
План соціального проекту 

«З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА» 

на ІІ півріччя 2017-2018 н.р. 

Інститут людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
  

Форма роботи Вид роботи Місце проведення 

заходу, час 

Дата 

проведення заходу 

Відповідальний 

Психопро- 

філактична гра 

«Мистецтво бути 

Людиною» 

м. Київ, Школа ступенів 

 І-ІІІ №36 

ім. С. П. Корольова 

03 квітня 2018 року Литвиненко О. О.,  к. психол. н.,  

старший викладач кафедри практичної 

психології; 

студенти першого курсу 

Психологічний 

просвітницький 

захід 

«Пізнай самого себе» м. Київ, Київський коледж 

легкої промисловості 

10 квітня 2018 року Литвиненко О. О., к. психол. н.,  

старший викладач кафедри практичної 

психології; 

студенти першого курсу 

Круглий стіл «Психологія - це 

цікаво» 

м. Київ, Середня 

загальноосвітня школа 

№282 

11 квітня 2018 року Циганчук Т. В., к психол. н.,  

доцент кафедри практичної психології 

Дискусійний стіл “Психологічні 

практики: на допомогу 

майбутньому фахівцю 

в освітній установі” 

м. Київ, Гімназія 

              № 136 

11 квітня 2018 року Москальов М.В., к. психол. наук,  

доцент кафедри  загальної,  вікової та 

педагогічної психології;  

Васильєв О.О., старший викладач кафедри 

загальної,  вікової та педагогічної психології 

Тімбілдінг 

 

“Розвиток командної 

взаємодії” 

м. Київ, Середня 

загальноосвітня школа 

№215 

19 квітня 2018 року Дуля А. В., асистент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи;  

студенти першого курсу 

http://ua.kiev.parentsportal.com.ua/schools/shkola-282
http://ua.kiev.parentsportal.com.ua/schools/shkola-282
http://ua.kiev.parentsportal.com.ua/schools/shkola-282


Творча 

майстерня 

“ Творимо разом” м. Київ, 

Бібліотека                                 

ім. В. Маяковського 

 

21 квітня 2018 року Денисюк О.М., к. пед. н., доц.,  

доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

 студенти першого курсу 

Соціально- 

педагогічна 

майстерня 

 "День родини" 

 

Печерський центр 

соціальних служб для 

дітей сім'ї та молоді 

11 травня 2018 року Малков Д.Ю., к.пед.н.,  

доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи; 

студенти першого курсу 

Клуб “ Інтелектуальні ігри на 

свіжому повітрі” 

 

Русанівска набережня  12 травня 2018 року 

 

Суліцький В.В., к. психол. н., доц.,  

старший викладач кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи; 

студенти першого курсу 

Консультативний 

пункт 

 “Психологія в 

долонях” 

Русанівска набережня 12 травня 2018 року 

 

Краєва О.А., к. психол. н., 

старший викладач кафедри практичної 

психології; 

Грубі Т.В., к. психол. н.,  

доцент кафедри практичної психології; 

студенти першого курсу 

Заняття Індивідуальні 

логопедичні заняття 

для дітей з 

порушеннями 

мовлення 

м. Київ,  

вул. Березняківська 4а, 

Центр практичної 

підготовки 

“Логотренажер” 

Щовівторка та 

щочетверга  

протягом ІІ семестру 

2017-2018 н.р. 

Бабич Н.М., к. пед. н.,  

старший викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти; 

Тичина К.О., викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти;   

студенти другого та третього курсу  

 

 

 

Заступник директора з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи              І.В.Музиченко 


