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Форма роботи Вид роботи Місце проведення заходу, 

час 
Дата 

проведення 

заходу 

Відповідальний 

 
Відкриття соціального 

проекту “З Києвом і для 

Києва” 

Логопедично-математичні пригоди (рухливі 

ігри з формування елементарних 

математичних уявлень) 

 
Русанівська набережна 

 
21 жовтня 2017р. 

11.00 год. 

Загальна координація: Павлюк Р.О., 

заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи 

Тичина К.О., викладач кафедри 

спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Психологічна експрес-діагностика Фурман В.В., к.психол.н., старший 

викладач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології; 
Власенко І.А., к.психол.н., викладач 

кафедри загальної. вікової та педагогічної 

психології; 
Васильєв О.О., старший викладач кафедри 

загальної, вікової та педагогічної 

психології 

“Творча майстерня для найменших” Цюман Т.П., доцент, к.психол.н., доцент 

кафедри загальної, вікової та педагогічної 

психології; 
Фурман В.В., к.психол.н., старший 

викладач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології; 
Власенко І.А., к.психол.н., викладач 

кафедри загальної. вікової та педагогічної 

психології 



Психологічний консультпункт “Психологія в 

долонях”. Експрес-діагностика, психологічне 

консультування та профорієнтація для киян 

Краєва О.А., к.психол.н., старший 

викладач кафедри практичної психології; 
Музиченко І.В., к.психол.н., доцент 

кафедри практичної психології 

Ігровий майданчик: настільні ігри для дітей 

та дорослих  
Журавель Т.В., к.пед.н.,  доцент кафдри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи; 
Спіріна Т. П., к.пед.н., доц., доцент  
кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи 
студенти-магістри “соціальної педагогіки” 

та “соціальної роботи” 

Відкриття соціального 

проекту “З Києвом і для 

Києва” 

Творча майстерня для підлітків 
 

Бібліотека ім. В. Маяковського 

Дніпровського району м. 

Києва, 
вул. Ентузіастів, 29 

21 жовтня 2017р. Денисюк О. М., к.пед.н., доц., доцент 

кафдри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи; 

Комплекс 

просвітницьких заходів з 

елементами тренінгу. 

Лінійка з 4 тематичних 

занять 

«Гендерні стереотипи та гендерна рівність», 

«Кохання і любов у житті сучасного 

підлітка», «Розвиток толерантності до людей 

з особливими потребами», «Значення 

емоційного інтелекту та можливості його 

розвитку» 

ДВНЗ «Київський коледж 

легкої промисловості», м. Київ 
23 жовтня 2017р. Литвиненко О.О., к.психол.н., старший 

викладач кафедри практичної психології; 

студенти 4 курсу 

(спеціальність  “психологія”) 

Психологічний тренінг “Наука перемагати”. 
Психологічні прийоми і вправи, що 

полегшують засвоєння матеріалу при 

підготовці до ЗНО і ДПА з історії України   

Гімназія №136, м. Київ, 
11 класи 

28 жовтня 2017 р. Васильєв О.О., старший викладач кафедри 

загальної, вікової та педагогічної 

психології; 
Москальов М.В., к.психол.н., доцент 

кафедри загальної, вікової та педагогічної 

психології 

Настільна гра 
 

Настільна пізнавальна гра “Пригоди у країні 

Здоровляндії” 
 

ЗОШ № 246, м. Київ, 
6 класи 

4 листопада 2017 р. Денисюк О. М., к.пед.н., доц., доцент 

кафдри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи; 
Спіріна Т. П., к.пед.н., доц., доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної 



роботи 

Тренінг для батьків “Усвідомлене батьківство як умова 

повноцінного розвитку дитини” 
Центр всебічного розвитку 

дитини “Крапля” 
18 листопада 2017р. Лях Т.Л., к.пед.н., доц., доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Майстер-клас для всіх, 

хто працює в системі 

"людина-людина" 

"Профілактика синдрому професійного 

вигорання фахівців соціономічних професій 
Гімназія №136, м. Київ 18 листопада 2017р. Грубі Т.В., к.психол.н., доцент кафедри 

практичної психології 
 

Тренінгове заняття  для 

учнів 6-х класів 
“Школа ейдетики, або Як запам'ятати все, що 

завгодно” 
Гімназія №59  ім.О.Бойченка, 

м. Київ 
21 листопада 2017р. Миколенко Н.В., викладач кафедри 

практичної психології 

Настільна гра Настільна соціально-просвітницька гра 

“Країна гідності” 
Спеціалізована школа №211 м. 

Київ 
28 листопада 2017р. Попова А. О., асистент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи  

Тренігове заняття “Бути особистістю - це круто!”. 
Тренінгове заняття для учнів 9-х класів, 

спрямоване на формування особистісно 

значущих рис характеру та протистоянню 

маніпулятивних пливів. 

Середні загальноосвітні школи 

№ 226, № 276, № 263 м. Києва 
Щотижня упродовж 

листопада 2017 р. 
Фірсова І.М., викладач кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи 



Тренінгова програма  “Попередження торгівлі людьми: особиста 

безпека та відповідальність”  
 Київське вище професійне 

училище будівництва та 

автотранспорту; 

 Київське вище професійне 

училище швейного та 

перукарського мистецтва; 

 Київське вище професійне 

училище тезнології та 

дизайну одягу;  

 Київське вище професійне 

училище будівництва та 

архітектури 

 ПТНЗ  ювелірного 

мистецтва 

Щотижня упродовж 

вересня - грудня 

2017 року 

Журавель Т.В., к.пед.н.,  доцент кафдри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи; 
студенти-магістри “соціальної педагогіки” 

та “соціальної роботи”; студенти ІІІ-го 

курсу “соціальної роботи”  

Тренінгова програма  “Будуємо майбутнє разом” - програма 

профілактики конфліктів та правопорушень 

серед підлітків та молоді  

Центр ювенальної пробації  
м. Києва; 
Київський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Щотижня упродовж  

вересня - грудня 

2017 року 

Журавель Т.В., к.пед.н.,  доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи; 
студенти-магістри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи  

Майстер-клас для НДО м. 

Києва 
“Методика організації волонтерської 

діяльності” 
Київський міський центр 

соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді 

2 грудня 2017р. Лях Т.Л., к.пед.н., доц., доцент кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи 

 
 
 
 

Заступник директора з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи           Р.О. Павлюк 


