
План соціального проекту  «З Києвом і для Києва» Інституту людини  
на І півріччя 2018 - 2019 н.р. 

№ 
п\п 

Структурний 
підрозділ 

Назва 
соціального 

проекту 

Відповідальні (ПІП, 
посада) 

Хто проводить 
(організатор, 

кафедра, якщо 
проводять 
студенти - 

група, курс, ПІП) 

Дата, час 
проведення, 

аудиторія 
(додатково 

вказати 
дату 

відкриття і 
час) 

Формат 
соціального 

проекту 

Для кого 
призна 
чений 
(вікова 

категорія, 
цільова 

аудиторія) 

Коротко про 
соціальний проект 

1. Кафедра 
практичної 
психології 

«Психологія у 
долонях» 

Грубі .Т. В., 
доцент  

кафедри практичної 
психології; 
Краєва О.А.,  

доцент кафедри 
практичної психології  

 Грубі Т. В, 
Краєва О. А., 
студенти груп: 
ППб-1-15-4.0д,   
ППб-2-15-4.0д  

11.00. 
6.10.2018 р. 
Русанівській 
бульвар 2/8 
Пам’ятник 

 М.В.Гоголю 

Психологічний 
консультацій-

ний пункт  

Мешканці 
мікрорайону 

Русанівка 

 У межах проекту всі 
охочі можуть 

отримати 
безкоштовну 
консультацію 

психолога та знайти 
відповіді на важливі 
для себе питання 

2. 
2. 

Кафедра 
загальної,  вікової 

та педагогічної 
психології 

“Арт-майстерня 
для малечі”  

Фурман В.В., 
ст. викладач кафедри 
загальної, вікової та 

педагогічної психології; 
Власенко І.А., 

ст. викладач кафедри 
загальної, вікової та 

педагогічної психології; 
Васильєв О.О. 

викладач кафедри 
загальної, вікової та 

педагогічної психології. 

 

Фурман В.В., 
Власенко І.А., 
Васильєв О.О. 
студенти груп: 
ПСб-1-16-4.0д 
ПСб-1-17-4.0д 
ПСб-1-17-4.0д 

11.00 
6 .10.2018 р. 
Русанівській 
бульвар 2/8 
Пам’ятник 

 М.В.Гоголю 
 

Дитяча  
арт-майстерня  

Діти 
дошкільного, 
молодшого 
шкільного 
віку та їхні 

батьки 

У межах проекту 
батьки можуть 

отримати інформацію 
щодо використання 
арт-інструментів для 
своєї дитини,  діти 
можуть апробувати 
запропоновані арт-

техніки. 



3 Кафедра 
спеціальної   
 психології, 

корекційної та 
інклюзивної освіти 

  

“Мовленнєво-
рухливі ігри”  

Тичина К.О., 
ст. викл. кафедри 

спеціальної   
 психології, корекційної 
та інклюзивної освіти 

 

Тичина К.О., 
студенти груп: 
ЛОГб-1-16-4.0д 
ЛОГб-2-16-4.0д 

  

11.00 
6.10.2018 р. 
Русанівській 
бульвар 2/8 
Пам’ятник 

 М.В.Гоголю 
 

Дитячий 
логопедичний 

центр 
“Логотренажер” 

Діти 
дошкільного 

віку  

У межах проекту 
батьки дітей 

дошкільного віку 
можуть отримати 
інформацію про 

Дитячий 
логопедичний центр 

“Логотренажер”, у 
якому дітям з 
порушеннями 

мовлення надаються 
корекційно-

розвивльні послуги. 

4 Кафедра 
соціальної   
педагогіки та 

соціальної роботи 

Ігротека для 
дітей  

 “У грі дітей є 
часто сенс 
глибокий...” 

Дуля А.В., 
 асистент кафедри  

соціальної   
педагогіки та 

соціальної роботи; 
Лехолетова М.М., 
викладач кафедри 

соціальної   
педагогіки та 

соціальної роботи 

 Дуля А.В, 
Лехолетова М.М., 

студенти груп: 
СПб-1-18-4.0д, 
СРб-1-18-4.0д, 
СРб -1-15-4.0д 
СПб-1-15-4.0д 
СПб-2-15-4.0д 

11.00 
6.10.2018 р. 
Русанівській 
бульвар 2/8 
Пам’ятник 

 М.В.Гоголю 
 

Ігротека, 
танцювальний 
майстер-клас, 

майстер-клас із 
орігамі, 

настільні ігри із 
соціальної 
тематики 

 Діти 
дошкільного, 
молодшого, 

старшого 
шкільного 
віку та їхні 

батьки  

 У межах проекту діти 
зможуть прийняти 
участь у майстер-
класах, а батьки 

дізнатись про 
проблеми дітей через 

гру. 

5. Кафедра 
практичної 
психології 

 «Як важливо 
бути 

серйозним!» 

 Литвиненко О.О., 
старший викладач 

 кафедри практичної 
психології  

Литвиненко О. О., 
студенти групи 
ППб-2-17-4.0д 

 18.10.2018 р. 
Школа І-ІІІ 

ступенів №36 
ім. С. П. 

Корольова 
міста Києва 

 

Психологічна 
тренінгова гра 

Учні 10-11 
класів  

Формування 
морально-етичних 

якостей особистості 
школярів 

6. Кафедра 
практичної 
психології  

«Життя пліч-о-
пліч»  

 Миколенко Н.В., 
викладач  кафедри 

практичної психології  

Миколенко Н. В., 
студенти групи 
ППб-1-18-4.0д  

22.10.2018 р. 
Притулок для 
тварин «Добрі 

руки» 
 

Волонтерська 
акція  

 Волонтери 
організацій 
допомоги 
тваринам 

Розробка та 
реалізація проекту, 
спрямованого на 

допомогу притулку 
для тварин 



7. Кафедра 
практичної 
психології  

«Профорієнта-
ційний 

вернісаж» 

Гафіатуліна А. В.,  
старший викладач 

 кафедри практичної 
психології  

Гафіатуліна А. В.,  
студенти групи 
ППб-1-17-4.0д  

 

20.10.2018р. 
Дніпровський 
район міста 

Києва 
щосуботи  

Тренінг 
професійного 

самовизначен-
ня  

Старшоклас
ники 

Дніпровсько-
го району 

міста Києва  

 Допомога учням 10-
11 класів з 

професійним 
самовизначенням 

8. Кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
соціальної роботи  

 Майстерня 
соціально-

просвітницьких 
програм  

 Лях Т.Л.,  
доцент кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи  

Лях Т.Л., 
доцент кафедри 

соціальної 
педагогіки та 

соціальної 
роботи 

13.10.2018р. 
9.30-14.00  

м.Київ, вул. 
Білицька, 

41/43 

Майстер-клас  Педагоги, 
психологи 
закладів 

середньої 
освіти 

Подільсько-
го району  
м. Києва 

 Авторська програма, 
спрямована на 
популяризацію 
спеціальності 

“Соціальна робота” 
(освітня програма 

“Соціальна 
педагогіка”) та 

формування навичок 
з розробки соціально-

просвітницьких 
програм 

9. Кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
соціальної роботи  

Усвідомлене 
батьківство як 

умова 
повноцінного 

розвитку 
дитини 

 Лях Т.Л.,  
доцент кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 

Лях Т.Л., 
доцент кафедри 

соціальної 
педагогіки та 

соціальної 
роботи 

 20.10.2018р. 
9.30-14.00 

м.Київ, вул. 
Білицька, 

41/43 

 Тренінг  Батьки, 
молоді люди 
Подільсько-
го району  
м. Києва 

 

Тренінг спрямований 
на популяризацію 

засад усвідомленого 
батьківства як 

основної умови 
повноцінного 

розвитку дитини  

10. Кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
соціальної роботи  

Моделювання 
та 

впровадження 
програм із 

формування 
здорового 

способу життя 
  

Лях Т.Л.,  
доцент кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 

Лях Т.Л., 
доцент кафедри 

соціальної 
педагогіки та 

соціальної 
роботи 

10.11.2018р. 
9.30-14.00 

м.Київ, вул. 
Білицька, 

41/43  

Тренінг    Педагоги, 
психологи 
закладів 

середньої 
освіти 

Подільсько-
го району 
 м. Києва 

Тренінг покликаний 
представити новітні 

тенденції в галузі 
громадського 

здоров’я та виробити 
основні навички з 

моделювання 
програм щодо 

пропаганди 
здорового способу 

життя  



11.  Кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
соціальної роботи 

«Соціально-
психологічні 

детермінанти 
суїцидальної 

поведінки 
людини та 

основні 
напрями 

профілактики 

самогубств». 

Суліцький В.В., 
доцент кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи;  

Дуля А.В., 
  асистент кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи 

 

Суліцький В. В. 
доцент кафедри 

соціальної 
педагогіки та 

соціальної 
роботи  

 

08-09.10. 
2018р.  

 Київ, вул.  
Коновальця, 

38. 

Навчально-
методичні 

збори  

Психологи 
військових 

частин 
Національ-
ної гвардії 
України   

НГУ  

Збори спрямовані на 
організацію та 

проведення роботи 
психологами щодо 

профілактики 
самогубств серед 

військовослужбовців  

12. Кафедра 
практичної 
психології 

 “Інтервізійна 
група для 
шкільних 

психологів” 

Миколенко Н.В., 
викладач кафедри 

практичної психології: 
Нагула О.Л.,  

доцент кафедри 
практичної психології, 

Миколенко Н.В., 
викладач 
кафедри 

практичної 
психології 

9.10 та 23.10 
2018 р., 

 Бульвар І. 
Шамо, 18/2, 

ауд. 322 

Інтервізійна 
група  

Практикуючі 
психологи  

Надання професійної 
підтримки психологам 

у вирішенні 
клієнтських кейсів, а 

також з метою 
профілактики 
професійного 
вигорання у 
спеціалістів.  

13.  Кафедра 
соціальної 

педагогіки та 
соціальної роботи 

 Тренінг для 
підлітків “Лідер 

- ініціатор 
позитивних змін 

у житті 
громади” 

Попова А. О., 
 викладач кафедри 

соціальної педагогіки 
та соціальної роботи; 

Сапіга С. В. 
ст. викладач кафедри 
соціальної педагогіки 
та соціальної роботи  

Попова А. О., 
 викладач 
кафедри 

соціальної 
педагогіки та 

соціальної 
роботи; 

Сапіга С. В. 
ст. викладач 

кафедри 
соціальної 

педагогіки та 
соціальної 

роботи; 
студенти групи 
СРб-1-15-4.0д 

  

16.10.2018 р., 
12.00 

ЗОШ № 226,  
м. Київ, вул. 

Прирічна 19-є 
 

Тренінг   Учні 
 10 класів 

Розкриття 
особистісного 

потенціалу учасників 
групи, формування 

уявлень про 
лідерство, 

усвідомлення і прояв 
своїх сильних сторін, 
розвиток здатності до 

цілепокладання, 
групової взаємодії, 

виконання лідерських 
ролей; сприяння 

розумінню лідерства 
як складової 

життєвого 
самовизначення 

особистості.  



14. Кафедра 
спеціальної   
 психології, 

корекційної та 
інклюзивної освіти 

  

 Індивідуальні 
логопедичні 
заняття для 
дітей з ПМР 

Бабич Н.М.,  
ст. викл. кафедри 

спеціальної   
 психології, корекційної 
та інклюзивної освіти; 

Тичина К.О., 
 ст. викл. кафедри 

спеціальної   
 психології, корекційної 
та інклюзивної освіти 

Бабич Н.М.,  
ст. викл. кафедри 

спеціальної   
 психології, 

корекційної та 
інклюзивної 

освіти; 
Тичина К.О., 

 ст. викл. 
кафедри 

спеціальної   
 психології, 

корекційної та 
інклюзивної 

освіти; 
 Заєркова Н.М., 

ст. викл. кафедри 
спеціальної   
 психології, 

корекційної та 
інклюзивної 

освіти   

вул.Березнякі
вська,4а, 
протягом 

семестру за 
графіком  

Індивідуальні 
логопедичні 

заняття  

 Діти 
дошкільно- 

го та 
молодшого 
шкільного 

віку 

Формування та 
розвиток мовлення  

15. Кафедра 
загальної, вікової 

та педагогічної 
психології  

Тренінг 
“Особливості 
адаптації в 

новому 
навчальному 

закладі”   

 Васильєв О.О., 
викладач кафедри 

загальної, вікової та 
педагогічної психології 

Васильєв О.О., 
викладач 
кафедри 

загальної, вікової 
та педагогічної 

психології, 
студенти групи  
ПСб-1-18-4.0д  

Протягом 
семестру  

 Тренінг  Учні 6-7 
класів 

 Формування 
навчальної діяльності 

індивідуального 
стилю навчання 

 

 

Заступник директора 

з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи          Музиченко І.В. 


