
ЗВІТ 

із соціально-гуманітарної роботи 

Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

за 2015 рік 

 

 

Напрям 

роботи 
Зміст 

Форми, 

види роботи 
Заходи 

Кількість 

студентів 

Особистісно-

розвивальний 

Формування професійної 

культури, розвиток 

пізнавального інтересу, 

готовність до застосування 

знань, умінь і навичок  у 

практичній діяльності.   

  «круглі столи», 

    брейн-ринги, 

     конкурси; 

 

Семінар «Уплив життєвого шляху Бориса Грінченка на 

становлення соціальної підтримки у другій половині ХІХ – 

на початку ХХ століття» 

12 

Круглий стіл «Педагогічна культура у творчій спадщині 

Бориса Грінченка» 16 

 Круглий стіл на тему: “Соціально-педагогічна підтримка 

батьків в умовах дошкільного навчального закладу” 21 

Творча майстерня “Арт-терапевтичні методи в соціально-

педагогічній роботі з дітьми: робота з глиною та тістом” 25 

Пошуково-творчий семінар «Психологізм у творчості 

Бориса Дмитровича Грінченка» 50 

Круглий стіл «Образ сім'ї у творчості Б.Д. Грінченка» 
30 

Студентський квест «Слідами нетлінних рядків» 
45 

Психологічна гра «Мафія» 
15 

Створення позитивного 

іміджу університету через 

формування цілісного 

соціокультурного 

середовища, здатного 

поліпшити задоволення 

 профорієнтаційні  

    акції; 

 загальноуніверситетські 

культурно-мистецькі        

заходи; 

 

Організаційна зустріч з першокурсниками 
18 

Тренінгові заняття для підлітків із циклу «Я обираю 

здоров’я» 
5 

Профорієнтаційна діяльність у школах Дніпровського 

району 
10 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/688-kruhlyi-stil-na-temu-sotsialno-pedahohichna-pidtrymka-batkiv-v-umovakh-doshkilnoho-navchalnoho-zakladu.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/688-kruhlyi-stil-na-temu-sotsialno-pedahohichna-pidtrymka-batkiv-v-umovakh-doshkilnoho-navchalnoho-zakladu.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/687-tvorcha-maisternia-art-terapevtychni-metody-v-sotsialno-pedahohichnii-roboti-z-ditmy-robota-z-hlynoiu-ta-tistom.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/687-tvorcha-maisternia-art-terapevtychni-metody-v-sotsialno-pedahohichnii-roboti-z-ditmy-robota-z-hlynoiu-ta-tistom.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-praktychnoi-psykholohii/podii/684-studentskyi-kvest-slidamy-netlinnykh-riadkiv.html


освітніх, розвивальних, 

спортивних, художньо-

естетичних потреб та 

інтересів киян. 

«Профорієнтаційний квест» для студентів першого курсу 

Університетського коледжу спеціальності «Соціальна 

педагогіка» 

20 

Профорієнтацій захід з учнями 11-тих класів у школі №195 

ім. В.І. Кудряшова. 
3 

Дотримання і розвиток 

університетських, 

інститутських традицій, 

залучення студентської  

молоді до корпоративної 

культури університету. 

 церемонії вшанування 

пам'яті видатних 

постатей; 

Відвідування музею Б.Д.Грінченка 137 

День вшанування пам’яті Б.Д.Грінченка 300 

Участь у грінченківських читаннях 6 

Покладання квітів на могилу Б.Д.Грінченка з нагоди його 

смерті 
2 

Покладання квітів на могилу Б.Д.Грінченка з нагоди його 

Дня народження 
6 

 бесіди, диспути, 

кураторські години; 

 розповсюдження 

інформаційних 

матеріалів; 

Бесіда «Психологічний мікроклімат серед 

студентської молоді» 35 

Бесіда «Про адаптацію першокурсників до навчання в 

Інституті» 
133 

Бесіда «Корпоративна культура – невід’ємна складова 

іміджу Університету» 
133 

Розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів 

«Абітурієнту-2016 року» в школи Дніпровського району 
30 

Національно-патріотичне 

виховання,  

формування національної  

самосвідомості.  

 відзначення 

національних свят та 

визначних дат; 

Дня Державного прапора України 10 

Дня працівника освіти  20 

Написання диктанту всеукраїнської єдності 55 

Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. 

Акція «Запали свічку» 
150 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 30 

Акція до Дня Соборності та Свободи України. Створення 

живого студентського ланцюгу «Соборність Інституту” 
80 

Студентська акція до Міжнародного дня рідної мови 

«Українською прикольніше» 
200 

 бесіди; 

 диспути; 

Виховна година «Студенте, рідну мову поважай» 50 

Виховна година  «Вони подарували мир» 65 

Бесіда  «Велика сила єдності» 82 



 виховні години; 

 

Перегляд та обговорення кінофільму  

«Хлопчик в смугастій піжамі» 30 

Перегляд та обговорення документальної стрічки  «Між 

Гітлером і Сталіном — Україна в ІІ Світовій війні» 
35 

Виховна година «Тріумф людського духу» 60 

Бесіда «Дзвони Чорнобиля» 80 

 тематичні стінгазети, 

листівки; 

Вітальна  стінгазета-колаж  до Дня працівника освіти 2 

Виставки соціальної реклами “Сьогодення: вихід є!” 16 

Вітальна стінгазета до Дня визволення України від 

фашистських загарбників 
3 

Стінгазета до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.; 2 

Стінгазета до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 5 

Вітальна листівка до Дня Соборності та свободи України 3 

До Дня святого Валентина 3 

До Міжнародного дня рідної мови. 1 

До Міжнародного жіночого дня 2 

До Дня довкілля 4 

Створення вітальної листівки до Великодніх свят 2 

До Дня матері 4 

До Дня Києва 2 

Формування екологічної 

культури; пропаганда 

збереження навколишнього 

середовища; залучення до 

активної екологічної та 

природоохоронної  

діяльності; 

формування свідомого 

ставлення до природи. 

 проведення суботників; 

 акції; 

Круглий стіл «Об’єднання державного сектору, 

громадськості та бізнесу з метою вирішення національних 

екологічних проблем» за підтримки ГО «Let’s do it 

Ukraine» та Міністерства екології та природничих ресурсів 

України 

2 

Благоустрій прилеглої до Інституту території  30 

Озеленення Дніпровського району спільно з  

комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району «Зеленбуд» 
45 

 Суботник з благоустрою в рамках акції  

«За чисте довкілля» 
50 



Поліпшення санітарного стану навчальних приміщень 70 

Благоустрій Дніпровського району спільно з  

комунальним підприємством по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району «Зеленбуд» 
63 

Інформаційно-просвітницька акція до Дня Землі 

«Будьмо у злагоді з природою!» 30 

Всього 2464 

Культурно-

дозвіллєвий 

 

 

Формування системи знань  

про світову та національну 

культуру та мистецтво; 

розвиток естетичних потреб 

та почуттів. 

 культпоходи; 

 екскурсії; 

 зустрічі з видатними 

діячами культури та 

мистецтв; 

Відвідування музею партизанської слави м. Києва 25 

Відвідування виставки «Таємниці тіла»  20 

Майстер-клас «Метод каністерапії (терапія за допомогою 

собак) в корекційному та соціально-педагогічному 

супроводі дітей з особливостями психофізичного 

розвитку» 

6 

Екскурсія в Національний музей іграшки 15 

Семінар «Національна ідея очима українців» проведена 

кандидатом психологічних наук, старшим науковим 

співробітником Центру українознавства філософського 

факультету Київського Національного Університету імені 

Тараса Шевченка Т.С. Воропаєвою. 

24 

Круглий стіл «Робота практичних психологів в Палаці 

дітей та юнацтва: професійні можливості та перспективи» 

проведений психологом відділу Психолого-педагогічного 

супроводу навчально-виховного процесу Київського 

палацу дітей та юнацтва Г.М.Морміль. 

21 

«Ідеї Бориса Грінченка у діяльності Пласту» із залученням 

лідера скаутського руху Ю. М. Жданович, кандидата 

педагогічних наук, старшого наукового співробітника 

лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем 

виховання НАПН України 

24 

«Попередження ВІЛ-інфекції, або як себе захистити». 

Лектор – Лучинська Ольга Віталіївна, лікар-психолог, 

тренерка МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні»; національна тренерка ЮНІСЕФ з питань 

профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед 

підлітків. 

26 



Практичний майстер-клас «Психодрама як напрямок 

групової психотерапії», проведений сертифікованими 

практикуючими спеціалістами Європейської асоціації 

психодрами О.П.Зайкіною та А.В. Войтенко. 

12 

Зустріч із Павловою Дариною Михайлівною – кандидатом 

соціологічних наук, завідувачем сектором моніторингу та 

оцінки соціальних проектів Українського інституту 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка. 

18 

Зустріч з координатором програм Благодійного Фонду 

«Відкриті долоні», Марією Айлен 
40 

Майстер-класи «Сам собі режиссер» (психокорекційна 

робота з казкою в гештальт-аналітичному підході), 

проведений тренером школи практичної психології 

"Вкусная психология", гештальт-терапевтом, 

казкотерапевтом, практикуючим психологом Г.М. 

Батуринською 

16 

Перформанс Київського плейбек-театру “Déjà vu plus” за 

участі ведучого психолога, психотерапевта, 

сертифікованого плейбек- театр-практика, м.н.с. Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України, 

засновника і керівника Київського плейбек-театру “Déjà vu 

plus”, Української школи плейбек-театру та Відділення 

плейбек-театру ВГО “Арт- терапевтична асоціація” 

Савінова Володимира та акторів Київського плейбек- 

театру “Déjà vu plus” 

14 

Майстер-клас «Як пройти співбесіду без досвіду роботи», 

за участі HR консультанта (телеканалу СТБ, газети 

"Сегодня", медіа холдингу "Вести") Євгенії Кисляк 
18 

Зустріч з Бучинською Валентиною Вікторівною, 

консультантом психолого-медико-педагогічної 

консультації (ПМПК) Шевченківсьго району міста Києва 
45 



Зустріч з  Юлією Михайлівною Найдою, керівником 

проекту «Інклюзивна освіта в Україні» ВФ «Крок за 

кроком» 
30 

Зустріч із співробітниками лабораторії логопедії 

Інституту спеціальної педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України 
24 

Зустріч з Людмилою Миколаївною Литвиненко, 

логопедом консультативно-діагностичного дитячого 

центру Дарницького району м. Києва. 
24 

Зустріч із Ольгою Анатоліївною Пригаріною, вчителем-

логопедом ліцею №38 імені В. М. Молчанова м. Києва. 
24 

Гостьова лекція Олени Татаріної – президента 

Східноукраїнської асоціації арт-терапії, кандидата 

педагогічних наук, практичного психолога вищої 

категорії, сертифікованого бізнес-тренера 

120 

Методичний семінар «Особливості застосування 

новітніх технологій та психологічного інструментарію в 

роботі дитячого психолога». Ведуча - Святенко Ю.О, 

к.п.н., доцент кафедри практичної психології НПУ імені 

М. Драгоманова 

25 

Зустіч з Голоцван О.А., кан. мед. наук., лікар-

сексопатолог, психотерапевт; Савич Ж.В., психолог, 

директором тренінгового центру «Ініціатива та 

розвиток», Святенко Ю.О, к.п.н., доцент кафедри 

практичної психології НПУ імені М. Драгоманова 

20 

Відкрита лекція «Психосоматика як індикатор 

психологічної проблеми». Лектор – Васьківська С.В., 

к.психол.н., доцент кафедри психодіагностики та 

клінічної психології КНУ ім. Тараса Шевченка 

50 



Тренінг для викладачів і студентів «Використання 

особистісно-орієнтованої технології у профілізації 

вищої школи». Ведучий - Овчаров А.О. - кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії соціально-психологічних наук Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України 

15 

Розвиток пізнавального 

інтересу, творчої активності, 

створення умов для плідної 

співпраці між студентами 

різних груп, курсів,  

Інститутів 

 концертні, конкурсні  

   шоу- програми;  

    

Шоу-програма «Краса по-Грінченківськи» 24 

Участь конкурсі на кращу візуалізацію слів словника 

Бориса Грінченка «Словник Бориса Грінченка і сучасність» 
30 

Концертна програма в Інституті людини #АХАХАday до 

Дня сміху 
31 

Участь у Марші миру  людей з інвалідністю з закликом 

до миру і єдності 
21 

Дебют першокурсників «Ось ми які» 133 

Участь у загальноуніверситетській презентації 

першокурсників «Ось ми які!» 
30 

Участь у  фестивалі творчості дітей та молоді з 

особливими потребами «Повір у себе», приуроченого до 

Дня інваліда 

25 

«Скринька амура» до Дня святого Валентина. 50 

Виховання духовної єдності 

поколінь, поваги до батьків; 

формування толерантного 

ставлення до дітей, людей 

похилого віку та осіб з 

функціональними 

обмеженнями 

 благодійні акції; 

 волонтерська робота; 

 

До Дня Святого Миколая «Подаруй дитині радість» 200 

Благодійний фестиваль «Новорічна казка» 200 

Участь у роботі ВГЦ «Волонтер» 12 

Участь у І Всеукраїнському фестивалі «Арт-плейбек» (17-

18 жовтня 2015) 
17 

Благодійна акція спільно з БФ «Благодійне життя» 17 

XVІІ районний фестиваль творчості дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Повір у себе» 

Деснянського району 

21 

Участь у фестивалі «Я вірю! Я прагну! Я буду!» 30 

Благодійна акція «Великодній кошик» 55 



Профілактичні заняття з підлітками у виховних колоніях 

(мм. Ковель (19–20.05.14), Самбір (21.05.14) та Кременчук 

(26–27.05.14)) 
3 

Тренінг для підлітків «Я – особистість. Перепони на 

життєвому шляху та принципи подолання»  
 у Православному центрі розвитку сім’ї «Сім’я в радість» 

3 

Участь у волонтерській акції «Від серця до серця» 13 

Благодійна платформа «DO_BRO» 20 

Захід до Міжнародного Дня матері та міжнародного Дня 

сім’ї «З родини йде життя дитини» Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з 

фукціональними обмеженнями 

3 

Проект «Підтримане волонтерство» Центру трудової 

реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва 
19 

Заходи присвячені Міжнародному Дню інвалідів у 

Київському Палаці ветеранів 
11 

Благодійна акція «14 лютого в Трампліні» 12 

Благодійна акція «Збери дитину до школи» 30 

Благодійна акція «Важливий дріб’язок» 18 

Благодійна акція зі збору продуктів харчування для 

онкоцентру в м. Вишневе 
6 

Благодійна акція по збору гуманітарної допомоги для дітей 

із сімей біженців із АТО 
2 

В рамках співпраці з психолого-медико-педагогічною 

консультацією (ПМПК) Шевченківського району м. Києва 

благодійна акція «Солодка мрія» 

11 

Участь в акції до Всесвітнього дня поширення інформації 

про аутизм «Київ у блакитному» 
10 

Створення умов для  

розкриття творчого  

потенціалу студентської 

молоді, отримання нових  

знань та навичок,  

проведення змістовного 

дозвілля  

 творчі гуртки, судії; Гурток КВН «Веселі та кмітливі» 

21 



Всього 1815 

Спортивно-

оздоровчий 

Виховання відповідального 

ставлення до власного 

здоров’я, профілактики 

захворювань, формування 

навичок і утвердження 

здорового способу життя 

 бесіди; диспути 

  профілактичного         

характеру. 

Профілактичні бесіди «У нас не палять!» 40 

Профілактична бесіда «Як уникнути відмороження» 60 

Тренінг «Збереження та зміцнення репродуктивного 

здоров’я молоді» 
20 

Профілактична бесіда «Канікули з головою» 31 

 спортивні секції за    

інтересами; 

Футбол 16 

Волейбол 12 

Баскетбол 17 

 спортивні змагання Участь в університетському турнірі з шахів «Золотий 

карась» 
4 

Чемпіонат Світу з шашок-64 серед юніорів до 19 років в м. 

Кранєво, Болгарія (23.08.2015-06.09.2015) (Зайцева Тетяна, 

І курс) 

1 

Чемпіонат України з плавання серед спортсменів з 

ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та 

вадами фізичного та розумового розвитку у 

м. Дніпродзержинськ (15-20 грудня 2015р.) (Сонцев Сергій, 

І курс) 

1 
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                                                                                                                                                                 Всього заходів: 116 

                                                                                                                                                 У них взяли участь: 4481 

 

 

                  Директор                                                                                                                                                 О.В. Безпалько 

 

 

                  Заступник директора з науково-педагогічної  

                  та соціально-гуманітарної роботи                                                                                                        Р.О. Павлюк 


