
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
НАУКОВІ ЗАХОДИ У жовтні 2017 р. 
  

Загальноуніверситетські заходи 

1.    

1    

    

    

Наукові заходи у структурних підрозділах 

 Круглий стіл “Шляхи протидії наступності сімейного насильства” 
Місце проведення:  б-р. І. Шамо, 18/2, 2 курс,спеціальність “Психологія” 
 

2 жовтня 
13.00 

ІЛ  
Кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології  
О.А. Столярчук., І.А. Власенко., 
О.П. Коханова 

 Круглий стіл «Специфіка входження молодого психолога в освітню організацію» 
Місце проведення: б-р. І. Шамо, 18/2, 3 курс, напрямок “Практична психологія” 

6 жовтня 
17-30 

ІЛ  
Кафедра загальної, вікової та 
педагогічної психології  
М.В. Москальов  

 ДЕНЬ КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (до Всесвітнього дня психічного здоров’я)  10 жовтня ІЛ  
Кафедра практичної психології  
О.М. Лозова 

 Гостьовий семінар «Поняття особистої логіки в адлеріанському консультуванні»  
Місце проведення: ЗОШ №136 

9 жовтня 
16.00 -17.20 

 ІЛ  
Кафедра практичної психології  
Т.М. Маланьїна,  
голова секції індивідуальної 
психології Української спілки 
С.І. Пержу, психотерапевтів  
 

 Інтерактивний семінар «Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх 10 жовтня ІЛ  



психологів»  
Місце проведення:Педагогічний інститут, б-р. І. Шамо, 18/2,  

8.30-9.50 Кафедра практичної психології  
Н.В. Старинська  

 Майстер-клас «Арт-терапія в діяльності практичного психолога»  
Місце проведення: ЗОШ № 136 

10 жовтня 
16:00-17.20 

ІЛ  
Кафедра практичної психології  
І.В. Музиченко, 
Інститутсоціальної та 
політичної психології НАПН 
України О.М.Скнар 

 Майстер-клас «Діалогічний метод у консультуванні»  
Місце проведення:ЗОШ № 136 
 

10 жовтня  
17.25-18.45 

ІЛ  
Кафедра практичної психології  
Т.В. Клібайс 
 

 Майстер-клас «Особливості профорієнтаційної роботи в сучасних умовах  
Місце проведення:ЗОШ № 136 
 

10 жовтня 
17:25-18.45 

ІЛ  
Кафедра практичної психології  
А.В.Гафіатуліна, 
Н.І.Стефаненко, А. Ярова, 
практичний психолог 
 

 Тренінгове заняття «Криза ідентичності та її роль у становленні успішної особистості»  
Місце проведення:Тимошенка,13б 
 
 

10 жовтня  
10:00-11.20 

ІЛ  
Кафедра практичної психології  
О.А. Краєва 

 Майстер-клас для працівників державних та громадських організацій, які працюють з дітьми, 
«Створення вільного простору для активного дозвілля підлітків за форматом анти-кафе»  
Місце проведення: вул. О.Довженка, 2, к. 55, на базі Київського міського центру соціальних служб 
(локацію буде уточнено додатково) 

24 жовтня 
14:30 

ІЛ  
Кафедра соціальної педагогіки 
та соціальної роботи  
Т. В. Журавель  

 Психологічний консультативний пункт «Психологія в долонях»  
Місце проведення: 

21жовтня  
14:00 

ІЛ  
Кафедра практичної психології  
О.А. Краєва, І.В. Музиченко 

 Інтерактивний семінар для викладачів “Підготовка здобувачів вищої освіти в умовах Нового 
державного стандарту початкової загальної освіти” 
Місце проведення: 
 

26 жовтня  
14:00 

 

ІЛ 
Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної 
освіти 



Н.З.Софій, Ю.М.Найда 

 Семінар-тренінг для психологів Дарницького району “Роль практичного психолога в команді 
супроводу дитини з особливими потребами в інклюзивному середовищі” 
Місце проведення: Центр соціально-психологічної реабілітації Дарницького району м.Києва, вул. 
Кошиця 8.  

 27 жовтня 
13.00 

ІЛ 
Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної 
освіти 
Т.В.Скрипник, Г.В.Супрун 

Студентська наукова робота та діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

 Засідання гуртка “Студія РАС: розлади аутистичного спектра” 
 Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо, 18/2 

18 жовтня 
17.30 

ІЛ 
Кафедра спец.психології, 
корекц. та інклюзивної освіти 
Т.В.Скрипник 

 Засідання наукового гуртка «Студія досліджень полімодального сприймання» 
Презентація наукової теми кафедри “Інтегративні методи діагностики розвитку дітей з 
мовленнєвими порушеннями” 
Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо, 18/2 

18 жовтня 
13.00 

ІЛ 
Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної 
освіти 
К.В.Луцько, О.П.Таран 

 Круглий стіл “Наукові пошуки магістерських досліджень в галузі спеціальної психології та педагогіки” 
Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо, 18/2 
 

 18 жовтня 
14.30 

ІЛ 
Кафедра спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної 
освіти 
О.П.Таран, Г.В.Супрун 

 Круглий стіл на тему: “Нормативно-правове забезпечення членів сімей учасників АТО”  
Педагогічний інститут, бульвар І. Шамо, 18/2 

9 жовтня  
17.25 

ІЛ 
Кафедра соціальної  
педагогіки та соціальної   
роботи 
А. В. Дуля, НТІЛ 

 


