 

для кожної людини! 

У цей день 

основним завданням для 

студентів було провести якомога більше часу із родиною, влаштувати 

чаювання, передивлятися альбоми зі спільними фотокартками та згадувати 

щасливі моменти. Дивитися захоплюючі фільми та пригощатись улюбленими 

смаколиками. І подбати про себе. 

Пятниця: Девіз дня 

«Я + ТИ = МИ» 

Студенти дізнавалися про себе щось новеньке, проходячи психологічні 

тести (колірний тест Люшера та тест «Мій шлях широкий»). 

Оголошено опцію «Лист психологу», яка буде активною і надалі. 

Студенти мають змогу звернутися до психолога із найрізноманітнішими 

запитаннями, побажаннями, проханням підказати, як вчинити в тій чи іншій 

ситуації, у будь-якому зручному для них месенджері за номером телефону 

0971319136 та отримати відповідь на звернення. 

Такі заходи сприяють створенню умов для формування психологічної 

культури усіх учасників освітнього процесу та покращенню психологічного 

мікроклімату у нашому коледжі зокрема. 

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 

З безмежною любов’ю  

Практичний психолог  

 Ольга БЕЛЯЄВА  


