Соціально-гуманітарна взаємодія
№
зп

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальний

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1.

Підготовка інформаційних
матеріалів для студентівпершокурсників

серпень 2018

заступник директора з
НПСГР

2.

Проведення організаційних зборів
для студентів-першокурсників

серпень 2018

3.

Проведення моніторингу серед
студентів з метою виявлення потреб
у гуртожитку та поселення
відповідно до графіка

серпень-вересень заступник директора з
2018
НПСГР

4.

Призначення кураторів академічних
груп І курсу та студентівкоординаторів І курсу

серпень 2018

заступник директора з
НПСГР

5.

Вибори студентського активу
академічних груп І курсу

вересень 2018

куратори академічних груп

6.

Проведення вступного інструктажу з
охорони безпеки для студентів І
курсу

вересень 2018

куратори академічних груп

7.

Проведення звітно-виборчої
студентської
конференції

вересеньжовтень 2018

Студентська Рада Інституту,
заступник директора з
НПСГ

8.

Підбиття підсумків соціальногуманітарної діяльності Інституту за
2017-2018 н.р.

грудень 2018

заступник директора з
НПСГР, кафедри ІЛ

9.

Планування соціально-гуманітарної
діяльності Інституту на 2019 н.р.

грудень 2018

заступник директора з
НПСГР, кафедри ІЛ

10.

Засідання Студентської ради
Інституту

щомісяця

Студентська Рада
Інституту, заступник
директора з НПСГР

11.

Засідання Студентського старостату

за потреби

Студентська Рада Інституту,
заступник директора з
НПСГ, навчальний відділ ІЛ

12.

Чергування у студентському
гуртожитку

шомісяця

заступник директора з
НПСГР, директор ІЛ,

заступник директора з
НПСГР

кафедри ІЛ
13.

Організація «Посвяти
першокурсників ІЛ у студенти
Університету»

серпень 2018

червень 2018

заступник директора з
НПСГР

14.

Урочистості з нагоди вручення
дипломів студентам Інституту

заступник директора з
НПСГР, навчальний відділ
ІЛ, куратори академічних
груп

15.

Оновлення бази даних студентів
соціальних категорій

щомісяця

заступник директора з
НПСГР

16.

Моніторинг процесу адаптації
студентів соціальних категорій
першого курсу до навчання

жовтень 2018

заступник директора з
НПСГР, куратори
академічних груп

17.

Проведення звірки документації для
нарахування соціальної стипендії за
результатами заліковоекзаменаційної сесії

щосеместру

заступник директора з
НПСГР, навчальний відділ
ІЛ

18.

Психолого-педагогічний супровід
студентів-мешканців гуртожитку

протягом року

заступник директора з
НПСГР, куратори
академічних груп

19.

Облік студентів для надання
Первинною профспілковою
організацією студентів Університету
матеріальної допомоги

протягом року

заступник директора з
НПСГР

20.

Адаптаційний тренінг для студентів
1 курсу “Університетські кроки!

вересень

кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Власенко І.А., Фурман В.В.,
Канюка І.О.

ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
УНІВЕРСИТЕТУ
1.

Відвідування музею Бориса
Грінченка студентамипершокурсниками

2. Семінар “Психологічний аналіз
життєвого шляху Бориса Грінченка”
3.

Інформаційна бесіда на тему:
Становлення моральної свідомості та
корпоративна культура

вересень 2018

куратори академічних груп

грудень 2018

Кафедра практичної
психології, А.В.Гафіатуліна

лютий 2018 р.

Кафедра практичної
психології, Т. В. Клібайс

4. Казкова вітальня “Літературне
читання уривку казки «Сірко» для
дітей, що відвідують ДЛЦ
«Логотренажер» (на основі авторської
методики складоритму К.В. Луцько)”

7 грудня 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
К.О. Тичина

5.

Бесіда зі студентами «Корпоративна
культура університету та її вплив на
досягнення успіху в подальшому
професійному становленні»

листопад 2018 р.

Кафедра практичної
психології, О.А. Краєва

6.

Участь студентів у
профорієнтаційному заході у школі ІІІІ ступенів №36 ім. С. П. Корольова
міста Києва

вересень 2018 р.

Кафедра практичної
психології, О.О.
Литвиненко

7.

Спільне проведеня
профорієнтаційних тренінгів для
старшокласників "Професія твоєі
мріі" у спеціалізованій школі 220

жовтень 2018 р.

Кафедра практичної
психології, Н.В. Миколенко

8.

Поетична майстерня Бориса
Грінченка

грудень 2018

Кафедра практичної
психології, Н.В.
Старинська

9.

Дискусійний клуб «Родинні цінності у
житті та творчості Бориса Грінченка»

грудень 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
О.Р. Ткачишина

10. Інтерактивний семінар
«Корпоративна культура університету
в студенському житті»

жовтень 2018

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

11. Профорієнтаційні заходи “Професія
та
покликання
соціальний
працівник”

лютий-березень
2018 р.

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

12. Відвідування
психологічної
Гронхольма”

студентами
ІЛ
вистави
“Метод

відповідно до
репертуару
Молодого
академічного
театру

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
Канюка І.О.

13. Профорієнтаційні заходи “Я і моя жовтень 2018 р., Кафедра загальної, вікової
майбутня професія”
СШ №202, № 137 та
м. Києва
педагогічної психології,
Власенко І.А., Фурман В.В.,
студенти- психологи
14. Організаційний семінар “Викладач,
наставник, фасилітатор, тьютор?”

листопад

Кафедра загальної, вікової
та
педагогічної психології,
магістри, Цюман Т.П.

15. Профорієнтаційні заходи

березень-листопад
2018 р.;
навчальні заклади
середньої освіти
м.Києва

Кафедра загальної, вікової
та
педагогічної психології,
О.М.Шевцова, студенти
спеціальності “Психологія”

ІІІ. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ
1.

Майстер-майстер клас з писанкарства
для дітей, які відвідують ДЛЦ
“Логотренажер”

3 квітня 2018р.

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Н.М. Бабич, Т.В.
Мельніченко

2.

Екскурсія до Бабиного Яру для
студентів-першокурсників

листопад 2018

Куратори академічних груп

листопад 2017
3.

Відвідування Національного музею
історії України

4.

Спрямування студентів на практикоорієнтовані заходи пов’язані із
знаннями з організаційної психології,
які будуть зорієнтовані та пов’язані
співпрацею з Українською асоціацією
організаційних психологів та
психологів праці України” УАОППП

5.

лютий 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
О.О.Васильєв,
О.М.Шевцова

лютий-травень
2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічно психології,
М.В.Москальов

Відвідування парку “Київ у
мініатюрі”

травень 2018

Кафедра практичної
психології Т.М. Маланьїна,
Т. В. Циганчук

6.

Відвідування музею історії Києва

квітень 2018

Кафедра практичної
психології Т.М. Маланьїна,
Т.В. Циганчук

7.

Відвідування Національного музею
мистецтв імені Богдана та
Варвари Ханенків

травень 2018

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

8.

Проведення тренінгу “Україна. Єдина
в багатоманітності”

9.

Екскурсія до Музею Т.Г. Шевченка.

квітень 2018

Кафедра практичної
психології, Т. В. Клібайс

10. Відвідування Національного музею
«Меморіал жертв Голодомору»

жовтень 2018

Кафедра практичної
психології, О.А. Краєва

Листопад 2018

Кафедра практичної
психології, А.В.Гафіатуліна

11. Відвідання Музею Історії України до
Дня соборності України

січень 2018

Кафедра практичної
психології, О.О.Литвиненко

12. Відвідування Національної бібліотеки
України імені В.І.Вернадського

січень 2018
квітень

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи, Спіріна Т.П.
Веретенко Т.Г.

13. Відвідування Музею історіі Києва

ллистопад 2018

Кафедра практичної
психології, Н.В. Миколенко

14. Відвідування Національного музею
історії України

березень квітень 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Шевцова О.М., Власенко
І.А.

15. Національно-культурні заходи, що
проводяться відповідно пам'ятних дат
у м. Києві

протягом року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
О.Р.Ткачишина,
Н.Д.Вінник,
В.П.Кутішенко

16. Захід “Психологія в мистецтві” (на
базі Національного музею мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків)

вересень-жовтень Кафедра загальної, вікової
2018
та педагогічної психології,
О.М.Шевцова,
О.А.Сорокіна

17. Відвідування музею “Третя після
опівночі”

березень квітень 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Бабич Н.М., К.О. Тичина

18. Відвідування музею Героїв АТО

листопад 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти,
куратори академічних груп

19. Відвідування Національного музею

жовтень 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти,
куратори академічних груп

жовтень 2018

Кафедра практичної
психології, Н.В. Старинська

«Меморіал жертв Голодомору»

20. Екскурсія до Національного музею
літератури України

ІV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ У
ГУРТОЖИТКАХ
1.

Selfie-конкурс “Оселя погрінченківськи” (на кращу кімнату у
гуртожитку)

листопад 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Г.В. Супрун, К.О. Тичина

2.

Проект-виставка “Дизайн особистого

грудень

Кафедра загальної, вікової

простору”

та
педагогічної психології,
Вінник Н.Д., Васильєв О.О.

3.

Чергування у гуртожитках,
профілактичні бесіди зі студентами

упродовж року

Директор ІЛ, заступник
директора з НПСГР,
викладачі кафедр ІЛ

4.

Бесіди зі студентами щодо здорового
способу життя

упродовж року

Кафедра практичної
психології, А.В. Гафіатуліна

5.

Мікро-групові тематичні бесіди під
час психолого-педагогічного
супроводу студентів-мешканців
гуртожитку

упродовж року

Кафедра практичної
психології, О.А. Краєва

6.

Відвідування студентів, які
проживають у гуртожитку

упродовж року

Кафедра практичної
психології, О.О.
Литвиненко

7.

“На гостини”: Тематичні бесіди зі
студентами, які мешкають
у гуртожитку

упродовж року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Власенко І.А.

8.

Конкурс на найчистішу кімнату
“Фреймут на порозі”

лютий

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
Канюка І.О.

V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД
СТУДЕНТІВ
1.

Психологічні групи зустрічей
(емоційне розвантаження,
психологічна підготовка до складання
іспитів, індивідуальні запити тощо)

упродовж року

Кафедра практичної
психології, А.В. Гафіатуліна

2.

Індивідуальні психологічні
консультації для студентів 4 курсу

упродовж року

Кафедра практичної
психології, Т. В. Клібайс

3.

Відвідування Ботанічного саду ім.
Гришка

березень 2018 р.

Кафедра практичної
психології, О.О.
Литвиненко

4.

Міні-тренінг "Засоби психологічного
розвантаження студента"

березень 2018 р

Кафедра практичної
психології, Н.В. Миколенко

5.

Групова робота з формування
навичок партнерського спілкування,
упевненості в собі, timeменеджменту.

упродовж року

Кафедра практичної
психології, Н.В. Старинська

6.

Відвідування Ботанічного саду ім.
Гришка

квітень 2018 р.

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Власенко І.А., Шевцова
О.М.

7.

Групові заходи, спрямовані на
командоутворення, розвиток навичок
партнерської взаємодії

упродовж року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Власенко І.А., студентипсихологи

8.

Відвідування установ з метою
формування компетенцій створення
корпоративного іміджу, співбесіди з
майбутніми роботодавцями

січень 2018 року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
Канюка І.О.,
студенти-магістри

9.

Відвідування мистецьких заходів у
Національному культурномистецькому та музейному комплексі
“Мистецький арсенал” в межах
дисципліни “Психологічні арттехніки”

протягом року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
Канюка І.О.
Фурман В.В.
студенти

10. Професійний клуб “Я-ресурс”

вересень, грудень Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
Канюка І.О.
Фурман В.В.
студенти

VI. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ (В Т.Ч. ДО ЗНАМЕННИХ ДАТ)
1.

Логопедичний марафон студентів
Київського університету імені Бориса
Грінченка і Кам’янець-Подільського
національного університету імені
Івана Огієнка у межах укладеної
угоди між університетами про
співпрацю (за окремим планом до
Дня логопеда)

14 листопада
2018р.

Кафедра спеціальної
психології, корекціноїй та
інклюзивної освіти
О.В. Мартинчук, Н.М.
Бабич

2.

Всеукраїнський науково-практичний
форум студентів
«РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ
ОСВІТИ: СТУДЕНТСЬКИЙ
ФОРМАТ»

квітень 2018 р.

Кафедра спеціальної
психології, корекціноїй та
інклюзивної освіти
О.В. Мартинчук

3.

Просвітницька акція для громади
м.Києва присвячена Дню поширення
знань про аутизм

2 квітня 2018р.

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

4. Телеміст «Спеціальна освіта в Європі» 20 травня (до Дня
(з Воронько Валерією, випускницею Європи) 2018р.
Університету
Грінченка
за
спеціальністю «Корекційна освіта
(Логопедія)»
ОКР
«бакалавр»,
та
студентами
спеціальності «Спеціальна освіта»
Педагогічного університету народної

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
К.О. Тичина, Н.М. Бабич

освіти імені Комісії в м. Кракові
(Польща))
5.

Участь у міському фестивалі “Юнь
Києва запрошує”

вересень 2018 р.

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

6.

Участь у міському фестивалі
творчості дітей з інвалідністю “Повір
у себе”

листопад-грудень Кафедра соціальної
2018 р.
педагогіки та соціальної
роботи

7.

Участь у міських заходах ЦСССДМ,
приурочених до Міжнародного дня
волонтера

5 грудня 2018 р.

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи

8.

Брифінг «Підготовка психолога
системи освіти у країнах
Європейського союзу та США»

20 травня
(до Дня Європи)
2018 р.

Кафедра практичної
психології Музиченко І.В.

9.

Дослідження «Психологічні
детермінанти щастя» до
Міжнародного дня щастя.

20 березня 2018 р. Кафедра практичної
психології, Т. В. Клібайс

10. Круглий стіл “Молодь: права та

Кафедра соціальної
(до Міжнародного педагогіки та соціальної
дня прав людини) роботи, А. В. Дуля

11. Тренінг “Запорука успішного
подолання кризи ідентичності”

10 жовтня 2018
(до Всесвітнього
дня психічного
здоров'я)

12. Дискусія “Чи важко бути
толерантним?”

16 листопада
Кафедра загальної, вікової
2018
та педагогічної психології
До Міжнародного Сорокіна О.А.
дня толерантності

обов’язки”

10 грудня 2018

Кафедра практичної
психології, О.А. Краєва

13. Відвідування музею Чорнобиля

квітень 2018

Кафедра практичної
психології, О.О.
Литвиненко

14. Тематична прогулянка Парком
партизанської слави

жовтень 2018

Кафедра практичної
психології, О.О.
Литвиненко

15. Психологічна студія «Сучасна
особистість: прагнення
самоздійснення»

квітень 2018 (до
Всеукраїнського
дня психолога 23
квітня)

16. “Студії розвитку” (формування
лідерства та активної життєвої
позиції) для студентів першого та
другого курсів

вересень грудень 2017

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
О.М.Шевцова
Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи, Т.В. Журавель, ;
студенти спеціальностей
“соціальна педагогіка”,
“соціальна робота”

17. Проведення тренінгових занять за
програмою “Будуємо майбутнє
разом” у професійно-технічних
училищах та ЗНЗ м. Києва

18. Майстер-клас "Використання гумору
у консультуванні та психотерапіі"
19. Інтерактивний семінар
«Самоактуалізація та її значення в
житті людини»

лютий - травень
2018

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи, Т.В. Журавель, Т.Л.
Лях, Т.П. Спіріна, студенти
спеціальностей “соціальна
педагогіка”, “соціальна
робота”

квітень 2018

Кафедра практичної
психології, Н.В. Миколенко

10 жовтня 2018
(до Всесвітнього
дня психічного
здоров'я)

Кафедра практичної
психології, Н.В. Старинська

квітень-травень
2018 р.

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи,
Денисюк О.М.,
студенти спеціальностей
“Соціальна педагогіка”,
“Соціальна робота”

травень 2018 р.

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи,
Денисюк О.М.,
студенти спеціальностей
“Соціальна педагогіка”,
“Соціальна робота”

22. Участь у фестивалі сімейних
цінностей «В родинному колі»

травень 2018 р.

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи,
Денисюк О.М.,
студенти спеціальностей
“Соціальна педагогіка”,
“Соціальна робота”

23. Відеолекторій “Який він - соціальний
працівник?”

листопад 2018 р

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

24. Інтерактивна бесіда з магістрами
“Особливості підготовки психологів:
найкращі традиції вищої освіти
вітчизняних та зарубіжних вишів”

травень
2018 р.

Кафедра практичної
психології О.Л. Нагула

20. Екскурсія до музейного

комплексу “Мистецький
Арсенал”

21. Екскурсія до музею

декоративно-прикладного
мистецтва України

25. Участь до заходів “Дня дітей з

синдромом Дауна”

квітень 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Н.О.Макарчук

26. Кафедральні заходи до

квітень 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
викладачі кафедри

березень 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Власенко І.А.

Міжнародного дня психолога (за
окремим планом)
27. Відвідування театральної вистави
(приурочене до Всесвітнього дня
театру)
28. Дискусія “Україна на шляху до
Європи. Перспективи. Ризики”
29. Фотоколаж “Музеї Києва: історія та
сучасність”

травень 2018
(до Дня Європи)

Кафедра практичної
психології, А.В. Гафіатуліна

травень 2018 р.
(До
Міжнародного
дня музеїв
)

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
Власенко І.А., Фурман В.В.,
студенти-психологи

VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
1.

Флеш-моб “Роби як я, дихай як я”
(гімнастика за Стрельніковою)

травень 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Н.М. Бабич, Т.В.
Мельніченко

2.

Клуб “Здоровий спосіб життя”

жовтень

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології
Макарчук Н.О., Кутішенко
В.П., студенти

3.

Бесіда “Ігрова залежність та її
наслідки”

січень 2018 р.

4.

Бесіда «Превенція порушень харчової
поведінки у студентів перших курсів»

березень 2018 р.

Кафедра практичної
психології, А.В. Гафіатуліна
Кафедра практичної
психології, М.С.Фатєєва,
О.М. Лозова.

VІII. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ
1.

Заняття у центрі «Логотренажер» для
дітей з порушеннями мовлення

2.

Тренінг “Іміджева компетентність як
запорука успішної професійної
діяльності майбутнього психолога”

3. У межах співпраці з Інклюзивним
ресурсним центром ГО „Системна
допомога
дітям
з
аутизмом
„Маленький принц” (керівник А. П.
Бірюкова) проведення низки семінарів
для педагогів закладів освіти міста

вересень-травень Кафедра спеціальної
2018
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Н.М. Бабич, К.О. Тичина
квітень 2018р.

Кафедра практичної
психології, Т.А. Лигомина

протягом року

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Т. В. Скрипник, О. В.
Мартинчук

Києва
щодо
забезпечення
міждисциплінарного супроводу дітей
з ООП, у тому числі з аутизмом (за
окремим планом).
4.

Тренінг для батьків “Другий раз у
перший клас” (на базі ДНЗ №9
Деснянського району м.Києва)

5.

Психологічний консультпункт
“Психологія в долонях”

6.

березень 2018

Кафедра спеціальної
психології, корекційної та
інклюзивної освіти
Н.М. Бабич, К.О. Тичина

жовтень 2018р
квітень 2018 р.

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

Тренінгове заняття “Успішне
спілкування для побудови успішних
стосунків”

квітень 2018

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи
Попова А.О.

7.

Консультування та діагностика для
киян

квітень 2018

Кафедра практичної
психології Старинська
Н.В.,
Клібайс Т.В.,Рафіков О.Р.

8.

Арт-майстерня в гостях у
педагогічного колективу днз № 541
Дніпровського району м. Києва

березень 2018 р.

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи,
Денисюк О.М.,
студенти спеціальностей
“Соціальна педагогіка”,
“Соціальна робота”

9.

Проведення тренінгового заняття
«Побудова життєвих цілей» для
педагогічного колективу ДНЗ № 784
Шевченкіського району м. Києва

квітень 2018 р.

10. Тренінгове заняття “Підвищення
професійного іміджу майбутнього
соціального працівника”

Кафедра соціальної
педагогіки та соціальної
роботи,
Денисюк О.М., Тимошенко
Н.Є.
студенти спеціальностей
“Соціальна педагогіка”,
“Соціальна робота”

жовтень-листопад Кафедра соціальної
2018
педагогіки та соціальної
роботи, А. В. Дуля

11. Семінар-практикум “Психічне
здоров’я особистості”

лютий 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
О.П.Сергєєнкова,
І.М.Маруненко

12. Консультаційна діяльність з
абітурієнтами (школи м. Києва)

протягом року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної

психології, викладачі
кафедри
13. Психологічний супровід освітнього
процесу в школі (гімназія
“Потенціал”, м. Київ, гімназія №3 м.
Обухів)
14. Волонтерська акція по збору
макулатури до Дня Землі “Збережемо
Землю разом!”

протягом року

квітень 2018

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
О.П.Сергєєнкова
Кафедра практичної
психології, Литвиненко
О.О., Миколенко Н.В.

15. Участь у роботі гімназії 136, м. Києв
(за планом роботи гімназії)

протягом року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
О.О.Васильєв, О.А.Сорокіна

16. Психологічний супровід освітнього
процесу в школі (спеціалізована
школа № 202 м. Києва)

протягом року

Кафедра загальної, вікової
та педагогічної психології,
І.А. Власенко

17. Психологічний супровід освітнього
процесу в ліцеї “Наукова зміна”
Дарницького району м.Києва

упродовж
Кафедра загальної, вікової
навчального року та педагогічної психології,
О.М.Шевцова, студенти
напряму підготовки
“Психологія”

18. Ознайомлення студентів з діяльністю
діагностико-консультаційного центру
практичної психології

упродовж
Кафедра практичної
навчального року психології, А.В. Гафіатуліна

19. Психологічний супровід корекційнорозвивальної роботи районної
психолого-медико-педагогічної
комісії Управління освіти
Голосіївської РДА м.Києва

упродовж
Кафедра загальної, вікової
навчального року та педагогічної психології,
О.М.Шевцова, студенти
напряму підготовки
“Психологія”

20. Пішохідна екскурсія “Щоразу
несподіваний Київ”

травень 2018

Кафедра практичної
психології, Стефаненко Н.І.

IX. ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
1.

Благодійна акція “Великодний
кошик”

березень-квітень
2018

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

2.

Благочинна акція «Збери дитину до
школи»

лютий-травень
2018

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

3.

Волонтерська програма “Добровозик”
спільно з ГО “Подаруй життя” та БФ
“Незалежна країна”

протягом року

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

4.

Волонтерська програма «Підтримане
волонтерство» в Центрі
реабілітації праці для розумово
відсталих інвалідів “Трамплін”

протягом року

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

5.

Волонтерська підтримка Центру
допомоги інвалідам та особам з
інтелектуальною недостатністю
«Джерела»

протягом року

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

6.

Щорічна Всеукраїнська акція «Let`s
do it Ukraine» («Зробимо Україну
чистою»)

березень-квітень
2018

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

7.

Волонтерська підтримка щорічного
фестивалю «Подаруй надію»

березень-квітень
2018

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

8.

Волонтерська підтримка клубу «New
life»

протягом року

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

9.

Волонтерська підтримка інтернату
№26 міста Києва (спільно з ГО
“Подаруй життя”)

протягом року

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

10. Волонтерська підтримка щорічного
“Пробігу під каштанами”

травень 2018

заступник директора з
НПСГР, Студрада ІЛ

11. Волонтерська участь в роботі
телефону довіри Кризового центру
медико-психологічного допомоги
Інституту психології НАПН України
ім. Г.С.Костюка

протягом року

Кафедра практичної
психології, Тохтамиш О.М.

12. Волонтерська акція по збору
макулатури до Дня Землі “Збережемо
Землю разом!”

22 квітня 2018

Кафедра практичної
психології, Рафіков О.Р.,
Литвиненко О.О.,
Миколенко Н.В.

