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ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА 2015 РІК
СТРУКТУРА
1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ
2. НАУКОВА АКТИВНІСТЬ. НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ
3. ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
4. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ
5. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
6. НАУКОВІ ВИДАННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
7. ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТА КИЄВА 2011−2015 РОКИ»
8. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2016 РІК
1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Гуманітарний інститут
1.
2.
Інститут людини
1. Компетентнісна особистісно-професійна підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності
2. Компетентнісна особистісно-професійна підготовка майбутніх вчителів-логопедів до роботи в умовах корекційної та інклюзивної освіти
3. Особистісні детермінанти становлення майбутнього психолога у процесі професіоналізації
4. Психологічний зміст професійної компетенції практичного психолога в різних галузях професійної підготовки
5. Психолого-акмеологічні засади розвитку професійної самосвідомості фахівців соціономічних професій
6. Формування ключових особистісно-професійних компетентностей та профільних компетенцій майбутніх працівників соціальної сфери у
вищій школі

7. Теоретичні та методичні основи організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх працівників соціальної сфери
8. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у процесі вивчення природничих дисциплін
9. Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі підготовки студентів
10. Компенсаторно-корекційна складова формування та розвитку мовлення у дітей з особливими освітніми потребами
11. Пошуково-дослідницька активність студента як фактор професіоналізації його особистості
Інститут мистецтв
1.
2.
Інститут суспільства
1.
2.
Інститут післядипломної педагогічної освіти
1.

2

2.
Педагогічний інститут
1.
2.
Університетський коледж
1.
2.
НДЛ грінченкознавства
1.
2.
НДЛ освітології
1.
2.
НДЛ інформатизації освіти
1.
2.
НДЛ культури лідерства
1.
2.
2. НАУКОВА АКТИВНІСТЬ. НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ
2.1. Наукові заходи, проведені структурними підрозділами (* після таблиці подати повний список)

Міжнародні науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи
Всеукраїнські науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи
Міжвузівські науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи

5

6

+1

2

6

+4

3

8

+5

Динаміка

2014

Динаміка

2015

2015

Університетський
коледж

Педагогічний
інститут

2014

Динаміка

2015

Інститут
суспільства

2014

Динаміка

2015

2014

Динаміка

2015

2014

Динаміка

2015

Інститут
людини

2014

Динаміка

2015

Гуманітарний
інститут

2014

Динаміка

2015

2014

Загальноуніверситетські

КІЛЬКІСТЬ
Інститут
Інститут
післядипломної
мистецтв
педагогічної
освіти
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КІЛЬКІСТЬ

Динаміка

2015

2014

НДЛ культури лідерства

Динаміка

2015

2014

НДЛ інформатизації освіти
Динаміка

2015

НДЛ освітології
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ грінченкознавства

Міжнародні науковопрактичні конференції,
семінари
Всеукраїнські науковопрактичні конференції,
семінари
Міжвузівські науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи
№

Назва заходу

Дата проведення

Структурний підрозділ
(назва кафедри)

Відповідальний
(ПІП, посада)

05.02.2015 р.

Кафедра практичної психології

Лозова О.М., завідувач
кафедри

19-20.02.2015 р.

Кафедра практичної психології

19.02.2015 р.

Кафедра практичної психології

Лозова О.М., завідувач
кафедри
Петрунько О.В., професор

20.02.2015 р.

Кафедра практичної психології

Клібайс Т.В., старший
викладач

20.02.2015 р.

Кафедра практичної психології

Лебідь Н.К., доцент

16.03.2015 р.

Кафедра анатомії і фізіології людини

Гуманітарний інститут
Інститут людини
1. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної
психології як науки»
2. І Міжнародна науково-практична конференція «Особитість
у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»
3. Авторський майстер-клас у форматі рольової гри «Ілюзії та
реалії соціальної толерантності у кризові періоди
суспільного життя» у рамках Першої Міжнародної науковопрактичної конференції «Особистість у кризових умовах та
критичних ситуаціях життя»
4. Авторський майстер-клас «Атрибутивний стиль та навчена
безпорадність у дорослих: діагностика та короткотривала
психотерапія!» у рамках Першої Міжнародної науковопрактичної конференції «Особистість у кризових умовах та
критичних ситуаціях життя»
5. Авторський майстер-клас:»Психологічні особливості
адаптивного реагування на стресову ситуацію: ресурси
стресостійкості» у рамках Першої Міжнародної науковопрактичної конференції «Особистість у кризових умовах та
критичних ситуаціях життя»
6. Науково-практичний семінар «Здоров’язбережувальні
аспекти профілактики нарко- та алкозалежності»

Маруненко І.М., доцент,
завідувач кафедри;
Неведомська Є.О.,
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доцент;
Горяна Л.Г., доцент,
президент Міжнародної
академії культури
безпеки, екології та
здоров’я
Маруненко І.М., завідувач
кафедри;
Неведомська Є.О.,
доцент;
Горяна Л.Г., доцент,
президент Міжнародної
академії культури
безпеки, екології та
здоров’я
Маруненко І.М., завідувач
кафедри;
Неведомська Є.О.,
доцент;
Горяна Л.Г., доцент,
президент Міжнародної
академії культури
безпеки, екології та
здоров’я
Кочубейник О.М.,
професор
Безпалько О.В., професор,
директор Інституту
людини;
Веретенко Т.Г., професор,
завідувач кафедри;
Петрочко Ж. В., професор
кафедри
Безпалько О.В., професор,
директор Інституту
людини;
Веретенко Т.Г., професор,
завідувач кафедри
Журавель Т.В., доцент
кафедри

7.

Науково-практичний семінар «Збалансоване та раціональне
харчування як здоров’язбережувальна система в закладах
освіти України» за номінаціями ХХV Міжнародної
спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра 2014» для
науково-педагогічних та педагогічних працівників різних
категорій

11.04.2014 р.

Кафедра анатомії і фізіології людини

8.

Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні
проблеми здоров’язбереження в закладах освіти:
Психолого-педагогічні та медичні проблеми
репродуктивного здоров’я»

24.04.2014 р.

Кафедра анатомії і фізіології людини

9.

Семінар «Арт-терапіїя у роботі з переселенцями»

12.05.2015 р.

Кафедра практичної психології

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші

20.05.2015 р.

Кафедра соціальної педагогіки та
соціальної роботи

11. Всеукраїнський круглий стіл завідувачів кафедр соціальної

20.05.2015 р.

Кафедра соціальної
соціальної роботи

педагогіки

та

12. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Організація

21.05.2015 р.

Кафедра соціальної
соціальної роботи

педагогіки

та

13.

21.05.2015 р.

Кафедра соціальної
соціальної роботи
Кафедра соціальної
соціальної роботи

педагогіки

та

Лях Т. Л., доцент кафедри

педагогіки

та

Веретенко Т.Г., професор,
завідувач кафедри;
Ковальчук Л.Г.,
консультант Міжнародної

соціально-педагогічні читання імені Ірини Дмитрівни
Звєрєвої»

педагогіки та соціальної роботи «Актуальні проблеми
соціальної педагогіки як науки та спеціальності»

14.

профілактичної роботи з підлітками, які перебувають у
конфлікті із законом»
Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Моделювання волонтерських програм»
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Торгівля
людьми як транснаціональна проблема»

21.05.2015 р.
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15. Семінар «Чи потрібні вашій організації волонтери?» в

19.11.2015 р.

16. Семінар «Національна ідея очима українців»

23.11.2015 р.

Кафедра практичної психології

17. Майстер-клас «Психодрама як напрямок групової

24.11.2015 р.

Кафедра практичної психології

24.11.2015 р.

кафедра практичної психології

26.11.2015 р.

Кафедра практичної психології

Клібайс Т.В., старший
викладач
Лебідь Н.К., доцент

27.11.2015 р.

Кафедра практичної психології

Лебідь Н.К., доцент

межах IV Форуму розвитку громадянського супсільства

психотерапії»
18. Круглий стіл «Робота практичних психологів у Палаці дітей
та юнацтва: професійні можливості та перспективи»
19. Майстер-клас «Сам собі режиссер» (психокорекційна
робота з казкою в гештальт - аналітичному підході)
20. Майстер-клас «Як пройти співбесіду без досвіду роботи»
Інститут мистецтв
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж
НДЛ грінченкознавства
НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
НДЛ культури лідерства

Кафедра соціальної
соціальної роботи

педагогіки

та

правозахисної організації
Ла Страда-Україна»
Лях Т. Л., доцент
кафедри, заступник
директора з наукової
роботи
Стефаненко Н.І., старший
викладач
Тохтамиш О.М., доцент
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2.2. Наукові заходи, в яких взяли участь працівники структурних підрозділів (* після таблиці подати повний список)

КІЛЬКІСТЬ

Міжнародні науковопрактичні конференції,
семінари
Всеукраїнські науковопрактичні конференції,
семінари
Міжвузівські науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи

Динаміка

2015

НДЛ культури лідерства
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ інформатизації освіти
Динаміка

2015

НДЛ освітології
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ грінченкознавства

Динаміка

2014

Динаміка

2015

2015

Університетський
коледж

Педагогічний
інститут

2014

+2

Динаміка

2

2015

0

2014

0

Інститут
суспільства

Динаміка

23

2015

23

2014

+2

Динаміка

45

2015

Динаміка

43

2014

2015

Міжнародні науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи
Всеукраїнські науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи
Міжвузівські науковопрактичні конференції,
семінари, круглі столи

Інститут
людини

2014

2015

2014

Динаміка

Гуманітарний
інститут

Динаміка

2015

2014

Загальноуніверситетські

КІЛЬКІСТЬ
Інститут
Інститут
післядипломної
мистецтв
педагогічної
освіти
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№

Назва заходу

Дата участі

ВНЗ

Учасник заходу
(ПІП, посада)

Гуманітарний інститут
Інститут людини
The 4th International Academic Congress «Science and
1.
Education in the Modern World»

05-07.01.2015 р.

University of Auckland, New Zealand,
Auckland

2.

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»

30-31.01.2015 р.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

3.

05.02.-05.03.2015
р.

Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

4.

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної
психології як науки»
І міжнародна конференція «Універсальний Дизайн як
запорука розвитку інклюзивного суспільства» в рамках
реалізації Спільної Програми «Сприяння інтеграційній
політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні», що
впроваджується

13.02.2015 р.

5.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми практичної психології»

15.02.2015р.

Програма розвитку ООН (ПРООН),
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ),
Всесвітня організація охорони
здоров’я (ВООЗ), Міжнародна
організація праці (МОП) у партнерстві
з Міністерством соціальної політики
України та Національною асамблеєю
інвалідів України (НАІУ)
Інститут психології імені Г.С.Костюка
НАПН України

6.

International scientific-practical web-congress of pedagogues
and psychologists «BE SMARt!»

17-18.02.2015 р.

7.

І Міжнародна науково-практична конференція «Особитість
у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (м.
Суми)
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Українська мова та культура у сучасному гуманітарному
просторі»
Міжнародний вебінар «Розвиток цілеспрямованої
комунікації у дітей з аутизмом» за участю Роберта
Бакендорфа (США, Огайо), засновника клініки допомоги

19-20.02.2015 р.

8.

9.

21.02.2014 р.
27.02.2015 р.

Science, the European Association of
pedagogues and psychologists , Geneva
(Switzerland)
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка
Національний університет Державної
податкової служби України. Кафедра
української словесності та культури
Сообщество особых семей «Мы

Лях Т.Л., , доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи;
Спіріна Т. П., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Тимошенко Н.Є., старший
викладач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Лозова О.М., завідувач
кафедри практичної
психології
Мельніченко Т.В.,
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти

Савенкова І.І., професор
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Лозова О.М., завідувач
кафедри практичної
психології
Лозова О.М., завідувач
кафедри практичної
психології
Полковенко О.В., доцент
кафедри анатомії і
фізіології людини
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
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дітям з особливостями в розвитку в Огайо, логопеда,
фахівця з комунікації

вместе»(Україна / США)

10.

XII Міжнародна міждисциплінарна науково-практична
конференція «Простір арт-терапії: мистецтво життя»

27-28.02.2015 р.

Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України

11.

VII Міжнародний теоретико-методологічний семінар
«Сучасні проблеми теорії, історії, методології інклюзивної
освіти»

2-3.03. 2015 р.

12.

VIIІ Міжнародна наукова конференція «Інновації в
технологіях та освіті»

5-6.03. 2015 р.

Департамент освіти Москви,
Державна бюджетна освітня установа
вищої професійної освіти міста
Москви, Московський міський
педагогічний університет, Інститут
спеціальної освіти та комплексної
реабілітації
Кузбаський державний технічний
університет імені Т.Ф. Горбачова
(Росія)

13.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Суспільні проблеми сучасної соціології, психології та
соціальної роботи»

12.03.2015 р.

Херсонський інститут МАУП.

14.

Всеукраїнська науково-практична конференція з
міжнародною участю «Партнерство навчальних ,
культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин:
стан, проблеми, перспективи розвитку»

18-20.03.2015 р.

Тернопільский національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка

15.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Громадські ініціативи молоді – основа соціальноекономічної перебудови України»
IX міжнародна науково-практична конференція
«Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи
розвитку»

25.03.2015 р.

Київський університет імені Бориса
Грінченка

25-26.03.2015

Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка

17.

Науково-практична конференція «Комплексний підхід у
роботі з попередження торгівлі людьми на базі
загальноосвітніх навчальних закладів»

26.03.2015 р.

18.

II Міжнародна науково-практична конференція

26-27.03.2015 р.

Міністерство освіти і науки України,
Управління освіти і науки ІваноФранківської обласної державної
адміністрації, Інститут
післядипломної педагогічної освіти м.
Івано-Франківськ
Сумський державний педагогічний

16.

спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Денисюк О.М, доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Єжова Т.Є., доцент
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Єжова Т.Є., доцент
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Вайнола Р.Х., професор
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Цюман Т.П., доцент
кафедри загальної, вікової
та педагогічної
психології;
Петрочко Ж.В., професор
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Лях Т.Л., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Цюман Т.П. доцент
кафедри загальної, вікової
та педагогічної психології

Лях Т. Л., доцент кафедри
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«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та
національний виміри змін»

університет імені А.С. Макаренка

19.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Дослідження молодих учених у контексті розвитку
сучасної науки»

27.03.2014 р.

Київський університет імені Бориса
Грінченка

20.

ХІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»
Науково-практичний семінар з міжнародною участю
«Феноменологія депривації: психолого-педагогічний і
теоретико-прикладний дискурс. Ремедіум 5»

30-31.03.2015 р.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

22.

Науково-практична конференція «Комплексний підхід у
роботі з попередження торгівлі людьми на базі
загальноосвітніх навчальних закладів»

02.04.2015 р.

23.

V Всеукраїнська науково-практична конференція
«Дослідження молодих учених у контексті розвитку
сучасної науки»

9.04.2015 р.

24.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Дослідження молодих учених у контексті розвитку
сучасної науки»

09.04.2015

Київський університет імені Бориса
Грінченка

25.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми правового виховання учнівської та студентської
молоді в умовах становлення громадянського суспільства»

15-16.04. 2015 р.

Київський інститут Національного
університету «Одеська юридична
академія»

26.

Науково-практична конференця «Комплексний підхід у
роботі з попередження торгівлі людьми на базі
загальноосвітніх навчальних закладів»

16.04.2015 р.

Міністерство освіти і науки України,
Управління освіти і науки ІваноФранківської обласної державної
адміністрації, Інститут
післядипломної педагогічної освіти м.

21.

01.04.2015 р.
Східноєропейський університет імені
Лесі Українки
Міністерство освіти і науки України,
Управління освіти і науки ІваноФранківської обласної державної
адміністрації, Інститут
післядипломної педагогічної освіти м.
Львів
Київський університет імені Бориса
Грінченка

соціальної педагогіки та
соціальної роботи;
Спіріна Т. П., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Лехолетова М.М.,
викладач кафедри
анатомії і фізіології
людини
Лях Т. Л., доцент кафедри
Спіріна Т. П., доцент
кафедри
Сергєєнкова О.П.,
завідувач кафедри
загальної, вікової та
педагогічної психології
Цюман Т.П. доцент
кафедри загальної, вікової
та педагогічної психології

Снітко М. А., старший
викладач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Кібальна К.О., викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Мельніченко Т. В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Єжова Т. Є.
доцент кафедри викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Цюман Т.П. доцент
кафедри загальної, вікової
та педагогічної психології
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27.

XII International Academic Congress «Science, Education and
Technology in the Modern World»

18-20.04.2015 р.

28.

Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні
проблеми здоров’язбереження в Україні: педагогічні та
медичні проблеми репродуктивного здоров’я»

24.04.2014 р.

ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України

29.

The XVI International Academic Congress «History, Problems
and Prospects of Development of Modern Civilization :
Proceedings»

25-27.04.2015 р.

Tokyo University, Japan

30.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна
взаємодія в різних сферах життєдіяльності»

27-28.04.2015 р.

Російський державний педагогічний
університет імені Герцена

31.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Соціально-педагогічний простір: виклики сьогодення»

28.04.2015 р.

Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка

Лях Т.Л., , доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи;
Спіріна Т. П., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи;
Клішевич Н.А., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи, заступник
директора з науковометодичної та навчальної
роботи;
Сапіга С.В., викладач
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Маруненко І. М.,
завідувач кафедри
анатомії і фізіології
людини;
Омері І.Д., доцент
кафедри анатомії і
фізіології людини;
Лехолетова М.М.,
викладач кафедри
анатомії і фізіології
людини
Тимошенко Н. Є.,
старший викладач
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Вайнола Р.Х., професор
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Лях Т. Л., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи;
Спіріна Т. П., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
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32.

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна
робота як правозахисна професія»

29.04.2015 р.

Чернівецький національний
університет імені
Ю. Федьковича

33.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Сучасна логопедія. Традиції, пошуки та інновації»

29-30.04.2015 р.

Миколаївський національний
університет імені В.О.
Сухомлинського

34.

ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»

30-31.04.2015 р.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

35.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар
«Попередження та усунення дислексії у дітей з
порушеннями мовлення»

07.05.2015 р.

Інститут спеціальної педагогіки
НАПН України

36.

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Пріоритет
соціального розвитку у становленні особистості дитини
аутизмом»

07.05.2015 р.

Інститут спеціальної педагогіки
НАПН України

37.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної
роботи»

12.05.2015 р.

Кам’янець-Подільський національний
університету імені Івана Огієнка

Лях Т. Л., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи;
Сапіга С. В., викладач
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Кібальна К.О., викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Мельніченко Т. В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Лях Т.Л., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи;
Тимошенко Н.Є., старший
викладач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Кібальна К.О., викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Мельніченко Т. В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Кібальна К.О., викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Мельніченко Т. В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Вайнола Р.Х., професор
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
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Міжвузівська науково-методична конференція «Актуальні
проблеми іншомовної комунікації: лінвістичні, методичні
та соціально-психологічні аспекти»
Міжнародна науково-практична конференція
«Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри» (м.
Київ)
Міжнародна науково-практична конференція
«Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри»

12.05.2015 р.

Луцький національний технічний
університет

14.05.2015 р.

Київський університет імені Бориса
Грінченка

14.05.2015 р.

Київський університет імені Бориса
Грінченка

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми наукового й освітнього простору в умовах
поглиблення євроінтеграційних процесів»

14-15.05.2015 р.

Міжнародний вебінар «Програми натуралістичного
поведінкового втручання при аутизмі ESDM і JASPER» за
участю доктора Роберта Бакендорфа (США, Огайо),
засновника клініки допомоги дітям з особливостями в
розвитку в Огайо, логопеда, фахівця з комунікації

15. 05. 2015 р.

43.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
формування та розвитку інноваційної інфраструктури:
європейський вектор – нові виклики та можливості»

4-16.05.2015 р.

Міністерство освіти і науки України,
Львівська політехніка, кафедра
економіки підприємства та інвестицій
ІНЕМ, IТ-компанія SoftServe

44.

The 14th International Academic Congress «Fundamental and
Applied Studies in the Modern World»

23-25.05.2015 р.

45.

The XIV International Academic Congress»Fundamental and

23–25.05.2015

Міжнародне агентство з розвитку
культури, освіти і науки (IADCES),
Австралія, Мельбурн (International
Agency for the Development of Culture,
Education анд сценки, Australia,
Melbourne) у співпраці з
Оксфордським університетом
(Великобританія)
Міжнародне агентство з розвитку

38.

39.

40.

41.

42.

Мукачівський національний
університет
Сообщество особых семей «Мы
вместе», Україна, США

роботи;
Пожидаєва О.В., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Старинська Н.В., доцент
кафедри практичної
психології
Лозова О.М., завідувач
кафедри практичної
психології
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти,
Мельніченко Т. В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Сергєєнкова О.П.,
завідувач кафедри
загальної, вікової та
педагогічної психології
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Єжова Т.Є.
доцент кафедри викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Снітко М.А., старший
викладач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи

Тимошенко Н.Є., старший
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культури, освіти і науки (IADCES),
Австралія, Мельбурн (International
Agency for the Development of Culture,
Education анд сценки, Australia,
Melbourne) у співпраці з
Оксфордським університетом
(Великобританія)
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Кафедра ортопедагогіки та
реабілітології ІКПП НПУ ім. М.П.
Драгоманова

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»
Всеукраїнський навчальний семінар для батьків дітей з
інвалідністю «Діагностика раннього розвитку дитини»

30-31.05.2015 р.

48.

XIII міжнародна науково-практична конференція
«Психологія і педагогіка в XXI столітті. Нариси наукового
розвитку»

19-20.06.2015р.

Международная научная школа
психологии и педагогики, Росія, м.
Новосибірськ

49.

ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»

01-02.08.2015 р.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

50.

V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
та перспективи розвитку науки на початку третього
тисячоліття у країнах Європи і Азії»
Міжнародний вебінар «Інклюзивна освіта. Що це і як її
досягти?» за участю Шарлін Джоакім (США, Каліфорнія),
фахівця з інклюзивної освіти, спеціальної освіти, психолога

30-31.08.2014 р.

Переяслав-Хмельницький Державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди
Сообщество особых семей «Мы
вместе», Україна, США

52.

III Міжнародний науково-методичний семінар-практикум
«Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей
дошкільного віку»

16.09.2015 р.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

53.

V Міжнародна науково-практична конференція інтернетконференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я
дітей і молоді XXI сторіччя: сучасний стан, проблеми та
перспективи»

24-25.09.2015 р.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

54.

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

29-30.09.2014 р.

Переяслав-Хмельницький Державний

46.

47.

51.

11-12.06.2015 р.

07.09.2015 р.

викладач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи

Лях Т.Л., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Луцько К.В.
доцент кафедри викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Журавель Т.В., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Полковенко О.В., доцент
кафедри анатомії і
фізіології людини
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Денисюк О.М., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Веретенко Т.Г., професор,
завідувач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи;
Денисюк О.М., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Кобеньок Г.В., викладач
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55.

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах Європи і Азії»
І міжнародна конференція з проблем аутизму
«Відкриваючи двері»

13-14.10.2015

педагогічний університет імені
Григорія Сковороди
Сообщество особых семей «Мы
вместе», Асоціація громадських
організацій «Соціальний захист» за
участю спікерів зі США та Ізраїлю за
участю МОН України і Департаменту
освіти і науки, молоді і спорту
виконавчого органу КМДА

56.

I міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології
та реабілітації «Корекційно-реабілітаційна діяльність:
стратегії розвитку у національному та світовому вимірі»

15-16.10.2015 р

Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

57.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта
крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості,
навчальна література, листування»

22.10.2015 р.

Київський університет імені Бориса
Грінченка

кафедри анатомії і
фізіології людини
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти,
Таран О.П.
доцент кафедри викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти,
Кібальна К.О., викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Мельніченко Т. В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти;
Мороз О. В.,викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Кібальна К.О., викладач
викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти;
Мельніченко Т.В.,
викладач викладач
кафедри спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Неведомська Є.О. –
доцент кафедри анатомії і
фізіології людини
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58.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно
орієнтованому освітньому середовищі»

22.10.2015 р.

Інститут проблем виховання НАПН
України

59.

Всеукраїнський семінар-тренінг для тренерів
«Впровадження корекційних програм для осіб, які
вчиняють насильство в сім’ї»

21-23.10.2015 р.

Міністерство соціальної політики
України, Організація з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ)

60.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні
та емоцно-поведінкові фактори повноцінного
функціонування людини: культурно-історичний підхід»
VІ Міжнародна наукова конференція «Теоретичні і
прикладні науки в США»
Міжнародна науково-практична конференція
«Психологічна допомога особистості в кризових
соціокультурних умовах»
І Межрегиональная научно-практическая интернетконференция «Социально-педагогическая деятельность:
сферы сотрудничества и взаимодействия»

23-24.10.2015 р.

Харківський національний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди
Центр соціально-політичних
досліджень «Прем’єр»
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

29-31.10.2015 р.

Костромской государственный
университет имени Н.А. Некрасова

64.

І Міжнародна конференція з проблем науковообґрунтованої психологічної практики «Змінюючи
суспільство»

13-14.11.2015 р.

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

65.

IV Форум розвитку громадянського суспільства

66.

X Міжнародна науково-педагогічна конференція «Вища
освіта України у контексті інтеграції до європейського
освітнього простору»

19-21.11.2015

67.

Міжнародний круглий стіл з представлення та обговорення
результатів проекту Всеукраїнського фонду «Крок за

26.11.2015 р.

61.
62.

63.

26.10.2015 р.
29-30.10.2015 р.

19.11.2015 р.

ІСАР
«Єднання»,
Адміністрація
Президента України, Агентство США
з міжнародного розвитку (USAID),
Програма
розвитку
Організації
Об’єднаних Націй (ПРООН), Уряд
Швеції та МФ "Відродження", Фонд
ім. Ч.С. Мотта, UHY PROSTOR Ltd.
Group, НСК "Олімпійський"
Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнський фонд «Крок за
кроком»

Петрочко Ж.В., професор
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Пожидаєва О.В., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи; Денисюк О.М.,
доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Старинська Н.В., доцент
кафедри практичної
психології
Фірсова І.М., викладач
кафедри
Тохтамиш О.М., доцент
Лозова О.М., кафедри
практичної психології
Попова А.О., асистент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи; Сапіга С.В.,
викладач кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Пожидаєва О.В., доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Лях Т.Л., доцент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи,
заступник директора з
наукової роботи

Петрочко Ж.В., професор
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи; Попова А.О.,
асистент кафедри
соціальної педагогіки та
соціальної роботи
Мартинчук О.В.,
завідувач кафедри
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68.

кроком»: «Розвиток інклюзивної освіти шляхом
використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані,
Таджикистані та Монголії», що підтримується Програмою
«Раннє дитинство» Інституту Відкритого суспільства
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Приклдні науки та
технології в США та Європі»

27.11.2015 р.

Центр соціально-політичних
досліджень «Прем’єр»
Проект з технічної допомоги в сфері
МіО та ефективного використання
даних (МЕТІДА) за фінансової
підтримки Центрів контролю та
профілактики захворювань (Атланта,
США)
(Виконавець: МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»)
Національний університет «КиєвоМогилянська академія», Школа
соціальної роботи ім. Полтавця
Alliance for Public Health

69.

Форум «Посилення потенціалу з питань моніторингу та
оцінювання в системі охорони здоров’я та соціальних
послуг: новий запит до системи вищої освіти в Україні»

26-27.11.2015 р.

70.

Семінар «Якісні дослідження: підходи до аналізу та
інтерпретації даних» в межах Навчальної програми для
розвитку дослідницького потенціалу у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу

14-18.12.2015 р.

Інститут мистецтв
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж
НДЛ грінченкознавства
НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
НДЛ культури лідерства

2.3. Гранти (* після таблиці подати повний список)
КІЛЬКІСТЬ

викладач кафедри
спеціальної психології,
корекційної та
інклюзивної освіти
Фірсова І.М., викладач
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Лях Т.Л., кандидат
педагогічних наук, доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Лях Т.Л., кандидат
педагогічних наук, доцент
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

№

НДЛ
культури
лідерства
2015

НДЛ
інформатизації освіти
2015

НДЛ
освітології
2015

НДЛ
грінченкознавства
2015

Університетський
коледж
2015

Педагогічний
інститут
2015

Інститут
суспільства
2015

2015

Інститут
мистецтв
2015

Подані заявки
Отримані гранти

Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Інститут
людини
2015

2015

Гуманітарний
інститут
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8
1
Назва проекту

Автори проекту

Організація,
до якої подавався запит

Результати
(отримано, відхилено,
прийнято до розгляду та
ін.)

Гуманітарний інститут
Інститут людини
Дівчата проти корупції
1.
Дівчата проти корупції
2.

3.
4.

Порівняльне дослідження ментальності українців та
німців
Теоретичні і методичні засади підготовки фахівців до
інклюзивного навчання дітей з порушеннями мовлення

5.

Хронопсихологчне прогнозування дизонтогенезу
розумового розвитку дітей

6.

Комплексна психологічна реабілітація інвалідів, які
прибули із зони АТО"
Розвиток демократичних ідей: "Комплексна психологічна
реабілітація інвалідів, які прибули із зони АТО"
Інклюзивна освіта: крок за кроком

7.
8.

Лозова О.М.
Лозова О.М.
Клібайс Т.В.
Мартинчук О.В.,
Найда Ю.М.,
Софій Н.З., Таран
О.П.
Савенкова І.І.,
Мартинчук О.В.
Савенкова І.І.
Савенкова І.І.,
Мартинчук О.В.
Безпалько О.В.,
Мартинчук О.В.,
Софій Н.З., Найда
Ю.М.

Німецький Фонд ім. Рози Люксембург
Канадсьий фонд місцевих ініціатив
на 2015-2016 рік Посольства Канади
в Україні
Науковий інститут Альфреда
Круппа
International Agency for the
Development of Culture, Education and
Science (IADCES)

Прийтято до розгяду
Прийтято до розгяду

International Agency for the
Development of Culture, Education and
Science (IADCES)
Європейський фонд демократіі
"European endowment for democracy".
Фонд Посольства США

Прийнято до розгляду

Всеукраїнський фонд “Крок за
кроком”

Підписано меморандум
про спільну діяльність
між Всеукраїнським
фондом “Крок за кроком”,
Інститутом людини
Київського університету
імені Бориса Грінченка з
метою забезпечення

Прийтято до розгяду
Прийнято до розгляду

Відхилено
Прийнято до розгляду
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Дитячого логопедичного
центру “Логотренажер”
Інстиутуту людини
навчально-дидактичними
матеріалами.
Видано навчальнометодичний посібник:
Асистент учителя в
інклюзивному класі / Н.
М. Дятленко, Н. З. Софій,
О. В. Мартинчук, Ю. М.
Найда; під заг. ред. М. Ф.
Войцехівського. – К. :
ТОВ Видавничий дім
«Плеяди», 2015. – 172 с.
(з грифом МОН України)
Інститут мистецтв
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж
НДЛ грінченкознавства
НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
НДЛ культури лідерства

2.4. Стипендії на навчання за кордоном
№

Назва стипендіальної програми

Гуманітарний інститут
Інститут людини
Інститут мистецтв

ПІП, посада

Країна, ВНЗ, термін навчання

Результати
(диплом, сертифікат
тощо)

19

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж
НДЛ грінченкознавства
НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
НДЛ культури лідерства

2.5. Результати наукових досліджень, які впроваджено за межами Університету (* після таблиці подати повний список)

Кількість
упроваджених наукових
розробок (методик,
технологій та ін.)
№

Назва розробки

Гуманітарний інститут
Інститут людини

НДЛ
культури
лідерства
2015

НДЛ
інформатизації освіти
2015

НДЛ
освітології
2015

НДЛ
грінченкознавства
2015

Університетський
коледж
2015

Педагогічний
інститут
2015

Інститут
суспільства
2015

2015

Інститут
мистецтв
2015

Інститут
післядипломної
педагогічної
освіти

Інститут
людини
2015

2015

Гуманітарний
інститут

КІЛЬКІСТЬ

9

Автори розробки

Місце впровадження

Практичні результати, які
отримано Університетом від
упровадження (отримання коштів,
обладнання, налагодження
співпраці для подальшої роботи
тощо)

20
1.

Дитячий логопедичний центр “Логотренажер”

Безпалько О.В.,
Мартинчук О. В.

2.

Навчена безпорадність: особливості діагностики та
корекції

Клібайс Т.В.

3.

Перформанс Київського плейбек-театру
«Дежавюплюс»

Лозова О.М.,
Савінов В.П.

Інститут соціальної та політичної
психології спілкування НАПН
України

4.

Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку

Луцько К.В.,
Мартинчук О.В.

5.

Стандарт державної послуги соціальної
профілактики (затверджений наказом
Міністерства соціальної політики від 10.09.2015,
№912)

Журавель Т.В.

Спеціальні дошкільні навчальні
заклади для дітей з вадами слуху
України (з 2014 р.)
м. Київ, Міністерство соціальної
політики
України,
Представництво дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ) (2014-2015 рр.)

6.

Сходинки здоров’я для батьків: просвітницькопрофілактична тренінгова програма: навчальнометодичний посібник для фахівців соціальної
сфери
щодо
проведення
просвітницькопрофілактичних занять за програмою «Сходинки» з
батьками/опікунами підлітків, які перебувають у
конфлікті з законом

Веретенко Т.Г.,
Журавель Т.В.,
Лях Т.Л.,
Спіріна Т.П.,
Тимошенко Н.Є.

м. Київ, Державна пенітенціарна
служба
України,
Громадська
організація “Право на здоров`я”
(січень-серпень 2015 р.)

7.

Фенотипові кореляції в популяції людей Києва та
Київської області

Маруненко І.М.,
Тимчик О.В.,
Неведомська Є.О.

Інститут молекулярної біології та
генетики (2015-2016 рр.)

8.

Формування толерантності та попередження
конфліктів/ злочинів на ґрунті ненависті серед
підлітків та молоді, які постраждали внаслідок
конфлікту та/або проживають в регіонах з
найбільшою кількість внутрішньо-переміщених
осіб

Журавель Т.В.,
Лях Т.Л.

Представництво Дитячого Фонду
ООН (ЮНІСЕФ)

9.

Інститут людини Київського
університету імені Бориса
Грінченка, кабінет 331 (з березня
2015 р.)
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

Отримання меблів і обладнання для
навчально-методичного забезпечення
діяльності логопедичного центру на
загальну суму: 12000 грн.
Укладено угоду про співпрацю з
кафедрою практичної психології
Сумського державного педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
Укладено угоду про співпрацю з
лабораторією психології спілкування
Інституту соціальної та політичної
психології спілкування НАПН
України
Налагодження співпраці для
подальшої роботи
Налагоджено співпрацю з
Міністерством соціальної політики
України для спільного проведення
подальших просвітницьких,
адвокаційних та інших заходів,
розробки наукових, науковометодичних посібників тощо.
Сертифікат про підвищення
кваліфікації викладачів кафедри Т.Г.
Веретенко, Т.В. Журавель, Т.Л. Лях,
Спіріна, Н. Є. Тимошенко.
Налагодженно співпрацю для
подальших просвітницьких заходів,
розробки наукових, науковометодичних посібників з актуальних
проблем соціальної та соціальнопедагогічної роботи.
Налагодження співпраці для
продовження роботи з науковцями
НАН України. Обробка статистичних
даних стосовно тематики.
Планується публікація у SCOPUS.
Підготовлено до друку навчальнометодичний посібник для
спеціалістів. Придбано канцелярське
приладдя для кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи на
суму 2500 грн.
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Інститут мистецтв
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж
НДЛ грінченкознавства
НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
НДЛ культури лідерства

2.6. Інтелектуальна власність

Динаміка

2015

Університетський
коледж

2014

Динаміка

2015

2014

Педагогічний
інститут

Динаміка

2015

Інститут
суспільства

2014

-4

Динаміка

8

2015

12

КІЛЬКІСТЬ
Інститут
післядипломної
педагогічної освіти

2014

0
0
0

Динаміка

0
0
0

2015

Динаміка

0
0
0

Інститут мистецтв

2014

2015

Динаміка

Інститут людини

2014

Подано штатними
науково-педагогічними
та науковими
працівниками заявок
на видачу охоронних
документів
− винаходи
− корисні моделі
− промислові зразки
− авторські
свідоцтва
Отримано штатними
науково-педагогічними
та науковими
працівниками заявок
на видачу охоронних

2015

2014

Гуманітарний
інститут

22
документів
− винаходи
− корисні моделі
− промислові зразки
− авторські
свідоцтва

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

15

+15
КІЛЬКІСТЬ

Динаміка

2015

НДЛ культури лідерства
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ інформатизації освіти
Динаміка

2015

НДЛ освітології
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ грінченкознавства

Подано штатними
науковими
працівниками заявок
на видачу охоронних
документів
− винаходи
− корисні моделі
− промислові зразки
− авторські
свідоцтва
Отримано штатними
науковими
працівниками заявок
на видачу охоронних
документів
− винаходи
− корисні моделі
− промислові зразки
− авторські
свідоцтва

4. ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ (* після таблиці подати повний список)
Гуманітарний
інститут

Інститут людини

Інститут мистецтв

КІЛЬКІСТЬ
Інститут
післядипломної
педагогічної освіти

Інститут
суспільства

Педагогічний
інститут

Університетський
коледж

+3

Динаміка

32

2015

29

2014

-19

Динаміка

44

2015

63

2014

-2
0
-1
-8

Динаміка

6
2
0
26

2015

8
2
1
34

2014

0

Динаміка

0

2015

0

2014

+23

Динаміка

30

2015

Динаміка

7

2014

2015

Кількість наукових
публікацій у зарубіжних
виданнях, що входять
до наукометричних баз
даних *
Кількість викладачів,
які мають h-індекс у
Scopus *
Кількість наукових
публікацій у зарубіжних
виданнях, що не
входять до науко
метричних баз даних *
Кількість монографій*
Кількість підручників*
Кількість посібників*
Кількість статей у
наукових фахових
виданнях
Кількість інших
публікацій (статей,
тез)*

2014

Динаміка

2015

2014

23

КІЛЬКІСТЬ

Кількість наукових
публікацій у зарубіжних
виданнях, що входять
до науко метричних баз
даних *
Кількість науковців,
які мають h-індекс у
Scopus
Кількість наукових
публікацій у зарубіжних

Динаміка

2015

НДЛ культури лідерства
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ наукометрізації освіти
Динаміка

2015

НДЛ освітології
2014

Динаміка

2015

2014

НДЛ грінченкознавства

24
виданнях, що не
входять до науко
метричних баз даних *
Кількість монографій
Кількість підручників
Кількість посібників
Кількість статей у
наукових фахових
виданнях
Кількість інших
публікацій (статей, тез)

Список публікацій у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних (оформити за вимогами МОН України, після
бібліографічних даних в дужках зазначити назву наукометричної бази)
Гуманітарний інститут
1.
2.
Інститут людини
1. Kutishenko V. Spiritual values as a mental resource of a leader / V. Kutishenko, G. Stavytskyi / Possibilities of Actualization of Human Mental Resources
Second: collection of sсientific articles (International Sсientific-Practical Seminar, Riga, 5-6 October 2015) / Institute of Russian Academy of Sсiences
(Rassia, Moscow), International Higher School 0f Practical Psychology (Latvia, Riga). – Riga, 2015. – p.64-69.
2. Savenkova I. I. Chronopsychological prognosis of the course of psychosomatic diseases ScienceRise : [International Journal]. – Series : Psychological
Sciences. – № 2 (7). – 2015. – Р. 87–90 (РИНЦ)
3. Sheyko V. H. Vilosenum influence on the perfomanceof the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia / V. H.
Sheyko,
I. M. Marunenko // Young Scientist. – № 3 (18), march, 2015, p. 16–20 (Science)
4. Єжова Т. Є. Право дітей з особливостями психофізичного розвитку на освіту в міжнародних нормативно-правових документах / Т. Є. Єжова //
Публічне право. – 2015. – № 1 (17). – С. 12–15 (Index Copernicus).
5. Кутішенко В. П. Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва / В.П.Кутішенко, Н.Г.Пилипенко, С.О.Ставицька //
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. VІ: Психологія
обдарованості. – Випуск 11. – Київ. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 415 с. – С. 141-151.
6. Кутішенко В. П. Уявлення студентів про необхідні особистісні характеристики сучасного державного лідера / В. П. Кутішенко, Г. А. Ставицький //
Вестник психологии развития и гештальт похода. Сборник статей. 2 выпуск. – Киев: «Химджест», 2015. – с. 57 – 59.
7. Кутішенко В. П. Психологічний портрет сучасного інтелігента / В. П. Кутішенко //Вісник Кам'янець-Подільський національного університету імені
Івана Огієнка.Психологічні науки. – Випуск 7. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори» – 2006, 2015. – 208с. – С.163-168.
8. Кутішенко В.П. Психологічні особливості виникнення i подолання професійних криз педагогами та психологами / О.В.Савицька, В.П. Кутішенко //
Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції, (Харків, 23–24 жовтня 2015 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків:
«Діса плюс», 2015. – 348 c. – С. 256-257.
9. Лозова О. М. Контекстний аналіз вживання категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях / О. М. Лозова // International Scientific Journal
"Science Rise" – Психологические науки. – № 2 (7). 2015. – С. 83–86 (Index Copernicus)
10. Лозова О. М. Міжпрофесійна диференціація психосемантичного змісту категорії «справедливість» / О. М. Лозова // Science, the European Association
of pedagogues and psychologists International scientific-practical web-congress of pedagogues and psychologists «BE SMARt!» the 17-18th of February
2015, Geneva (Switzerland), Volume II, р. 46–51 (РИНЦ)
11. Лях Т. Л. Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні / Т. П. Спіріна, Т. Л. Лях, Н.А. Клішевич, С. В. Сапіга //
Science, Education and Technology in the Modern World. – Volume III. – United States, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015. – P.

25
386–391 (Scopus)
12. Мартынчук Е. В. Опыт разработки образовательной программы для специальности «Коррекционное образование (логопедия)» в Киевском
университете имени Бориса Гринченка / Е. В. Мартынчук // Международная научная школа психологии и педагогики. – №5 (13). 2015. – С.30–33.
(РИНЦ)
13. Москальов М. В. Навчальна програма підготовки молодих педагогів до входження в освітню організацію // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65) : Тематичний випуск «Вища
освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» . – К.: Гнозис, 2015. – С. 302-311.
14. Москальов М. В. Психологічний супровід входження молодих педагогів в освітню організацію // ScienceRise. – 2015. – Volume 11/1 (16). – C. 6974. (Фахове
видання
включене
до
науко
метричних
баз
даних
Index
Copernicus,
РИНЦ,
CrossRef, WorldCat, DOAJ, Base,DRJI, OAJI Ilrich’s Periodicals Directory, SIS, ASI, GIF)
15. Петрунько О. В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціальзації / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. –
Вип. 3-4 (48-49). – К.: Едельвейс, 2015. – С. 54–59 (Index Copernicus)
16. Петрунько О. В. Творчість і обдарованість: проблеми діагностики й інтерпретації/ О.В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник
наукових праць. – Вип. 3-4 (48-49). – К. : Едельвейс, 2015. – С. 39–44 (Index Copernicus)
17. Полковенко О. В. Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження / О.В. Полковенко, Г. В. Кобеньок, Т. В. Полковенко // Scientific
Journal «ScienceRise». – №5/1 (10). – 2015. – С. 71–73 (Science)
18. Полковенко О. В. Канцерогенні речовини в сучасних косметичних засобах / О. В. Полковенко // Scientific Journal «ScienceRise». – №1(7) V2, 2015. –
С. 11–14 (Science)
19. Спирина Т. П. Подготовка социальных работников в системе непрерывного образования / Т. П. Спіріна // The 4 International Sciences Congress
“Science and Education in the Modern World” (Auckland, New Zealand, 5-7 January 2015). – Auckland, 2015. – P.210–215 (Scopus)
20. Старинська Н. В. Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів –психологів під час навчально-професійної діяльності / Н. В.
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39. Недошитко О. П. Психологічні особливості професійного вигорання медичних працівників [Електронний ресурс] / О. П. Недошитко // Наукові здобутки
студентів Інституту людини. – К. : Інститут людини Київськ. ун-ту імені Бориса Грінченка, 2015. – Вип.2. – Режим доступу:
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/5 (Столярчук О.А)
40. Недошитко О. П. Психологічні особливості професійного вигорання медичних працівників / Недошитко О.П. // Магістерські дослідження: тематичний
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41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. / за заг. ред. Огнев`юка В. О. ; редкол.: В. О. Огнев`юк, Л. Л. Хоружа,
А. Л. Стеблецький, Г.В. Бєлєнька [та ін.]. – К: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 314–316 (Столярчук О.А.)
Нікода К. Є. Індивідуальні стратегії інтерпретації термінології студентами-психологами / К. Є. Нікода // Магістерські дослідження: тематичний огляд та
анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 316–317 (Лозова О.М.)
Папазова В. О. Часова перспетива як чинник особистісної ефективності студентів / В. О. Папазова // Магістерські дослідження: тематичний огляд та
анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 317–319
(Сергєєнкова О.П.)
Попович С. С. Особливості стану сформованості просторових уявлень дітей старшого дошкільного віку із ПМР / К. О. Кібальна, С. С. Попович //
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв: МНУ
ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – №2. – С. 71–77. (К. О. Кібальна)
Романова Н. П. Проблеми підготовки вихованців інтернатних закладів до самостійного життя/ Н. П. Романова // Проблеми та перспективи розвитку
науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матер. ХVI Міжнар. науково-практ. інтернет-конфер. – Переяслав-Хмельницький :
Переяслав-Хмельницький держ. пед. унів. ім. Г. Сковороди, 2015. – С. 230–235 (Петрочко Ж. В.)
Рубан П. Г. Вплив арт-терапії на соціальну адаптацію розумово відсталих / П. Г. Рубан // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації
кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 319–321 (Вакуліч Т.М.)
Семко А. М. Психологічні особливості готовності молоді до шлюбно-сімейних стосунків / А. М. Семко // Магістерські дослідження: тематичний огляд
та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 321–323
(Тохтамиш О.М.)
Середа В. Г. Зміст, форми та методи соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу серед бездоглядних дітей / Т. Л. Лях, В. Г. Середа // Вісник
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : зб. наук. пр. / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. –
Вип. 122. – Сер. Педагогічні науки. – С. 151–154 (Лях Т. Л.)
Середа В. Г. Індивідуальні фактори ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки підлітків - учнів професійно-технічних навчальних закладів / Т. Л.
Лях, В. Г. Середа // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф.
(26-27 березня 2015 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені Л. С. Макаренка, 2015. –Том 2.– 461–466 (Лях Т. Л.)
Середа Л. В. Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів / Спіріна Т. П.,
Середа Л. В. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 425–430
(Спіріпа Т.П.)
Середа Л. В. Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів / Спіріна Т. П.,
Середа Л. В. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми (26-27
березня 2015 р.).– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Том 2. – С. 161–163. (Спіріна Т. П.)
Сімьонова С. В. Соціально-педагогічна підтримка батьків-одинаків / С.В. Сімьонова // Магістерські дослідження : тематичний огляд та анотації
кваліфікованих робіт за ОРК “магістр”, 2015 р. / за заг. ред. В.О. Огневюка ; редкол. В. О. Огневюк, Л. Л.Хоружа, Н. М.Віннікова та ін. – К. : Київський
університет імені Бориса Грінченка, 2015. (Денисюк О. М.)
Сімьонова С. В. Характеристика труднощів та потреб батьків - одинаків [Електронний ресурс] / С. В. Сімьонова // Перші кроки у науку: психологія та
соціальна педагогіка: наукові доробки магістрантів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 2015 року: зб. наук. пр. –
Вип. 3. – Режим доступу: http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/149#.VWh9RY70HIU (Денисюк О. М.)
Сімьонова С.В. Характеристика труднощів виховання дитини у монобатьківській сім’ї // ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». 29-30 квітня, 2015 р. Режим доступу :
http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/16/cat/8 (Денисюк О. М.)
Скуріхіна А. М. Теорія множинного інтелекту: прикладний аспект [Електронний ресурс] / А. М. Скуріхіна // Наукові здобутки студентів Інституту
людини. – К. : Інститут людини Київськ. ун-ту імені Бориса Грінченка, 2015. – Вип.2. – Режим доступу: http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/
issue/view/5 (Сорокіна О.А.)
Ткаченко Ю. В. Особливості мотиваційної сфери сучасних студентів - психологів / Ю. В. Ткаченко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та
анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 323–325
(Старинська Н.В.)
Файдюк О. В. Соціально-педагогічна профілактика агресивної поведінки підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах / О. В. Файдюк // Зб. тез наук.
робіт учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (м. Запоріжжя, 21-24 квітня 2015 р.). –
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Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – С. 76–78 (Снітко М. А.)
57. Хахановська Т. В. Творчість і обдарованість: проблеми діагностики й інтерпретації / О. В. Петрунько, Т. В. Хахановська // Педагогічний процес: теорія і
практика: Зб. наук. пр.– К. : Едельвейс, 2015. – Вип. 3-4 (48-49). – С. 39–44 (Петрунько О.В.)
58. Хоменко О. В. Психологічні особливості самооцінки підлітків-вихованців інтернатних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Хоменко // Наукові
здобутки студентів Інституту людини. – К. : Інститут людини Київськ. ун-ту імені Бориса Грінченка, 2015. – Вип.2. – Режим доступу:
http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/5 (Сорокіна О.А.)
59. Хоменко О. В. Психологчні особливості самооцінки дітей - вихованців інтернату / О. В. Хоменко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та
анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 325–327
(Сорокіна О.А.)
60. Царенко Д.О. Роль соціального інтересу у психологічному благополуччі студентів / Д. О. Царенко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та
анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 327–329
(Маланьїна Т.М.)
61. Циганчук Т. В. Дацюк Н. О. Особливості уявлення про сім'ю в ментальності українців / Т. В. Циганчук, Н. О. Дацюк. // Педагогічний процес : теорія і
практика: зб. наук. пр. – К. : Едельвейс, 2015. – Вип. 3–4 (48–49). – С. 82–86 (Циганчук Т.В.)
62. Циций А. О. Психологічні особливості формування “образу Я”/ А. О. Циций // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних
робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 329–331 (Лебідь Н.К.)
63. Шишигіна К. О. . Психологічна готовність дівчат до материнства / К. О. Шишигіна // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації
кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2015 р. ; За заг. ред. Огнев`юка В. О. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 331–333 (Таран О.П.)
Інститут мистецтв
1.
2.
Інститут післядипломної педагогічної освіти
1.
2.
Інститут суспільства
1.
2.
Педагогічний інститут
1.
2.
Університетський коледж
1.
2.
НДЛ грінченкознавства
1.
2.
НДЛ освітології
1.
2.
НДЛ інформатизації освіти
1.
2.
НДЛ культури лідерства
1.
2.
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4.2. Студенти-учасники міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій та семінарів
ПІП студента
Беляєва М.С.

Назва кафедри
Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

Курс
3

Напрям підготовки
Корекційна освіта
(логопедія)

Мамчур У.В.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

3

Корекційна освіта
(логопедія)

Воронько В.В.

Кафедра анатомії і
фізіології людини

3

Корекційна освіта.
Логопедія

Воронько В.В.

Кафедра анатомії і
фізіології людини

3

Корекційна освіта.
Логопедія

Воронько В.В.
Малієнко О.В.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

3

Корекційна освіта
(логопедія)

Воронько В.В.
Беляєва М.С.
Мамчур У.С.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

4

Корекційна освіта
(логопедія)

Назва конференції
Підсумкова науковопрактична конференція в
рамках ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт з природничих,
технічних та гуманітарних
наук у 2014/2015
навчальному році за
напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної
освіти»
Підсумкова науковопрактична конференція в
рамках ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт з природничих,
технічних та гуманітарних
наук у 2014/2015
навчальному році за
напрямом «Актуальні
проблеми інклюзивної
освіти»
XI Міжнародна наукова
конференція студентів і
аспірантів «Молодь і поступ
біології»
III Міжнародна науковопрактична конференція
молодих вчених «Розвиток
сучасної освіти і науки:
результати, проблеми,
перспективи»
II Міжнародна науковопрактичної конференції
студентів та молодих учених
“Корекційна та інклюзивна
освіта очима молодих
науковців”
І Всеукраїнська науковопрактична студентська
конференція «Українська
корекційна освіта: історія та
перспективи розвитку»

Місце і дата проведення
01.04.2015 р., м. Київ, Відкритий
міжнародний університет
розвитку людини “Україна”

01.04.2015 р., м. Київ, Відкритий
міжнародний університет
розвитку людини “Україна”

20-23.04.2015 р., м. Львів,
Львівський національний
університет імені Івана Франка
26-27.03.2015 р., м. Дрогобич,
Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
Івана Франка
16.04.2015 р., м. Суми, Сумський
державний педагогічний
університет

24-25.08.2015 р. , м. Київ,
Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова.
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Воронько В.В.
Малієнко О.В.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

2

Корекційна освіта
(логопедія)

Воронько В.В.
Малієнко О.В.
Долнер В. Ю.
Попович С.С.
Мішіна Ю.С.
Пурська І. І.
Куца І. Р.
Салата К.О.
Телендій А.Ю.
Харченко Д.О.
Ходаківська А.В.
Горбатенко К.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

3-4

Корекційна освіта
(логопедія)

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

3

Соціальна педагогіка

Горбатенко К.А.

Кафедра загальної,
вікової та педагогічної
психології

3

Психологія

Гунько А.Ю.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Дерій Т.М.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Дерій Т.М.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

ІІ тур ХІ Всеукраїнська
студентська олімпіада зі
спеціальності 13. 00. 03
«Корекційна освіта»
Студентська науковопрактична конференції
«Перші кроки в науку»
Інституту людини

26-27.03.2015 р., м. Кам′янецьПодільський, Кам`янецьПодільський національний
університет імені Івана Огієнка
14.05.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція “Громадські
ініциативи молоді - основа
соціально-економічної
перебудови України
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Х Міжнародна науковопрактична
інтернетконференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії»
ХV Міжнародна науковопрактичної
інтернетконференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії».

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

30-31.01.2015
р.,
м.Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»
30.06-01.07.2015 р.,
м. Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди»
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Зарюгіна Ю. Є.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Зарюгіна Ю. Є.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Іванчук К. П.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Іванчук К.П.
Тимошенко К.Ю.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Канчура О.А.

Кафера
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Лелет Н.Г.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Лелет Н.Г.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Студентська
науковопрактична
конференція
«Перші кроки у науку:
психологія,
соціальна
педагогіка,
корекційна
освіта»
ХІІІ Міжнародна науковопрактичної
інтернетконференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Конкурсний проект на тему
«Не думками, а ділом!»
ХVІ Міжнародна науковопрактичної
інтернетконференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії»
Х Міжнародна науковопрактична
інтернетконференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії»
ХІV Міжнародна науковопрактичної
інтернетконференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

14.05.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка
Інститут людини
30-31.04.2015 р., м.ПереяславХмельницький,
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»
25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченкаа

01-02.08.2015
р.,
м.Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»
30-31.01.2015 р.,
м.
Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»
30.05-01.06.2015 р.,
м. Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди»
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Малієнко О.В.
Синельник М.Г.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

4

Корекційна освіта
(логопедія)

Малієнко О.В.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

4

Корекційна освіта
(логопедія)

Мигашко Є. М.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Мигашко Є. М.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Мигашко Є. М.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Паламарчук Н.А.

Кафедра загальної,
вікової та педагогічної
психології

3

Психологія

Попович С.С.
Мішина Ю.С.
Беляєва М.С.
Мамчур У.В.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

3-4

Корекційна освіта
(логопедія)

Європи та Азії»
VIII Міжнародний науковий
форум «Простір
гуманітарної комунікації»
VI Республиканская
Студенческая
Олимпиада по
коррекционной педагогике и
специальной психологии
Х Міжнародна науковопрактична
інтернетконференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Доповідь: «Підтримка та
співпраця без кордонів»:
інтеграція
біженців
в
українське суспільство.
Студентська
науковопрактична конференція
«Перші кроки у науку:
психологія,
соціальна
педагогіка,
корекційна
освіта»
Доповідь:
«Соціальнопедагогічна
робота
з
біженцями у громадських
об'єднаннях»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція “Громадські
ініциативи молоді - основа
соціально-економічної
перебудови України
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція «Громадські
ініціативи молоді- основа

28-30.10.2015р.,
м. Київ, Національний
педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова
26-27.10. 2015 р.,
м. Мінськ, Білоруський
державний педагогічний
університет ім. Максима Танка
30-31.01.2015 р.,
м.
Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»
25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

14.05.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

15.03.2015 р.
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка
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Рогозна Ю. М.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

3

Соціальна робота

Романенко К. О.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

5

Соціальна педагогіка

Романова Н. П.

Кафера
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Середа Л. В.

Кафера
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Сімьонова С. В.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Сімьонова С. В.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Сімьонова С. В.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної

6

Соціальна педагогіка

соціально-економічної
перебудови України»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Конкурсний проект на тему
«Школа для батьків: діалог
без меж»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Конкурсний проект на тему
«Особливості спілкування
учнівської
молоді
у
соціальних мережах»
ХVІ Міжнародна науковопрактичної
інтернетконференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки
на
початку
третього
тисячоліття
у
країнах
Європи та Азії»
II Міжнародна науковопрактична
конференція
«Інноваційний
розвиток
вищої освіти: глобальний та
національний виміри змін»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
XIII Міжнародна науковопрактична
інтернетконференція
«Характеристика труднощів
виховання
дитини
у
монобатьківській сім’ї»
Студентська
науковопрактична
конференція

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

01-02.08.2015 р.,
м. Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди»
26-27.03.2015 р.,
м. Суми, Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С. Макаренка
25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

29-30.04.2015 р.,
м. Переяслав-Хмельницький,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди»
14.05.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
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роботи

Скуріхіна А.М.

Кафедра загальної,
вікової та педагогічної
психології

3

Психологія

Скуріхіна А.М.

Кафедра загальної,
вікової та педагогічної
психології

3

Психологія

Скуріхіна А.М.

Кафедра загальної,
вікової та педагогічної
психології

3

Психологія

Тимошенко
К. Ю.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Тимошенко
К. Ю.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6

Соціальна педагогіка

Файдюк О. В.

Кафедра
соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

4

Соціальна педагогіка

«Перші кроки у науку:
психологія,
соціальна
педагогіка,
корекційна
освіта»
XVІІІ Всеукраїнська
науково- практична
конференції "Молодь,
освіта, наука, культура і
національна самосвідомість
в умовах європейської
інтеграції"
Конференція «Науковометодиичне забезпечення
психолого-педагогічного
моніторингу особистісного
розвитку інтелектуально
обдарованих
старшокласників”
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Студентська
науковопрактична
конференція
«Перші кроки у науку:
психологія,
соціальна
педагогіка,
корекційна
освіта»
Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференція
«Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України»
Конкурсний проект на тему
«Особливості профілактики
агресивної
поведінки
підлітків у школах м.
Києва»

імені Бориса Грінченка
Інститут людини
24.04.2015 р., м. Київ,
Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова, Європейський
університет
17.03.2015 р.,
м. Київ, Інститут обдарованої
дитини НАПН України

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка

14.05.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка
Інститут людини
25.03.2015 р.,
м. Київ, Київський університет
імені Бориса Грінченка
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4.3. Студенти-призери наукових конкурсів, олімпіад, турнірів (крім Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,
Всеукраїнської студентської олімпіади, інформація про які наявна в НМЦ ДНПП)
ПІП студента

Назва кафедри

Місце

Курс

Напрям підготовки

Малієнко
Олександра
Володимирівни

Кафедра спеціальної
психології, корекційної
та інклюзивної освіти

1

4

Корекційна освіта
(логопедія)

Назва навчальної
дисципліни/
напряму підготовки
Корекційна
педагогіка та
спеціальна психологія

Назва конкурсу, місце і дата
проведення
VI Республіканська олімпіада з
корекційної педагогіки та
спеціальної психології (з
міжнародною участю) на базі
дефектологічного факультету
Білоруського державного
педагогічного університету імені
Максима Танка

4.4. Спеціалісти, магістри випуску 2015 р., які продовжили навчання в аспірантурі Університету
ПІП студента

Спеціальність в
магістратурі

Спеціальність в
аспірантурі

Форма навчання

Науковий керівник

4.5. Наукова робота зі студентами
Назва структурного підрозділу

Студентські наукові гуртки
(кількість)

Наукові заходи для студентів
(кількість)

Наукові видання для студентів
(кількість)

13

65

1

Гуманітарний інститут
Інститут людини
Інститут мистецтв
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж

4.6. Студентські наукові гуртки
Назва структурного
підрозділу
Кафедра анатомії і фізіології
людини

Назва наукового гуртка

ПІП керівника

Студентське науковоекологічне товариство
«Крок»

Кобеньок Г.В.

Заходи, проведені науковим гуртком
(дата, назва, місце проведення)
02.03.2015 р., засідання гуртка
«Розробка програми моніторингових
досліджень якості міського середовища
на період весна-осінь 2015р.» (Інститут
людини)
01.04.2015 р., круглий стіл за участі
к.б.н. Титаря В.М. на тему: „Вплив
кліматичних змін на динаміку
екологічних ніш в природних

Результати
− Воронько В.В.
Використання асиметрії
морфологічних ознак плодів
липи серцелистої Tilla
cordata Mill. як інтегрального
показника якості міського
середовища / В.В. Воронько,
Г.В. Кобеньок // Розвиток
сучасної освіти і науки:
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екосистемах” (Інститут зоології АН
України)
01-24.04.2015 р., проведення
моніторингових досліджень якості
міського середовища (Русанівський
канал, Труханів острів, пр.
Червонозоряний)
29.04.2015 р., екскурсія в орнітологічний
заказник „Конча-Заспа”;
11-30.05.2015р.:
1.
Проведення моніторингових
досліджень якості міського середовища
(Голосіївський ліс, Ленінградька площа)
2.
Зустріч з науковцями Інституту
зоології АН України к.б.н. Козиненко
І.П. та Байдашніковим А.А. Тема
обговорення:” Шляхи проникнення
інвазійних видів в природні екосистеми
України” (Інститут зоології АН України)
Кафедра анатомії і фізіології
людини

Міжвузівський клуб здоров’я

Маруненко І.М.,
Неведомська Є.О.

Кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

Особистісна саморегуляція
як фактор професіоналізму
студентів
“Психологія особистості в
бізнесі”

Васильєв О.О.

Самоактуалізація як повна
реалізація потенційних
можливостей особистості

Старинська Н.В.

Кафедра загальної, вікової та
педагогічної психології

Кафедра практичної
психології

Москальов М.В.

12.05.2015 р., круглий стіл на тему:
«Екологія людини: сучасні уявлення та
тенденції» (Інстистут людини)
19.05.2015 р., відкрита лекція «Шкідливі
речовини в косметиці» (Інстистут
людини)
22.05.2015 р., лекція «Сучасні аспекти
імунорегуляції показників вищої
нервової діяльності людини» (Інстистут
людини)
22.05.2015 р., круглий стіл «Практичне
застосування здоров'яформуючих та
здоров'язберігаючих технологій на
заняттях та в повсякденному житті»
(Інстистут людини)
23.10.2015 р., практичне заняття
«Методи діагностики психічних станів
та динаміки їх змін» (Інстистут людини)
22.10.2015 р., презентація напряму
“Входження особистості в організацію”
(Інстистут людини)
05.11.2015 р., презентація новітніх
наукових досліджень з коучінг-стратегій
(Інстистут людини)
03.03.2015 р., семінар «Основні
напрямки роботи психологічної служби
ВНЗ із студентами» (Інстистут людини)

результати, проблеми,
перспективи : Матер. III
Міжнародної науковопрактичної конференції
молодих вчених (26-27
березня 2015 р., м. Дрогобич)
– Дрогобич : Посвіт, 2015. –
С.31-33
− Воронько В.В. Біологічна
оцінка якості міського
середовища на прикладі
мінливості листової
пластинки верби плакучої
Salix babylonica L. / В. В.
Воронько, Г. В. Кобеньок //
Молодь і поступ біології : Зб.
тез XI Міжнар. наук. конф.
студ. і аспір., м. Львів (20-23
квітня 2015 р.). – Львів :
Сполом, 2015. – С. 215–216
Михайловська А. П. Як
визначити
педагогу
психологічний
портрет
студента?
[Електронний
ресурс] / Євгенія Олексіївна
Неведомська, Анна Петрівна
Михайловська
//
Освітологічний
дискурс.
Електронне наукове фахове
видання
Київського
університету імені Бориса
Грінченка. – К. : КУ імені
Бориса Грічнекнка, 2015. –
№1 (9). – С. 158–166
Підготовка наукової статті до
збірника наукових праць
студентів Інституту людини
Підготовка наукової статті до
збірника наукових праць
студентів Інституту людини

Проведення психологічного
дослідження на основі
гуманістичної психології за
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майбутнього фахівця

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Безпечна поведінка підлітків
в Інтернет-мережі

10.03.2015 р., тренінг «Правила
ефективного планування робочого часу,
життєвих цілей (Інстистут людини)
24.03.2015 р., практикум «Розвиток
умінь долати труднощі в різних
складних ситуаціях» (Інстистут людини)
03.04.2015 р., тренінг розвитку здібності
до самоактуалізації» (Інстистут людини)
17.04.2015 р., практикум «Креативність
як властивість самоактуалізованої
особистості» (Інстистут людини)
07.10.2015 р, семінар «Значення
самоактуалізації в житті людини»
(Інстистут людини)
19.10.2015 р., круглий стіл «Особливості
самоактуалізації майбутніх психологів у
процесі професійної підготовки»
(Інстистут людини)

Снітко Марина
Аркадіївна

21.05.2015 р., тренінг «Види діяльності
підлітків в Інтернет-мережі» (Інстистут
людини)
17.04.2015 р., тренінг «Правила
поведінки в Інтернет-мережі» (Інстистут
людини)
08.05.2015 р., тренінг «Використання
інтерактивних методів у формуванні
безпечної поведінки підлітків в
Інтернет-мережі» (Інстистут людини)
15.05.2015 р., тренінг «Особливості
розробки та реалізації профілактичних
програм, спрямованих на формування
безпечної поведінки підлітків в
Інтернет-мережі» (Інстистут людини)

наступною тематикою
(квітень-травень):
− Підходи до вирішення
проблеми самоактуалізації в
надрах вітчизняної
психології (студентка 6
курсу спеціальності
«Практична психологія»
Ткаченко Юлія)
− Особливості творчої
спрямованості
самоактуалізації особистості
(студенти 4 курсу напряму
підготовки «Практична
психологія» Касьян Ніна,
Горбач Анастасія)
− Особливості
самоактуалізованої
особистості студентів
(студентка 4 курсу напряму
підготовки «Практична
психологія» Толпигіна
Наталія)
− Участь студентки 5 курсу
спеціальності “Соціальна
педагогіка” Романенко К. О.
у Всеукраїнській
студентській науковопрактичній конференції
«Громадські ініціативи
молоді – основа соціальноекономічної перебудови
України». Конкурсний
проект на тему «Особливості
спілкування учнівської
молоді у соціальних
мережах» (25 березня 2015
року, Київ, Київський
університет імені Бориса
Грінченка)
− Файдюк О. В. Соціальнопедагогічна профілактика
агресивної поведінки
підлітків у загальноосвітніх
навчальних закладах / О. В.
Файдюк // Зб. тез наукових
робіт учасників II етапу
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Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Професійне
самовдосконалення
майбутніх фахівців
соціальної сфери в умовах
ресурсного центру

Тимошенко
Наталія Євгенівна

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

«Соціальна реклама в
професійній дільності
соціального педагога»

Фірсова Ірина
Миколаївна

18.03.2015 р., тренінг “Проблема
професійного самовдосконалення
фахівців, які здійснюють соціальнопедагогічну роботу» (Інстистут людини)
25.03.2015 р., тренінг «Ресурсне
забезпечення соціально-педагогічної
роботи» (Інстистут людини)
15.04.2015 р., тренінг «Роль ресурсних
центрів у організаційному забезпеченні
соціально-педагогічної роботи»
(Інстистут людини)
22.04.2015 р., тренінг «Самоорганізація
студента як базова умова успішного
навчання» (Інстистут людини)
13.05.2015 р., тренінг «Роль і місце
самостійної роботи у засвоєнні
студентом навчального матеріалу»
(Інстистут людини)
20.05.2015 р., тренінг «Методи і
прийоми роботи з інформацією»
(Інстистут людини)
27.05.2015 р., тренінг «Використання
потенціалу Інтернет-технологій у
соціально-педагогічній роботі»
(Інстистут людини)
10.03.2015 р., практикум «Створення
рекламних продуктів на соціальну
тематику» (Інстистут людини)
17.03.2015 р., практикум «Ознайомлення
з алгоритмом планування та проведення
рекламно-інформаційної кампанії на
соціальну тематику» (Інстистут людини)
16.04.2015 р., практикум «Робота над
створенням рекламно-інформаційної
кампанії, спрямованої на вирішення
однієї з актуальних проблем, що існують
в сучасному суспільстві» (Інстистут
людини)
27.04.2015 р., акція «Виставка соціальної
реклами «Фрагменти людського буття

Всеукр. студ. олімпіади зі
спеціальності «Соціальна
педагогіка», м. Запоріжжя
(21-24.04.2015 р.). –
Запоріжжя : Запорізький
національний університет,
2015. – С. 76–78
− Презентація
спеціальностей «Соціальна
педагогіка», «Соціальна
робота» на
профорієнтаційному
інтерактивному заході для
дітей «Місто професій-2015»
(під патронатом Марини
Порошенко) м. Київ, парк
імені Тараса Григоровича
Шевченка (25.04.2015 р.)
− Тренінг для
старшокласників «Професія.
Кар’єра. Успіх» (30.04.2015
р.) м. Київ, Спеціалізована
школа №269 з поглибленим
вивченням інформатики та
французької мови

Виставка соціальної реклами
в рамках проведення тижня
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи Інституту людини
(25-30.04.2015 р.)
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Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Самоактуалізація особистості
студента в умовах
молодіжних громадських
організацій

Попова Альона
Олексіївна

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Молодий науковець

Веретенко Тетяна
Григорівна
Денисюк Олена
Миколаївна

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Інформаційна безпека та
комп’ютерна грамотність

Снітко Марина
Аркадіївна

крізь призму об’єктиву».
18.03.2015 р., круглий стіл «Вплив
молодіжних громадських організацій на
становлення особистості студента»
(Інстистут людини)
27.04.2015 р., зустріч із Національним
секретарем Національної організації
скаутів України (Інстистут людини)
20.05.2015 р., участь в акції «Подаруй
дитині радість читання» (Інстистут
людини)
19.03.2015 р., ознайомлення з науководослідною роботою лабораторії
соціальної педагогіки НАПН України
Інституту проблем виховання
(лабораторія соціальної педагогіки
НАПН України Інституту проблем
виховання)
23.04.2015 р., презентація наукових
доробок магістрів (Інстистут людини)
27.04.2015 р., семінар «Самопрезентація
як майбутнього фахівця» (Інстистут
людини)

17.09.2015 р., семінар «Корпоративна
електронна пошта: особливості роботи»
(Інстистут людини)
21.09.2015 р., практикум «Культура
електронного ділового листування»
(Інстистут людини)
06.10.2015 р., семінар «Особливості
роботи у Microsoft Word»
20.10.2015 р., семінар «Особливості
роботи у Microsoft Word».

Підготовка та проведення
комплексної програми для
дітей в Скаутському
Літньому Наметовому таборі
“Зелена Стежка”

− Участь студентки 4 курсу
спеціальності “Соціальна
педагогіка” Файдюк О. В. у
Всеукраїнській студентській
науково-практичній
конференції «Громадські
ініціативи молоді – основа
соціально-економічної
перебудови України».
Конкурсний проект на тему
«Особливості профілактики
агресивної поведінки
підлітків у школах м. Києва»
− (25.03.2015 р., Київ,
Київський університет імені
Бориса Грінченка)
− Участь у першому турі
олімпіади з «Соціальної
педагогіки»
− Майстерня «АРТтерапевтичні методи у
соціально-педагогічній
роботі з дітьми» (29.04.2015
р. ., Київ, Київський
університет імені Бориса
Грінченка)
Підготовка студентки 6
курсу, спеціальності
“Соціальна педагогіка”
Романенко К.О. до
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
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Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Школа волонтерів

Журавель Тетяна
Василівна

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

Реклама в діяльності
соціального педагога

Фірсова Ірина
Миколаївна

13.11.2015 р., семінар «Рекомендації
щодо створення мультимедійних
презентацій»
25.11.2015 р., семінар «Рекомендації
щодо створення мультимедійних
презентацій»
30.11.2015 р., семінар «Рекомендації
щодо створення мультимедійних
презентацій»
02.12.2015 р., семінар «Робота з
таблицями в Microsoft Excel”
15.09.2015 р., планування роботи гуртка
13.10.2015 р., майстер-клас
«Волонтерування в сучасник умовах
України: виклики та можливості»
(Всеукраїнський громадський центр
«Волонтер»)
10.11.2015 р., організація практичної
діяльності студентів-волонтерів на базі
громадських організацій та державних
центрів (ВГЦ «Волонтер»,
КМЦСССДМ, Інститут людини)
15.12.2015 р., волонтерування на базі
громадських організацій та державних
центрів: участь у різного типу заходах
(Інститут людини, ВГЦ «Волонтер»,
КМЦСССДМ)

17.09.2015 р., знайомство з членами
гуртка. Значимість та перспективи
наукової роботи студентів (Інститут
людини)
22.10.2015 р., ознайомлення з суттю
рекламно-інформаційної діяльності в
соціальній сфері (Інститут людини)

В рамках проведення тижня
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи Інституту людини
проведення:
− інтерактивної лекції:
«Попередження ВІЛінфекції, або як себе
захистити» (23.11.2015 р.)
− круглого столу:
«Наркозалежність: хронічне
захворювання чи вибір
людини?» (24.11.2015 р.)
− інтерактивної лекція
«Особливості профілактичної
роботи з підлітками, які
перебувають у конфлікті із
законом, в США» (26.11.2015
р.)
− робота над доповідями
гуртківців на студентських
конференціях,
круглих
столах
− презентація наукових робіт
на фахових конкурсах та
олімпіадах
− підготовка статей у
електронних та фахових
виданнях
У рамках проведення тижня
кафедри соціальної
педагогіки та соціальної
роботи Інституту людини
проведення:
1) виставки соціальної
реклами “Сьогодення: вихід
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Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти

Логодидактична майстреня

Луцько К.В.,
Мельніченко Т.В.,
Кібальна К.О.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти

Інклюзивний клуб

Мартинчук О.В.,
Найда Ю.М.

19.11.2015 р., ознайомлення з основними
принципами створення рекламних
продуктів на соціальну тематику (відеота аудіо матеріалів, друкованої
продукції) (Інститут людини)
17.12.2015 р., Вивчення особливостей
висвітлення окремих тем в соціальній
рекламі (Інститут людини)
14.09.2015 р., логопедичне обстеження
дітей старшого дошкільного віку на базі
дошкільного навчального закладу № 303
Дніпровського району м. Києва (ДНЗ №
303 Дніпровського району м. Києва)
15.10.2015 р., науково-практичний
семінар “Презентація наукових
досліджень викладачів кафедри
спеціальної психології, корекційної та
інклюзивної освіти” (Інститут людини)
27.11.2015 р., круглий стіл «Практичні
проблеми побудови, організації та
проведення корекційно-розвивальних
занять з дітьми із порушеннями
мовлення» (Інститут людини)
01.12.2015 р., логодидактичний
практикум «Структура корекційнорозвивальних занять з дітьми з
порушеннями мовлення (аналіз змісту та
основних складових компонентів)»
(Інститут людини)

08.04.2015 р., круглий стіл з проблем
впровадження інклюзивного навчання в
Україні за участю ВФ “Крок за кроком”,
(Інститут людини)
23.09.2015 р., навчально-практичний

є!” (23-27.11.2015 р.)
2) круглого столу “Соціальна
реклама в соціальнопедагогічній роботі”
(25..11.2015 р.)

− Планування роботи гуртка,
визначення напрямів
практичної діяльності,
здійснення рекламної
діяльності логопедичних
послу
− Визначено проблематику
наукових пошуків учасників
наукового гуртка
“Логодидактична майстерня»
− Формування фахової
компетентності у сфері
корекційно-розвивальної
роботи з дітьми із
порушеннями мовлення,
визначення особливостей
планування й організації
корекційно-розвивальних
занять з дітьми із
порушеннями мовлення в
межах логопедичного центру
“Логотренажер”
− Формування фахової
компетентності у сфері
корекційно-розвивальної
роботи з дітьми із
порушеннями мовлення,
визначення особливостей
планування й організації
корекційно-розвивальних
занять з дітьми із
порушеннями мовлення в
межах логопедичного центру
“Логотренажер”
− Формування фахової
компетентності у сфері
інклюзивного навчання дітей
з особливими освітніми
потребами, визначення
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семінар “Розроблення індивідуальної
програми розвитку: початкова школа” в
рамках Школи інклюзивної освіти,
(Інститут післядипломної педагогічної
освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка)
15.10.2015 р., науково-практичний
семінар “Презентація наукових
досліджень викладачів кафедри
спеціальної психології, корекційної та
інклюзивної освіти” (Інститут людини)
25.11.2015 р., відкрита лекція “Індекс
інклюзії як механізм розвитку
інклюзивного навчального закладу”
(Київський міський будинок вчителя)
Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти

Логопсихологічна
лабораторія

Савенкова І.І.,
Таран О.П.

02.04.2015 р., Всесвітній день
поширення інформації про аутизм "Київ
у блакитному" (парк Тараса Шевченка
м. Київ)
13.05.2015 р., наукова студія
“Хронопсихологічне прогнозування у
спеціальній психології” (Інститут
людини)
14.05.2015 р., студентська науковопрактична конференція “Перші кроки в
науку” (Інститут людини)
24-25.09.2015р., презентація студентами
результатів наукових досліджень за
попередній навчальний рік на І
Всеукраїнській науково-практичній
студентській конференції «Українська
корекційна освіта: історія та
перспективи розвитку» (Національний
педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова)
13.10.2015 р., відкрита лекція О.П.Таран
“Діагностика готовності дитини до
школи” (Інститут людини)
19.10.2015 р., науково-практичний
семінар “Презентація наукових
досліджень викладачів кафедри
спеціальної психології, корекційної та
інклюзивної освіти” (Інститут людини)
07.11.2015 р., логопсихологічний
практикум «Обробка, інтерпретація та
представлення результатів наукового

проблематики наукових
пошуків учасників наукового
гуртка “Інклюзивний клуб”
− Формування фахової
компетентності у сфері
інклюзивного навчання дітей
з особливими освітніми
потребами, визначення
методичних засад
інклюзивного навчання з
метою подальшої їх
презентації у науковій статті
− Визначено проблематику
наукових пошуків учасників
наукового гуртка
“Інклюзивний клуб”
− Співпраця з фондом
допомоги дітям з синдромом
аутизму “Дитина з
майбутнім”(волантерська
практика)
− Презентація спільного
наукового проекту
“Хронопсихологічне
прогнозування дизонтогенезу
розмового розвитку”
(Савенкова І.І., Малієнко
О.В., Воронько В.В.)
− Презентація студентами
ІІІ та ІV курсів напряму
підготовки “Корекційна
освіта (логопедія)” наукових
досліджень
− Статті у збірнику
конференції
− (Воронько В.В., Малієнко
О.В., Беляєва М.С., Мамчур
У.С.)
− Розпочато підготовку
студентами діагностичного
інструментарію для
діагностики психологічної
готовності дітей до школи
(реалізація проекту лютийквітень)
− Визначення проблематики
наукових пошуків учасників
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дослідження» (Інститут людини)

наукового гуртка
“Логопсихологічна
лабораторія”
− Набуття практичних
навичок студентами ІІІ курсу
напряму підготовки
“Корекційна освіта
(логопедія)” у обробці
результатів дослідження з
використанням
комп'ютерних технологій

4.7. Діяльність СНТ
Діяльність СНТ Університету
Голова СНТ Університету:
Проведені заходи
Дата
Назва/ місце проведення

Короткий опис

Діяльність СНТ ГІ
Голова СНТ ГІ _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність СНТ ІЛ
Голова СНТ ІЛ – Файдюк Олена Валентинівна
Проведені заходи
Вересень-жовтень Оновлення складу та структури СНТ Інституту
2015 р.
(Інститут людини)
ЖовтеньРозробка плану діяльності СНТ Інституту
листопад 2015 р.
(Інститут людини)
Жовтень 2015 р.
Анонс діяльності наукових гуртків Інституту
людини у 2015/2016 н.р.
Вересень-жовтень
2015 р.
23.11.2015 р.
24.11.2015 р.
25.11.2015 р.

Підготовка наукових статей та результатів
наукових досліджень до збірника наукових праць
«Наукові здобутки студентів Інституту людини»
Інтерактивна лекція на тему «Попередження ВІЛінфекції, як себе захистити» (Інститут людини)
Круглий стіл на тему «Наркозалежність: хронічне
захворювання, чи вибір людини?» (Інститут
людини)
Практикум «Методика розробки настільних
просвітницьких ігор» (Інститут людини)

Студенти Інституту людини.
Оновлено структуру СНТ та її склад.
Керівники напрямів студентського наукового товариства Інституту людини.
Розроблено орієнтовний план заходів СНТ Інституту людини.
Студенти Інституту людини. Студнти Інституту людини познайомилися з
тематикою та планами діяльності наукових гуртків.
Студенти Інституту людини. Члени СНТ.
Студенти Інституту людини. Члени СНТ.
Участь у інтерактивній лекції «Попередження ВІЛ-інфекції, як себе захистити».
Студенти Інституту людини.
Журавель Т.В., член РМВ Інституту людини, організувала круглий стіл
«Наркозалежність: хронічне захворювання, чи вибір людини?».
Члени студентського наукового товариства Інституту людини. Лях Т.Л., заступник
директора з наукової роботи, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи презентувала методику розробки настільної карткової гри.
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25.11.2015 р.

26.11.2015 р.
02.12.2015 р.
10.12.2015 р.
Грудень 2015 р.
Грудень 2015 р.

Майстер-клас на тему «Метод каністерапії в
колекційному та соціально-педагогічному
супроводі дітей з особливостями психофізичного
розвитку» (Центр психології «Я+Сім′я»)
Інтерактивна лекція «Особливості профілактичної
роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті
з законом, в США»
Зустріч з лідером скаутського руху «Ідеї Бориса
Грінченка у діяльності «Пласту» (Інститут
людини)
Презентація просвітницької настільної гри
«Життєпис Бориса Грінченка» (Інститут людини)
І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з
психології та соціальної педагогіки
Зустріч студентів-першокурсників зі
студентським активом СНТ інституту

Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини
відвідали Центр психології «Я+Сім′я».
Члени студентського наукового товариства Інституту людини. Відбулася тематична
зустріч з Сергеєвою К.В., аспірантом кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи, за результатами її стажування у громадських організаціях США.
Члени студентського наукового товариства Інституту людини зустрілися з
Жданович О.М., к. пед. наук, старшим науковим співобітником Інституту проблем
виховання НАПН України.
Студенти Інституту людини. Спільно з радою молодих вчених розроблено
настільну гру «Життєпис Бориса Грінченка» та презентовано для студентів
Інституту людини.
Організація участі студентів-старшокурсників в І турі, підготовка до ІІ туру
олімпіади.
Захід для першокурсників з метою ознайомлення з діяльністю СНТ.

Діяльність СНТ ІМ
Голова СНТ ІМ _______________________________________________________
Проведені заходи
Діяльність СНТ ІС
Голова СНТ ІС _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність СНТ ПІ
Голова СНТ ПІ _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність СНТ УК
Голова СНТ УК _______________________________________________________
Проведені заходи

4.8. Діяльність Ради молодих учених
Діяльність РМУ Університету
Голова РМУ Університету _______________________________________________________
Проведені заходи
Дата
Назва/ місце проведення
Цільова аудиторія/ короткий опис

Діяльність РМУ ГІ
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Голова РМУ ГІ _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність РМУ ІЛ
Голова РМУ ІЛ – Попова Альона Олексіївна
Проведені заходи
Вересень-жовтень Оновлення складу та структури РМУ Інституту
2015 р.
(Інститут людини)
ЖовтеньРозробка плану діяльності РМУ Інституту
листопад 2015 р.
(Інститут людини)
Протягом року
Взаємодія з кураторами Інституту (Інститут
людини)
Протягом року
Зустрічі РМУ зі студентами, аспірантами
Листопад-грудень Взаємодія зі Студентським науковим товариством
2015 р.
Інституту (здійснення координаційної діяльності)
(Інститут людини)
23.11.2015 р.
Інтерактивна лекція на тему «Попередження ВІЛінфекції, як себе захистити» (Інститут людини)
24.11.2015 р.
25.11.2015 р.

25.11.2015 р.

26.11.2015 р.

02.12.2015 р.
10.12.2015 р.
Грудень 2015 р.
Протягом року

Круглий стіл на тему «Наркозалежність: хронічне
захворювання, чи вибір людини?» (Інститут
людини)
Практикум «Методика розробки настільних
просвітницьких ігор» (Інститут людини)
Майстер-клас на тему «Метод каністерапії в
колекційному та соціально-педагогічному
супроводі дітей з особливостями психофізичного
розвитку» (Центр психології «Я+Сім′я»)
Інтерактивна лекція «Особливості профілактичної
роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті
з законом, в США» (Інститут людини)
Зустріч з лідером скаутського руху «Ідеї Бориса
Грінченка у діяльності «Пласту» (Інститут
людини)
Презентація просвітницької настільної гри
«Життєпис Бориса Грінченка» (Інститут людини)
Взаємодія зі Студентським науковим товариством
Інституту людини (здійснення координаційної
діяльності)
Співпраця з керівниками студентських наукових
гуртків

Молоді вчені Інституту людини.
Оновлено структуру РМВ та її склад.
Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини.
Розроблено орієнтовний план заходів РМУ Інституту людини.
Допомога в організації екскурсій студентів-першокурсників до музею Бориса
Грінченка.
Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини.
Студенти Інституту людини.
Підготовка та проведення наукових заходів до Гріченківської декади.
Студенти Інституту людини.
Журавель Т.В., член РМВ Інституту людини, організувала та провела інтерактивну
лекцію «Попередження ВІЛ-інфекції, як себе захистити».
Студенти Інституту людини.
Журавель Т.В., член РМВ Інституту людини, організувала круглий стіл
«Наркозалежність: хронічне захворювання, чи вибір людини?».
Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини.
Лях Т.Л., заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи презентувала методику розробки настільної
карткової гри.
Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини
відвідали Центр психології «Я+Сім′я».
Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини.
Відбулася тематична зустріч з Сергеєвою К.В., аспірантом кафедри соціальної
педагогіки та соціальної роботи, за результатами її стажування у громадських
організаціях США.
Молоді вчені, члени студентського наукового товариства Інституту людини
зустрілися з Жданович О.М., к.пед. наук, старшим науковим співобітником
Інституту проблем виховання НАПН України.
Студенти Інституту людини. Спільно з членами студентського наукового
товариства розроблено настільну гру «Життєпис Бориса Грінченка» та
презентовано для студентів Інституту людини.
Допомога в організації участі студентів в І турі Всеукраїнської студентської
олімпіади з психології та соціальної педагогіки.
Організаційна та методична допомога в роботі студентських наукових гуртків.
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Діяльність РМУ ІМ
Голова РМУ ІМ _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність РМУ ІППО
Голова РМУ ІППО _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність РМУ ІС
Голова РМУ ІС _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність РМУ ПІ
Голова РМУ ПІ _______________________________________________________
Проведені заходи

Діяльність РМУ УК
Голова РМУ УК _______________________________________________________
Проведені заходи

5. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Чисельність науково-педагогічних працівників, які навчаються в аспірантурі/
докторантурі ІНШИХ організацій та установ *
Кількість докторських дисертацій, захищених штатними працівниками *
Кількість кандидатських дисертацій, захищених штатними працівниками *

2014 рік

2015 рік

Динаміка

4

3

-1

1
3

0
2

-1
-1

5.1. Науково-педагогічні працівники, які навчаються в аспірантурі/ докторантурі інших організацій та установ
ПІП

Роки
навчання

Тема дослідження

Волковська Ганна
Ігорівна

2011-2015
рр.
(з лютого
2013 року

Міжпівкулева взаємодія при
реалізації оперативної
пам’яті у людини

Форма навчання

заочна

Спеціальність

Назва установи

03.00.13 –
фізіологія
людини і тварин

Київський
національний
унівеситет ім. Тараса
Шевченка, кафедра

Науковий керівник
(ПІП, науковий ступінь,
вчене звання, посада,
місце роботи)
Весельський С.П., д.
біол. наук, ст. наук.
співроб. навчально –
наукового центру
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Кібальна Катерина
Олександрівна

у
декретній
відпустці)
2015-2019
рр.

Мартинчук Олена
Валеріївна

2013-2017
рр.

фізіології людини і
тварин

«Інститут Біології»
Мартиненко І.М., к.
псих. наук, доцент
кафедри логопедії
Інституту корекційної
педагогіки та психології
Національного
педагогічного
університету імені М.П.
Драгоманова
Шеремет М.К., д. пед.
наук, професор,
завідувач кафедри
логопедії, заступник
директора з наукової
роботи Інституту
корекційної педагогіки і
психології НПУ імені
М.П. Драгоманова

Особливості
міжособистісних відносин у
сім’ях, які виховують дітей
старшого дошкільного віку
із загальним недорозвитком
мовлення

заочна

19.00.08 –
спеціальна
психологія

Національний
педагогічний
університет імені
М.П. Драгоманова

Теоретичні і методичні
засади підготовки фахівців
до інклюзивного навчання
дітей з тяжкими
порушеннями мовлення

здобувач

13.00.03 –
корекційна
педагогіка

Національний
педагогічний
університет імені
М.П.Драгоманова

5.2. Докторські дисертації, захищені штатними працівниками Університету
ПІП

Спеціальність

Тема дисертації

Науковий
консультант (ПІП,
науковий ступінь, вчене
звання, посада)

Диплом

Шифр спеціалізованої
вченої ради

5.3. Кандидатські дисертації, захищені штатними працівниками Університету
ПІП

Спеціальність

Тема дисертації

Рік захисту

Диплом

Гриценко В.А.

13.00.05 – соціальна
педагогіка

Соціально-педагогічні умови
подолання стану самотності
студентів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації

2015 р.

-

Сабол Д.М.

19.00.07 –
педагогічна та
вікова психологія

Психологічні особливості
формування етнічної свідомості в
юнацькому віці засобами
української народної вишивки

2015 р.

-

Науковий керівник
(ПІП, науковий
ступінь, вчене звання,
посада)
Веретенко Т. Г., к.
пед. наук, професор,
завідувач кафедри
соціальної педагогіки
та соціальної роботи
Лозова О.М., д. псих.
наук, професор,
завідувач кафедри
практичної психології

Шифр
спеціалізованої
вченої ради
К 26.133.01 у
Київському
університеті імені
Бориса Грінченка
К 26.133.04 у
Київському
університеті імені
Бориса Грінченка
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5.4. Участь науково-педагогічних працівників у спеціалізованих вчених радах
ПІП працівника

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Назва спеціалізованої вченої ради
(шифр ради, ВНЗ)

Доктор педагогічних наук, професор, директор
Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка
Доктор педагогічних наук, професор, директор
Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка
Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології
Доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри практичної психології
Доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри практичної психології
Кандидат педагогічних наук, доцента кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи
Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка
Доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри практичної
психології
Доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, професор кафедри практичної
психології
Доктор психологічних наук, професор, професор
кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології
доктор психологічних наук, доцент кафедри
спеціальної психології корекційної та інклюзивної
освіти
Доктор психологічних наук, професор, завідувач

К 26.133.01, Київський університет імені Бориса
Грінченка

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ
Безпалько О.В.
Безпалько О.В.
Веретенко Т.Г.

Кутішенко В.П.
Лозова О.М.
Лозова О.М.
Лях Т.Л.

Петрунько О.В.
Петрунько О.В.
Побірченко Н.А.
Подшивайлова Л.І.
Савенкова І.І.
Сергєєнкова О.П.

26.454.01, Інститут проблем виховання НАПН
України
К 26.133.01, Київський університет імені Бориса
Грінченка
К 26.133. 04, Київський університет імені Бориса
Грінченка
К 26.133.04, Київський університет імені Бориса
Грінченка
Д 26.457.01, Інститут соціальної та політичної
психології
К 26.133.01, Київський університет імені Бориса
Грінченка
Д 26.457.01, Інститут соціальної та політичної
психології
К 26.133.04, Київський університет імені Бориса
Грінченка
К 26.133. 04, Київський університет імені Бориса
Грінченка
К 26.133. 04, Київський університет імені Бориса
Грінченка
К 26.133.04, Київський університет імені Бориса
Грінченка
К 26.133. 04, Київський університет імені Бориса
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кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології

Грінченка

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

НДЛ грінченкознавства

НДЛ освітології

НДЛ інформатизації освіти

НДЛ культури лідерства

5.5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Кількість учасників стажування
2014

За планом
2015

Динаміка

Пройшли підвищення кваліфікації
2014
2015
Динаміка
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Гуманітарний інститут
Інститут людини
Інститут мистецтв
ІППО
Інститут суспільства
Педагогічний інститут
Університетський коледж

5

13

Пройшли стажування в зарубіжних установах
ПІП працівника
Місце проходження стажування
Веретенко Т.Г.

Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Ассоциация
дополнительного
образования
и
просвещения)
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Ассоциация
дополнительного
образования
и
просвещения)
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Ассоциация
дополнительного
образования
и
просвещения)
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Ассоциация
дополнительного
образования
и
просвещения)
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Ассоциация
дополнительного
образования
и
просвещения)
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Ассоциация
дополнительного
образования
и
просвещения)
(м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Варшавський університет (Польща). Проект
“Інноваційний університет та лідерство”Фаза II.
Забезпечення якості та Інтернаціоналізація (група Г).

Журавель Т.В.
Клішевич Н.А.
Лях Т.Л.
Спіріна Т.П.
Тимошенко Н.Є.
Цибулько І.О.

7

7

7

0

Тривалість стажування

Термін стажування

09-22.01.2015 р.

2015 р.

09-22.01.2015 р.

2015 р.

09-22.01.2015 р.

2015 р.

09-22.01.2015 р.

2015 р.

09-22.01.2015 р.

2015 р.

09-22.01.2015 р.

2015 р.

01-31.11.2015 р.

2015 р.

6. НАУКОВІ ВИДАННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Назва видання
Наукові здобутки
студентів
Інституту людини
Наукові доробки
магістрантів

Фахове/
нефахове

Випусковий
редактор

Періодичність

Друковане/
електронне

нефахове

Павлюк Р.О.

2 рази на рік

електронне

нефахове

Павлюк Р.О.

1 раз на рік

електронне

Адреса сайту

ISSN

Включення до
наукометричних баз

http://studscientist.k
ubg.edu.ua/index.ph
p/journal
http://masters.kubg.
edu.ua/index.php/ip
sp/index#.VlRKR9
LhDIV

-

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citatio
ns?user=MnwTwNQAAAAJ&hl=uk
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citatio
ns?user=MnwTwNQAAAAJ&hl=uk

-
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7. ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТА КИЄВА 2011−2015 РОКИ»
НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
Інститут людини
Вид роботи
Міські конкурси
Міські науково-практичні
(науково-методичні)
конференції

Назва

Відповідальна
особа

Термін
проведення

Науково-практична конференція «Індивідуальні та групові форми роботи
педагогів як спосіб вирішення проблеми розвитку, виховання і навчання учнів
спеціальних (логопедичних класів)» (на базі спеціалізованої школи №139 І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням математики м. Києва)
Круглий стіл «Професійне самовизначення старшокласників в реальних запитах
ринку праці» для педагогічного колективу гімназії №136

Мельніченко Т.В.

17.03.2015.р.

Сорокіна
О.А.,
Ткачишина
О.Р.,
Васильєв О.О., Чала
О.А.

17.04.2015 р.

Семінар «Профілактика ризикованої поведінки молоді у соціальних мережах»
Круглий стіл “Школа координаторів волонтерських груп «Нормативно-правові
зміни щодо організації волонтерської діяльності в Україні»
Сеімнар для соціальних педагогів та соціальних працівників м. Києва
“Соціально-педагогічна підтримка осіб, які постраждали під час бойових дій”
Майстер-клас “Моделювання програми дозвілля для відпочинкового літнього
табору”
Майстер-клас «Соціально-педагогічна підтримка осіб, які постраждали під час
бойових дій»
Круглий стіл «Життєве самовизначення»
Майстер-клас «Моделювання програми дозвілля для відпочинкового літнього
табору»
Семінар “Попередження вживання психоактивних речовин молоддю”

Снітко М.А.
Лях Т.Л.

27.04.2015 р.
27.04.2015 р.

Сапіга С.В.

28.04.2015 р.

Сапіга
С.В.,
Сидорчук М.С.
Сапіга С.В.

28.04.2015 р.

Клішевич Н.А.
Сапіга
С.В.,
Сидорчук М.С.
Журавель
Т.В.,
Пожидаєва О.В.
Спіріна
Т.П.,
Денисюк О.М.
Веретенко Т.Г.

28.04.2015 р.
28.04.2015 р.

Тимошенко Н.Є.
Попова А.О.

30.04.2015 р.
30.04.2015 р.

Циганчук Т.В.
Веретенко Т.Г.

12.05.2015
12.05.2015 р.

Кочубейник О.М.
Кібальна К.О.

14.05.2015 р.
12.05.2015 р.

Майстер-клас «Використання іграшки в соціально-педагогічній роботі з дітьми»
Майстер-клас «АРТ-терапевтичні методи у соціально-педагогічній роботі з
дітьми»
Круглий стіл для старшокласників «Професія. Кар′єра. Успіх»
Круглий стіл «Використання методів АРТ-терапії в роботі соціального
працівника з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями»
Семінар “Психомафія”
Семінар «Спікерське бюро» Київського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді і Благодійного фонду розвитку ІКТ для інвалідів «АІК»
Майстер-клас "Арт-терапія у просторі сихологічної допомоги"
Науково-практичний
семінар
“Роль
психолого-медико-педагогічних
консультацій у розв’язанні проблем інклюзії” за участю консультантів ПМПК
Шевченківського району м. Києва

28.04.2015 р.

29.04.2015 р.
29.04.2015 р.
29.04.2015 р.
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Міські науково-практичні
семінари/ Круглі столи

Екскурсія-демонстрація «Доторкнись до історії» (на базі Національного
науково-природничого музею НАН України;
Інститут зоології ім. І. І.
Шмальгаузена НАН України)
Круглий стіл «Генетика походження українців» (на базі Інституту людини)

Омері І. Д.

17.05.2015 р.

Тимчик О.В.

18.05. 2015 р.

Відкрита лекція «Шкідливі речовини в косметиці» (на базі Інституту людини)

Полковенко О.В.

19.05. 2015 р.

Лекція-тренінг «Біоетика: моральні правила поведінки у стосунках людини з
тваринами» (на базі Інституту людини)
Семінар «Забезпечення найкращих інтересів дитини як пріоритет соціальнопедагогічної роботи в сучасних умовах»
Всеукраїнський круглий стіл завідувачів кафедр соціальної педагогіки та
соціальної роботи «Актуальні проблеми соціальної педагогіки як науки та
спеціальності»
Доповідь-презентація «Україна в Антарктиді» (на базі Інституту людини)

Кобеньок Г.В.

20.05.2015 р.

Петрочко Ж.В.

20.05.2015 р.

Безпалько
О.В.,
Веретенко Т.Г.

20.05.2015 р.

Турчик А. В.

21.05. 2015 р.

Всеукраїнський науково-практичний семінар “Організація профілактичної
роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті із
законом”
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Моделювання волонтерських
програм»
Всеукраїнський науково-практичний семінар “Торгівля людьми як
транснаціональна проблема”
Круглий
стіл
«Практичне
застосування
здоров'яформуючих
та
здоров'язберігаючих технологій на заняттях та в повсякденному житті» (на базі
Інституту людини)
Екскурсія у Національний музей медицини України (на базі Національного
музею медицини України)
Науково-творча зустріч викладачів кафедри загальної, вікової та педагогічної
психології з академіком НАПН України, доктором психологічних наук,
професором Яценко Тамарою Семенівною
Науково-практичний семінар "Культурно-виховний потенціал олімпійського
руху - потужний засіб формування моральних, естетичних та етичних
цінностей" - секція "Інтелектуальні перегони", гімназія "Потенціал"
Інтерактивна лекція: «Попередження ВІЛ-інфекції, або як себе захистити»

Журавель Т.В.

21.05.2015 р.

Лях Т.Л.

21.05.2015 р.

Веретенко
Т.Г.,
Ковальчук Л.Г.

21.05.2015 р.

Відкриття виставки соціальної реклами “Сьогодення: вихід є!”
Круглий стіл “Робота практичного психолога в Палаці дітей та юнацтва:
професійні можливості та перспективи”
Круглий стіл: «Наркозалежність: хронічне захворювання чи вибір людини?»
Відбіркові тури XXIV Київськогоміського фестивалютворчостідітей та молоді з
функціональнимиобмеженнями«Повір у себе»
Круглий стіл “Соціально-педагогічна підтримка батьків в умовах дошкільного
навчального закладу”
Зустріч з психолого-педагогічним колективом ДНЗ (ясла-садок) № 784.

22.05.2015 р.
Омері І. Д.
Яценко С. П.

22.05. 2015 р.

Сергєєнкова О.П.,
Побірченко Н.А.

18.11.2015 р.

Клішевич
Н.А.,
Журавель Т.В.
Фірсова І.М.
Клібайс Т.В.

23.11.2015 р.

Денисюк
О.М.,
Журавель Т.В.
Сапіга С.В.

24.11.2015 р.

Денисюк О.М.

25.11.2015 р.

Денисюк О.М.

25.11.2015 р.

23.11.2015 р.
24.11.2015 р.

24.11.2015 р.
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Ворк-шоп “Безпечний інтернет”
Круглий стіл “Соціальна реклама в соціально-педагогічній роботі”
Майстер клас “Методика розробки настільних просвітницьких ігор”
Інтерактивна лекція «Попередження агресивної поведінки підлітків ЗНЗ»
Майстер клас на тему "Метод каністерапії в корекційному та соціальнопедагогічному супроводі дітей з особлисвостями психофізичного розвитку "з
залученням спеціалістів з Громадської організації "В дитячих долонях"
Інтерактивна лекція «Особливості профілактичної роботи з підлітками, які
перебувають у конфліктіі з законом, в США»
XXIV Київський міський фестиваль творчості дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Повір у себе», заключний гала-концерт
фестивалю «Мрії збуваються»
Профорієнтаційний квест

Науково-методичні/
Консультативні центри

Науково-дослідна діяльність

Науково-методичні
комплекси

Творча майстерня “Арт-терапевтичні методи в соціально-педагогічній роботі з
дітьми: робота з глиною та тістом”
Зустріч з лідером скаутського руху Жданович Ю.М. на тему: «Ідеї Бориса
Грінченка у діяльності «Пласту»
Лекція-диспут «Грінченко і сучасність» (в рамках Грінченківської декади 1-10
грудня 2015 р.) (на базі Інституту людини)
Психодіагностичний арт-майданчик «Психологія просто неба»
Логопедичний центр “Логотренажер”

Снітко М.А.
Фірсова І.М.
Лях Т.Л., Попова
А.О.
Снітко М.А.
Сапіга С.В.,
Попова А.О.

25.11.2015 р.
25.11.2015 р.
25.11.2015 р.

Журавель
Т.В.,
Сергєєва К.В.

26.11.2015 р.

Веретенко
Т.Г.,
Тимошенко
Н.Є.,
Снітко М.А.
Тимошенко
Н.Є.,
Спіріна Т.П.
Веретенко
Т.Г.,
Денисюк О.М.
Веретенко Т.Г.

26.11.2015 р.

Тимчик О.В.

08.12.2015 р.

Краєва О.А.
Кібальна К.О.

10.10.2015 р.
01.09-25.12.2015
р.
20.01-26.12.2015
р.
1.02-28.03.2015
р.
09.09.15 р.

Профорієнтаційний центр в рамках соціального проекту «З Києвом і для Києва»

Тохтамиш О.М.

Дослідження «Сучасна освіта очима молоді» на базі гімназії №136 разом зі
студенткою гр. ПСб- 1-12-4.0д Скуріхіною О.М.
Презентація результатів наукового дослідження «Вплив рівнів тривожності на
пізнавальну діяльність студентів». Автори дослідження:
− Паламарчук Михайло Євгенійович, студент групи ПСб-1-13-4.0д, ІІІ курсу,
напрям підготовки «Психологія» Інституту людини Київського університету
імені Бориса Грінченка
− Сердюк Людмила Сергіївна, студентка групи ПСб-1-13-4.0д, ІІІ курсу,
напрям підготовки «Психологія» Інституту людини Київського університету
імені Бориса Грінченка

Сорокіна О.А.
Маруненко
І.М.,
Неведомська Є.О.

25.11.2015 р.
25.11.2015 р.

27.11.2015
27.11.2015 р.
02.12.2015 р.
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8. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2016 РІК
Гуманітарний інститут
1.
2.
Інститут людини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Підвищити публікаційну активність у Scopus, Web of Science та інших наукометричних базах співробітників з науковим ступенем
Підвищити рівень організації наукових заходів для студентів в Інституті
Покращити міжкафедральну взаємодію у проведенні наукових досліджень, участі у грантових програмах
Покращити якість наукових публікацій, заснованих на дослідженнях
Проводити презентації наукових досліджень кафедр з метою залучення студентів до наукової роботи та розробки науково-дослідницьких проектів
Розробити та апробувати індикатори результативності діяльності наукових гурків кафедр
Розширити мережу баз практик студентів за рахунок включення науково-дослідних інститутів, благодійних установ, які здійснюють експериментальну
діяльність та реалізують науково-дослідні, соціальні проекти
Сприяти організації стажування викладачів у зарубіжних вищих навчальних закладах, профільних організаціях
Створити банк організацій, які фінансують наукові та експериментальні дослідження, стажування викладачів та студентів за кордоном

Інститут мистецтв
1.
2.
Інститут суспільства
1.
2.
Інститут післядипломної педагогічної освіти
1.
2.
Педагогічний інститут
1.
2.
Університетський коледж
1.
2.
НДЛ грінченкознавства
1.
2.
НДЛ освітології
1.
2.
НДЛ інформатизації освіти
1.
2.
НДЛ культури лідерства
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1.
2.
Директор Інституту людини

О.В. Безпалько

