CV profile

Татаурова-Осика
Галина Петрівна
кандидат психологічних наук, доцент
g.tataurowa@gmail.com
Досліджує питання гендерної психології, гендерної профорієнтації, профорієнтації,
психологічної діагностики персоналу; проведення співбесід, діагностики і оцінки професійної
придатності та професійно важливих якостей співробітників, експертної оцінки здібностей і
індивідуально-особистісних якостей, діагностики та попередження синдрому «професійного
вигорання» та корекції професійної стресостійкості працівників, психологічного супроводу
професійної адаптації молодих вчителів, розвитку особистісно-професійних якостей
персоналу; розробки і адаптації тестів для профвідбору та профорієнтації; викладацької
діяльності (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія праці,
ергономіка, соціальна психологія, порівняльна психологія, психодіагностика, психологія
творчості, експериментальна психологія; розробки та написання навчальних програм);
розробки тренінгової програми для подолання гендерних стереотипів у професійній
діяльності та у особистому житті, розробки та проведення тренінгових програм з підвищення
гендерної чутливості особистості та гендерної компетентності працівників освіти; розробки
тренінгу з розвитку психічної стресостійкості у студентської молоді на перших етапах
навчання, проведення кількісних й якісних досліджень цільової аудиторії і мотивації,
організації та проведення масових науково-практичних заходів, роботи з науковими
проектами, написання науково-популярних матеріалів і наукових праць (статей, монографій,
посібників, підручників), психодіагностики та консультування з питань сімейно-партнерських
стосунків; проблем розвитку дитини, сімейного виховання, стосунків батьки-діти;
психодіагностики готовності до школи, роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку за
комплексними програмами навчання і розвитку; розробки індивідуальних методик навчання і
розвитку особистості. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць у зарубіжних
і вітчизняних виданнях.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
У межах виконання НДР «Психологічний супровід навчання різних категорій
дорослого населення» (2017-2019) здійснює дослідження індивідуальної теми «Гендерна
профорієнтація в системі психологічного супроводу різних категорій дорослого населення».

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


психологічний консультант Психологічного консультативно-тренінгового
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

центру
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психотерапевтична робота з колишніми учасниками АТО (galina-gmail@ex.ua)
член української асоціації психологів з 2003 р.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Сертифікований учасник стажування та навчання у Федеративній Республіці
Німеччина у рамках програми «Au-pair» (1998-2002).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК




сертифіковане стажування та навчання у Федеративній Республіці Німеччина у рамках
програми «Au-pair» (1998-2002);
сертифікований учасник курсу «НЛП-практик» Української академії тренінгу (20052006);
сертифікований учасник тренінг-семінару (30 год.) «Робота з переконаннями».
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