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ЗВІТ 

З НАУКОВОЇ РОБОТИ 

ІНСТИТУТУ ЛЮДИНИ 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ЗА 2013-2014 н.р. 

 

1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У 2014 РОЦІ 

1. Етична компетентність як складова професії психолога 
2. Інтрапсихічні та міжособистісні чинники в контексті їх впливу на ефективність психологічного супроводу.   
3. Компетентнісна особистісно-професійна підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності 
4. Методи дослідження та відновлення психологічного благополуччя особистості 
5. Методичні аспекти підготовки корекційних педагогів до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. 
6. Наукова партнерська співпраця з магістрами спеціальності «Практична психологія» щодо проведення науково-емпіричних досліджень 
7. Особливості підготовки соціальних педагогів щодо реалізації державної соціальної політики у сфері надання соціально-педагогічної допомоги 

населенню 
8. Підвищення рівня володіння ІКТ-технологією з метою входження в європейський науковий простір  
9. Професійне самовдосконалення фахівців соціальної сфери 
10. Психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх психологів в умовах навчання у вищому навчальному закладі. 
11. Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі 
12. Теоретико – методологічні проблеми формування екологічних цінностей у сучасної  студентської молоді  
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2. МІЖНАРОДНА НАУКОВА АКТИВНІСТЬ. НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ. 

2.1. Наукові заходи, проведені у серпні – грудні 2013 року, січні – червні 2014 року  
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Міжнародні науково-
практичні конференції 

      1 1                 

Всеукраїнські науково-
практичні конференції 

      - 1                 

Міжнародні науково-
практичні семінари 

      -  2                 

Всеукраїнські науково-
практичні семінари 

      - -                 

 

Наукові заходи, проведені у серпні – грудні 2013 року 

№ Назва заходу Дата проведення Структурний підрозділ (кафедри, 

НДЛ) 
Відповідальний 

(ПІБ, посада) 
Інститут людини 
 І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми здоров’язбереження у молодіжному 

середовищі  ХХІ століття» 

15-16 листопада 

2013 р.  
Кафедра анатомії і фізіології людини  Горяна Лариса Григорівна  

– к. пед. н., доцент, 

президент Міжнародної 

академії культури 

безпеки, екології та 

здоров’я  
Маруненко Ірина 

Михайлівна – к. біол. н., 

доцент, зав. Кафедри 
анатомії і фізіології 

людини; 
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Неведомська Євгенія 

Олексіївна – к. пед. н., 

доцент кафедри анатомії і 

фізіології людини; 
Шеремета Марина 

Миколаївна – викладач 

кафедри анатомії і 

фізіології люлини 
 Семінар «Створення волонтерських центрів у сільській 

місцевості» 
7-8 вересня 2013 
року 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи ; 
Спіріна Тетяна Петрівна – 
к.пед.н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Тренінг «Я обираю здоров’я» 30 та 31 жовтня 

2013 року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 

Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи ; 
Спіріна Тетяна Петрівна – 
к.пед.н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи  
 Зустріч із Національним секретарем Національної 

організації скаутів України.  
12 листопада 2013 

року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона 

Олексіївна – асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Заняття з використанням інтерактивних методів навчання 

«Стежками скаутів» 
19 листопада 2013 

року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона 

Олексіївна – асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 
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роботи  
 Молодіжний форум «MTV EXIT УКРАЇНА 2013» з 18 по 22 

листопада 2013 

року 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 
 

Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Майстер-клас та презентація навчально-методичного 

посібника «Менеджмент волонтерських груп від А до Я» на 

ІІ Форумі з організаційного розвитку 

21-22 листопада 

2013 року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 

Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Зустріч із представниками Всеукраїнського громадського 

центру «Волонтер» 
26 листопада 2013 

року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона 

Олексіївна – асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Про волонтерство та корпоративне волонтерство у 

Київсьмому університеті імені Бориса Грінченка у прямому 

ефірі ранкової програми на радіо «Ера-FM» 

27 листопада 2013 

року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 

Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Участь в акції «Подаруй дитині радість читання» 2 грудня 

 2013 року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона 

Олексіївна – асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Майстер-клас до Міжнародного дня боротьби за скасування 

рабства  
2 грудня 2013 
року 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Веретенко Тетяна 

Григорівна – к.пед.н., 

проф., завідувач афедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 
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роботи 
 Диспут «Молодіжні громадські організації: за і проти» 

 
12 грудня 
 2013 року 

Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона 

Олексіївна – асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Участь в акції «Миколай про тебе не забуде» 19 грудня 

 2013 року 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона 

Олексіївна – асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Робоча зустріч з представниками Резекненської вищої 

школи (Латвія) 
27 серпня 2013 р. НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 
 Семінар-тренінг «Компетентнісний підхід як ефективний 

метод кадрового відбору керівників навчальних закладів» 

для директорів шкіл м. Києва на базі Київського міського 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 

01 вересня 2013 р. НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг «Діагностика лідерського потенціалу у 

процесі розвитку професійної компетентності державних 

службовців» для працівників кадрової служби на базі 

Київського міського центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

18 вересня 2013 р. НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг «Планування професійної кар’єри: техніки 

постановки цілей» на базі Київського міського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 
 

20 вересня 2013 р. НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Тренінг «Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях» на 

базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

08 жовтня 2013 р. НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 
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влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ 
 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Тренінг «Психологічні основи підвищення професійної 

компетентності державних службовців» на базі Київського 

міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 
 

14 жовтня 2013 р., 

01 листопада 2013 

р., 05-06 грудня 

2013 р. 

НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг для педагогів – учасників експерименту: 

―Реалізація потенціалу вчителя в умовах шкільного 

освітнього середовища» на базі школи І-ІІІ ступенів №286 

м. Києва 

17 жовтня 2013 р. НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг «Розвиток комунікативної компетентності 

державного службовця» на базі Київського міського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 
 

17 жовтня 2013 р. НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Доповідь на педагогічній раді школи І-ІІІ ступенів №286 м. 

Києва на тему: ―Реалізація потенціалу вчителя в умовах 

шкільного освітнього середовища» 

01 листопада 2013 

р. 
НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг «Успішність державного службовця» на 

базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ 

07 листопада 2013 

р. 
НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг «Психологічні основи управлінської 

компетентності керівників державної служби» на базі 

Київського міського центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

08 листопада 2013 

р. 
НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг «Мотивація та самомотивація державного 

службовця» на базі Київського міського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

12 листопада 2013 
р. 

НДЛ розвитку людини Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Робочі наради з Вченими радами інститутів щодо 

результатів дослідження «Цілеспрямована активність як 

основа реалізації потенціалу особистості» серед студентів 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

12, 20, 21, 27 
листопада 2013 р. 
 

НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини; 
Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Семінар-тренінг «Психологічні основи комунікативної 14 листопада 2013 НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 
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компетентності державних службовців» на базі Київського 

міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 

р. НДЛ розвитку людини 

 Участь в Європейському інституційному візиті, 

організованому ЛМГО «Інститут Міжнародної Академічної 

та Наукової Співпраці» (Відень, Братислава, Будапешт) 

24-28 листопада 

2013 р. 
НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 

Наукові заходи, проведені у січні − червні  2014 року 

№ Назва заходу Дата проведення Структурний підрозділ 

(кафедри, НДЛ) 
Відповідальний 

(ПІБ, посада) 
Інститут людини 
 Науково-практичний семінар «Збалансоване та раціональне 

харчування як здоров’язбережувальна система в закладах 

освіти України» за номінаціями ХХV Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра 2014» для 

науково-педагогічних та педагогічних працівників різних 

категорій 

11 квітня 2014 р. Кафедра анатомії і фізіології 

людини та Міжнародна 

академія культури безпеки, 

екології та здоров’я (на базі 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України) 

Горяна Лариса Григорівна  

– к. пед. н., доцент, 

президент Міжнародної 

академії культури безпеки, 

екології та здоров’я  
Маруненко Ірина 

Михайлівна – к. біол. н., 

доцент, зав. Кафедри 
анатомії і фізіології 

людини 
Неведомська Євгенія 

Олексіївна – к. пед. н., 

доц., доцент кафедри 
анатомії і фізіології 

людини 
2. Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні 

проблеми здоров’язбереження в закладах освіти: 

Психолого-педагогічні та медичні проблеми 

репродуктивного здоров’я» 

24 квітня 2014 р. Кафедра анатомії і фізіології 

людини та Міжнародна 

академія культури безпеки, 

екології та здоров’я (на базі 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України) 

Горяна Лариса Григорівна  

– к. пед. н., доцент, 

президент Міжнародної 

академії культури безпеки, 

екології та здоров’я  
Маруненко Ірина 

Михайлівна – к. біол. н., 

доцент, зав. Кафедри 

анатомії і фізіології 

людини 
Неведомська Євгенія 

Олексіївна – к. пед. н., 
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доц., доцент кафедри 

анатомії і фізіології 

людини 
 Круглий стіл: «ІКТ в системі корекційно-логопедичної роботи 

для дітей дошкільного віку» 
12 березня 2014 р. Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мельніченко Тетяна 

Василівна – викладач 

кафедри спеціальної 

педагогіки, корекційної та 

інклюзивної освіти 
 Тренінг:«Особистісна компетентність фахівців у роботі  з 

дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку» 
 

8 квітня 2014 р. Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Таран Оксана Петрівна - 
к.психол.н., доцент 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 
 1. Круглий стіл:«Сучасні підходи щодо вивчення проблеми 

заїкання та шляхів його подолання» 
 

9 квітня 2014 р. Кафедра спеціальної 
психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мельніченко Тетяна 

Василівна – викладач 

кафедри спеціальної 

педагогіки, корекційної та 

інклюзивної освіти 
Ільяна Валентина 

Михайлівна – к.пед.н., 

старший викладач кафедри 

спеціальної психології, 

корекційної та 
інклюзивної освіти 

 1. Методологічний семінар: «Інноваційний підхід до подолання 

порушень мовленнєвого розвитку: науковий досвід 

лабораторії логопедії НАПН України» 
2.  

10 квітня 2014 р. Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук Олена 

Валеріївна - к.пед.н., доц., 

завідувач кафедри 

спеціальної психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 
 1. Круглий стіл: «Проблеми виховання у кінематографі» 

 
11 квітня 2014 р. Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Єжова Тетяна Євгенівна – 
к.пед.н., доцент кафедри 

спеціальної психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 
 II наукова сесія історико-дефектологічних студій:«Внесок 

учнів Л.С. Виготського у розвиток дефектології та освіти дітей 

з порушеннями психофізичного розвитку» 

15 травня 2014 р. Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук Олена 

Валеріївна - к.пед.н., доц., 

завідувач кафедри 

спеціальної психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 
 Заняття з використанням інтерактивних методів навчання 

«Стежками скаутів» 
30 січня  
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 
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соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона Олексіївна 

– асистент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Зустріч з Головою молодіжної громадської організації 

«Скаутської організації «Відрада» 
13лютого 
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона Олексіївна 

– асистент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Презентація діяльності Всеукраїнської громадської 

організації «Громадський Рух за майбутнє» та організації 

«Патріотичне та моральне виховання молоді» 

17 лютого 2014 

року 
Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Тимошенко Наталія 

Євгенівна – к.пед.н., 

старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Участь у щорічній акції «Тим, хто нас захищає» 

 
24 лютого 

2014 року 

 
 

 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна – к.пед.н., 
викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Попова Альона Олексіївна 

– асистент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Участь у акції «Зелене коло» 13 березня 

2014 року 
Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна, викладач 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи; 
Попова Альона 

Олексіївна, асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Тренінгові заняття для підлітків «Ми обираємо здоров’я» 27 та 28 березня 

2014 року 
Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
 

Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи ; 
Спіріна Тетяна Петрівна – 
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к.пед.н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Жива бібліотека «Волонтерська діяльність як платформа 

для пізнання професії соціального працівника»  
22 квітня  
2014 р. 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Журавель Тетяна 

Василівна к.пед.н., 

старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи;  
Лях Тетяна Леонідівна – 
к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Благодійний ярмарок «Великодній кошик» зі збору коштів 

та речей для дітей із багатодітних сімей  
 

22 квітня  
2014 р. 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Чернишенко Олена 

Ігорівна – викладач 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи;  
Волківська Діана 

Анатоліївна – керівник 

відділу виховних 

технологій  
 Майстер-клас «Майстерня ігротехніка» 22 квітня  

2014 р. 
Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Воронюк Галина 

Анатоліївна – методист 

НМЦ соціально-
психологічних тренінгів  

 Виставка соціальної реклами «Зупинись і озирнись»  
 

22 квітня  
2014 р. 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Фірсова Ірина Миколаївна 
– викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Презентація книги Н.П. Боброва «Сашенька. Последний год 

жизни. Записки отца»  
 

22 квітня  
2014 р. 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Безпалько Ольга 

Володимирівна – д.пед.н., 

проф.,директор Інституту 

людини  

 Тренінгове заняття «Правила безпечної поведінки підлітків 

у Інтернет-мережі»  
 

23 квітня  
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Снітко Марина Аркадіївна 
– викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Тренінгове заняття «Професійне самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів»  
 

23 квітня  
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Тимошенко Наталія 

Євгенівна – к.пед.н., 

старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Керована дискусія «Вплив гаджетів на формування 23 квітня  Кафедра соціальної педагогіки Сидорчук Марина 
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свідомості студентів»  
 

2014 року та соціальної роботи Степанівна, викладач 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Круглий стіл «Етичний кодекс волонтера соціальної сфери»  24 квітня  

2014 року 
Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Спіріна Тетяна Петрівна – 
к.пед.н., доцент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Майстер-клас «Використання настільних ігор у родинному 

колі»  
 

24 квітня 
 2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Денисюк Олена 

Миколаївна – к.пед.н., 
доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
Попова АльонаОлексіївна 
– асистент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Брейн-ринг «Основи наукових досліджень»  

 
25 квітня  
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Веретенко Тетяна 

Григорівна – к.пед.н., 

проф., завідувач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Виставка наукових здобутків професорсько-викладацького 

складу та студентів Інституту людини за 2013-2014 роки 
12 травня 
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Тимошенко Наталія 

Євгенівна – к.пед.н., 

старший викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
 Круглий стіл «Вплив молодіжних громадських організацій 

на становлення особистості студента» 
15 травня 2014 

року 
Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Сидорчук Марина 

Степанівна, викладач 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи; 
Попова Альона 

Олексіївна, асистент 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 
 Тренінг «Використання потенціалу мультфільмів у 

просвітницько-профілактичній роботі з дітьми» 
16 травня 
2014 року 

Кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи 
Журавель Тетяна 

Василівна – к.пед.н., 
Старший викладач 

кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи; 
Сергєєва 

КатеринаВолодимирівна – 
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аспірант кафедри 

соцільної педагогки та 

соціальної роботи 
 Доповідь на педагогічній раді школи І-ІІІ ступенів №286 м. 

Києва на тему: «Розкриття потенціалу особистості 

старшокласника в умовах шкільного середовища» за 

результатами емпіричного дослідження учнів 8-х класів  
 

20 січня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Цикл тренінгових занять в експериментальних класах 

школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва  
13, 17, 20, 24, 27, 
31  січня 2014 р.; 
03, 07, 10, 14, 17, 
21, 24, 28 лютого 

2014 р.; 
03, 06, 14, 17, 21, 
31 березня 2014 р.; 
04, 07, 11, 14, 18, 
25, 28 квітня 2014 

р.; 
05, 12, 16 травня 

2014 р. 

НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-тренінг для батьків експериментальних класів 

школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва «Розкриття та розвиток 

потенціалу особистості підлітка в умовах сімейного 

виховання» 

13 лютого 2014 р., 
22 лютого 2014 р. 

НЛД розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Тренінг «Психологічні основи підвищення професійної 

компетентності державних службовців» на базі Київського 

міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 
 

24 лютого 2014 р. НДЛ розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-практикум «Кроки до успіху в житті» 26 лютого 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини  
 Семінар-тренінг «Успішність державного службовця» на 

базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ 

28 лютого 2014 р. НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Участь у семінарі щодо імплементації програм TEMPUS 
для представників ВНЗ України-переможців 6-го конкурсу 

13 березня 2014 р. НЛД розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 
 Робоча зустріч зі співробітниками управління освіти 17 березня 2014 р. НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 
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Дніпровського району м. Києва науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Тренінг «Розвиток комунікативної компетентності 

державних службовців» на базі Київського міського центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ 

26 березня 2014 р. НЛД розвитку людини Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Тренінг «Ресурси стресостійкості на державній службі» на 

базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ 

26 березня 2014 р., 

18 
квітня 2014 р. 

НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Майстер-клас «Емоційний інтелект  – стереотипи і 

реальність» на ІV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Дослідження молодих учених у контексті 

розвитку сучасної науки», м. Київ 

27 березня 2014 р. НЛД розвитку людини Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Майстер-клас «Цілепокладання: від усвідомлення до дії» на 

ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Дослідження молодих учених у контексті розвитку 

сучасної науки», м. Київ 

27 березня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Педагогічний консиліум за участю вчителів 

експериментальних класів школи І-ІІІ ступенів №286 м. 

Києва з метою обговорення індивідуальних стратегій 

розвитку особистісної активності учнів  

27 березня 2014 р. НЛД розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Цикл тренінгів «Емоційний інтелект як чинник 

професійного становлення майбутніх фахівців 

соціономічних професій» 

04 квітня 2014 р., 

10 квітня 2014 р., 

11 квітня 2014 р., 

15 квітня 2014 р., 

22 квітня 2004 р., 

25 квітня 2005 р., 

8 травня 2014 р., 

13 травня 2014 р., 

27 травня 2014 р., 

29 травня 2014 р. 

НЛД розвитку людини Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-практикум «Збереження психологічного здоров`я в 

складних життєвих умовах» для батьків, вчителів 
05 квітня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Тренінг «Ефективна взаємодія в команді на державній 

службі» на базі Київського міського центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

09 квітня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 
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підприємств, установ науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Семінар-практикум «Формування освітнього лідерства в 

системі підвищення кваліфікації»   
 

11 квітня 2014 р. НЛД розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Практичне заняття «Професійне самовизначення в 

нестабільних соціальних умовах» 
12 квітня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Семінар-практикум «Робота з негативними емоціями»  12 квітня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Організаційний візит в Каунаський технологічний 

університет щодо реалізації програми «Universities’ role in 
L&OD» (Латвія) 

14-18 квітня 2014 

р. 
НЛД розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-практикум «Нормалізація соціально-
психологічного клімату в колективі» для психологів СЗОШ, 

психологів та вихователів-методистів ДНЗ Дніпровського 

району м. Києва 

15, 16 квітня 2014 

р. 
НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 

 Виступ на Вченій Раді Киїівського університету імені 

Бориса Грінченка за темою: «Особистісна активність 

студентів як основа формування професійної 

компетентності» 

24 квітня 2014 р. НЛД розвитку людини Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 

 Семінар-практикум «Планування як інструмент досягнення 

успіху» 
13 травня 2014 р. НЛД розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Тренінг «Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях» на 

базі Київського міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ 
 

16 травня 2014 р., 

29 травня 2014 р. 
НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
 Міжнародна наукова конференція «Суспільство, інтеграція, 

освіта», м. Резекне, Латвія,  
 

23-24 травня 2014 

р. 
НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 
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2.2. Міжнародні наукові публікації за серпень – грудень 2013 року, січень – червень 2014 року.
  

 

Структурний підрозділ (назва 

структурного підрозділу) 
Кількість наукових 

праць в зарубіжних 

виданнях * 

Кількість публікацій у 

Scopus (ПІБ автора, 

посада) * 

Кількість цитувань у 

Scopus (ПІБ автора, 

посада) 

Індекс Гірша (ПІБ 

автора, посада) 

Серпень-
грудень 

2013 

Січень-
червень 

2014 

Дина-
міка 

Серпень-
грудень 

2013 

Січень-
червень 

2014 

Дина-
міка 

Серпень-
грудень 

2013 

Січень-
червень 

2014 

Дина-
міка 

Серпень-
грудень 

2013 

Січень-
червень 

2014 

Дина-
міка 

Гуманітарний інститут             
Інститут людини 9 10  - -  - -  - -  
Інститут мистецтв             
Інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
            

Інститут суспільства             
Педагогічний інститут             
Університетський коледж             
НДЛ грінченкознавства             
НДЛ освітології             
НДЛ інформатизації освіти             

 

2.3. Список праць, опублікованих в зарубіжних виданнях у серпні – грудні 2013 року.  

Інститут людини 
1. Неведомская Е.А. Современные пособия для самостоятельной работы будущих специалистов // Актуальные проблемы формирования психолого-

педагогической культуры будущих специалистов. межвуз. сб. науч. ст. с международным участием. – Барановичи, РИО БарГУ, 2013. – Вып. 3 в 2 ч. 

Ч.1. Психология / под науч. ред. д-ра психол. наук, проф Я.Л. Коломинского, отв. ред. канд.. пед. наук, отв. ред. А.А. Селезнев, Междунар. Редкол.: 

И.В. Дубровина (и др.); Ч. 2. Педагогика / под науч. ред. канд. пед. наук, доц. В.И. Козел; отв. ред. А.А. Селезнев; Междунар. редкол.: Е.В. 

Анищенко (и др.). – С. 229-237. 
2. Semenova Y. S. Psychological trauma (Psychotrauma): Psychological and medical approach to content and essence of the concept = Психологическая травма 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини, 
Міляєва В.Р., завідувач 

НДЛ розвитку людини 
 ІV Всеукраїнськіа науково-практична конференція 

«Дослідження молодих учених у контексті розвитку 

сучасної науки» 

27 березня 2014 р. НДЛ розвитку людини Лебідь Н.К., старший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини; 

Бреус Ю.В., молодший 

науковий співробітник 

НДЛ розвитку людини 
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(психотравма): психологический и медицинский подход к содержанию и сущности понятия / Ю.С. Семенова // European Applied Science. – №6. – 
ORT Publishing. – 2013. – Р. 135-138.2. 

3. Мартинчук О.В. Вплив філософського знання на розробку проблеми освітньої інтеграції дітей з особливими потребами / Science and education a new 
dimension/ pedagogy and psychology/. – Vol. 3. – Budapest, 2013. – P. 101-107. 

4. Волківська Д.А. Сутність лідерського потенціалу особистості / Д.А. Волківська // Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в євпропейському 

просторі. – Україна-Болгарія, 2013. – С.70-77. 
5. Сидорчук М.С.Некоторые аспекты самоактуализации личности в теории социальной педагогики / М.С. Сидорчук // Развитие соціального воспитания 

детей и молодежи в едином образовательном пространстве района: материалынаучно-практическойконференции (с международнымучастием). – 
2013. Ростов-на-Дону, 2013. – С.140. 

6. Сидорчук М.С. Виховний простір центру соціально-психологічної  реабілітації як чинник формування толерантності  старших підлітків 

/М.С. Сидорчук // Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и согласию: материалы Международной научно-практической 

конференции (14 ноября 2013 года) / [под ред. д-ра пед. н., профессора Л.В. Моисеевой, к. психол. н., доцента О.С. Батуриной]. – М.: Ваш 

полиграфический партнер, 2013. – С.119-121. 
7. Фирсова И.Н. Культурологический потенциал рекламно-информационной деятельности в социальной сфере / И.Н. Фирсова // Современные 

проблемы развития и воспитания молодежи : материалы ІV междунар. наук.-практ. конф. (Махачкала, 28 декабря 2013 г.) / [глав. ред. Б.Ш.Алиева]. – 
Махачкала : ООО «Апробация», 2013. – С.157 – 159. 

8. Фірсова І. Соціальна реклама як фактор об’єднання суспільства – основа здійснення рекламно-іфнормаційної діляьності в соціальній сфереі в Україні 

/ Ірина Фірсова // Прикладні науки та технології в СШІ та Європі: спільні проблеми та наукові досягнення : матеріали ІІІ  міжнар. наук. конф. (Нью 

Йорк, 11-12 листопада 2013 р.) / [за ред. Л. Сібенберг]. – Нью Йорк : Cibunet Publishing, 2013. –  С. 80-81. 
9. Миляева, В.Р. Формирование компетентности студента как субъекта учебной деятельности / В.Р. Миляева // Zbior raportow naukowych. «Naukowe 

prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku». (30.12.2013 – 31.12.2013). – Zakopane: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – t.3 – s.24 – 
29. 

 
 

Список праць, опублікованих в зарубіжних виданнях за січні – червні 2014 року.  

Інститут людини 
1. Khazratova N. Social perception of economic policy / Khazratova N. // Materials of the conference Economic psychology today . – Lucian Blaha University. – 

Sibiu, 2014. – P. 118-123. 
2. Лях Т. Л. Подготовка социальных педагогов к соціальному сопровождению семей, которые воспитывают ВИЧ-инфицированных детей / Т.Л. Лях 

// Международная научная конференция «Педагогические проблемы социальной психологи». – Минск: Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университетим. М.Танка», 2014. – С.  65-71 
3. Попова А.А. Малая группа как основа скаутського движения / А.А. Попова // Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

социальной психологии». – Минск: Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университетим. М.Танка», 2014. – С. 

127-131.  
4. Сидорчук М. С. Социально-педагогические закономерности развития личности подростка в условиях центров социально-психологической 

реабилитации  / М. С. Сидорчук // Материалы Международной научной конференции «Педагогические проблемы социальной психологи». – Минск: 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университетим. М.Танка» , 2014. – С. 141–147. 
5. Спирина Т. П. Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в системе непрерывного образования / Т. П. Спирина // Материалы 

Международной научной конференции «Педагогические проблемы социальной психологи». – Минск: Учреждение образования «Белорусский 

государственный педагогический университетим. М.Танка» , 2014. – С. 157–159. 
6. Тимошенко Н. Е. Психолого-педагогическое обеспечеине профессионального самосовершенствования специалистов социальной сферы / Н. Е. 

Тимошенко // Материалы Международной научной конференции «Педагогические проблемы социальной психологи». – Минск: Учреждение 

образования «Белорусскийго сударственный педагогический университетим. М.Танка» , 2014. – С. 159–165. 
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7. Фірсова І. Соціальна реклама як основа здійснення рекламно-інформаційної діяльності некомерційного характеру в Україні / Ірина Фірсова // 

Європейські прикладні науки: сучасні підходи в наукових дослідженнях : матеріали ХІІІ міжнар. наук. конф. (Штудгард, 30 січня  2014 р.) / [за ред. 

Л.Сібенберг]. – Штудгард : Cibunet Publishingю 2014. – С. 59 – 60. 
8. Фірсова І. До питання про підготовку майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності / Ірина Фірсова // Європейска 

конференція з освіти та прикладної психології : матеріали Першої міжнародної наукової конференції (Відень, 20 лютого 2014 р.) / [за ред. В. 

Мазілевський]. – Відень : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – С. 146 – 150. 
9. Бреус, Ю. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий / Ю. 

Бреус  // SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical Conference. May 23th - 24th, 2014. – Rezekne, 2014. – 
Volume I. – 65-74 стр. 

10. Лебедь, Н. Психологические основы образовательного лидерства. Подход к проблеме / Н. Лебедь // SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. 
Proceedings of the International Scientifical Conference. May 23th - 24th, 2014. – Rezekne, 2014. – Volume I. –  152-161 стр. 

 

2.4. Список публікацій у Scopus та інших науко метричних базах, опублікованих у серпні – грудні 2013 

року  

Інститут людини 
1.  
2. 
 

Список публікацій у Scopus та інших науко метричних базах, опублікованих у січні − червні 2014 року  

Інститут людини 
1. Бреус, Ю. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий / Ю. 

Бреус  // SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical Conference. May 23th - 24th, 2014. – Rezekne, 2014. – 
Volume I. – 65-74 стр. (Web of science) 

2. Лебедь, Н. Психологические основы образовательного лидерства. Подход к проблеме / Н. Лебедь // SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. 
Proceedings of the International Scientifical Conference. May 23th - 24th, 2014. – Rezekne, 2014. – Volume I. –  152-161 стр. . (Web of science) 
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3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ  

 

 Гуманітарний 

інститут 
Інститут 

людини 
Інститут 

мистецтв 
Інститут 

суспільства 
Педагогічний 

інститут 
Університет-
ський коледж 

С
е
р

п
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ь
-

г
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д
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3 
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р
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ь
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ь
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р
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ь
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ь
-

г
р
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д
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ь
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ь
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4 
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С
е
р

п
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ь
-

г
р
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д
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ь

 2
01

3 

С
іч

ен
ь

-
ч

е
р

в
ен

ь
  2

01
4 
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и
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а
 

С
е
р

п
ен

ь
-

г
р

у
д
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ь

 2
01

3 

С
іч

ен
ь

-
ч

е
р

в
ен

ь
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01
4 

Д
и

н
а
м

ік
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Чисельність студентів-учасників міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних 

конференцій та семінарів * 

   - 22              

Чисельність студентів-призерів ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади * 
    -              

Чисельність студентів-призерів ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт * 

    1              

Чисельність спеціалістів, магістрів денної 

форми навчання випуску 2013 р., які 

продовжили навчання в аспірантурі * 

                  

Чисельність 

студентів-призерів 

інших студентських 

конкурсів, олімпіад, 

турнірів тощо*  

− міжнародних      -              

− всеукраїнських     1              

− міських     -              

− міжвузівських     -              

 

3.1. Студенти-учасники міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів у 

серпні – грудні 2013 року 

Назва структурного 

підрозділу 
ПІБ студента Курс Напрям підготовки Назва конференції Місце і дата проведення 

      
      

 

Студенти-учасники міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів у січні – 

червні 2014 року 
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Назва структурного 

підрозділу 
ПІБ студента Курс Напрям підготовки Назва конференції Місце і дата проведення 

Кафедра анатомії і 

фізіології людини 
Воронько В., 
Ходаківська А. 

ІІ Корекційна освіта. 

Логопедія 
Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція  «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє»  

13.04.14, м. Київ (КУ ім. Бориса 

Грінченка) 

Кафедра загальної, 

вікової та педагогічної 

психології 

Скуріхіна А.  
Кузьменко Я.  

 

2 
3 
 

Психологія 
Психологія 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція  «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 
 

13.04.14, м. Київ (КУ ім. Бориса 
Грінченка) 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Бєлишева-Кімнатна А. 

М. 
студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

VІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика»   

м. Київ, 15-16 травня  
2014 р. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Вітківська Н. М. студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

VІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика»   

м. Київ, 15-16 травня  
2014 р. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Грицай Є. Ю. студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнський науково-
практичний семінар 

«Соціально-педагогічна 

підтримка сім’ї з дитиною» 

м. Запоріжжя 20 березня 2014 р. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Кравченко Т.А. студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

VІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика»   

м. Київ, 15-16 травня  
2014 р. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Ковторова Д. М. студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

VІІІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика»   

м. Київ, 15-16 травня  
2014 р. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Лобода О. О. 
 

студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

VІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика»   

м. Київ, 15–16 травня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Лещенко А. І. 
 

студентка 

6 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

VІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, 

історія, інноватика»   

м. Київ, 15–16 травня  
2014 р 

Кафедра соціальної Дуля А. В.  студентка Соціальна педагогіка Всеукраїнська студентська м. Київ, 13 березня  
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педагогіки та 

соціальної роботи 
3 курсу   науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Зубченко С. В. студентка 

3 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Безсмертна Юлія студентка 

3 курсу 
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Файдюк Олена студентка 

3 курсу 
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Воробйова Тетяна студентка 

3 курсу 
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Кирпич Віка  студентка 

3 курсу 
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Лук’янець Ольга студентка 

3 курсу 
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Лук’янець Тетяна  студентка 

3 курсу 
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 
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студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Гайдук Валерія студентка 

2 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Клименко Таня студентка 

2 курсу  
Соціальна педагогіка 
 

Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» 

м. Київ, 13 березня  
2014 р 

Кафедра практичної 

психології 
Барабащук С.С., 
Прокопенко Я.Л.  

4 Практична психологія Професійний розвиток та 

становлення особистості 

сучасного фахівця в умовах 

освітнього простору 

м. Хмельницкий, 16 – 17.04 

      

 

3.2. Студенти-призери ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 н.р. 

Назва структурного 

підрозділу 
ПІБ студента Місце Курс Напрям підготовки Назва навчальної 

дисципліни/ напряму 

підготовки 

Місце і дата 

проведення 

       
       

 

3.3. Студенти-призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013/2014 н.р. 

Назва структурного 

підрозділу 
ПІБ студента Місце Курс Напрям підготовки Назва навчальної 

дисципліни/ напряму 

підготовки 

Місце і дата 

проведення 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Бєлишева-Кімнатна 

Анастасія Михайлівна 
1 6 Спеціальність  «Соціальна 

педагогіка» 
Соціальна педагогіка Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт Державний ВНЗ 

«Переяслав-
Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди» 
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21-22 березня 2014 р. 

 

3.5. Студенти-призери інших студентських конкурсів у серпні – грудні 2013 року 

Назва структурного 

підрозділу 
ПІБ студента Місце Курс Напрям підготовки Назва навчальної 

дисципліни/ 

напряму підготовки 

Назва конкурсу, місце і дата 

проведення 

       
       

 

Студенти-призери інших студентських конкурсів у січні − червні 2014 року 

Назва структурного 

підрозділу 
ПІБ студента Місце Курс Напрям підготовки Назва навчальної 

дисципліни/ 

напряму підготовки 

Назва конкурсу, місце і дата 

проведення 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Дуля Аліна 

Володимирівна 
3 3 Спеціальність 

«Соціальна робота» 
Соціальна робота ІI Всеукраїнський дистанційний 

конкурс студентських і 

учнівських наукових робіт із 

соціальної педагогіки  

 

 

3.6. Наукова робота зі студентами у 2014 році (станом на червень 2014 року) 

Назва структурного підрозділу Студентські наукові гуртки 

(кількість) 
Наукові заходи для студентів 

(кількість) 
Наукові видання для студентів 

(кількість) 
Гуманітарний інститут    
Інститут людини 10 99 2 
Інститут мистецтв    
Інститут суспільства    
Педагогічний інститут    
Університетський коледж    

 

Студентські наукові гуртки (станом на червень 2014 року) 

Назва структурного 

підрозділу 
Назва наукового 

гуртка 
ПІБ 

керівника 
Рік 

заснування 
Заходи, проведені науковим гуртком Науковий доробок (статті 

студентів, участь у конкурсах 

тощо) 
Кафедра анатомії і 

фізіології людини 
Студентське 

науково-екологічне 

Кобеньок 

Георгій 

2009 р. Проведення моніторингових 

досліджень міської екосистеми 
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товариство «Крок» Васильович (1 етап: осінь 2013 р.;  
2 етап: весна-осінь 2014 р.) 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

1. Інклюзивний 

клуб «Щасливе 

дитинство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Історико-
дефектологічні 

студії 

Мартинчук 

О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мартинчук 

О.В. 

2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 р. 

1. Розроблення методики 

діагностики і формування емоційно-
ціннісного компоненту підготовки 

студентів  до роботи в умовах 

навчального закладу з інклюзивною 

формою навчання. 
2. Проведення опитування 

студентів з метою виявлення рівня 

сформованості їхньої мотиваційної 

готовності до роботи з дітьми, які 

мають порушення психофізичного 

розвитку (в опитуванні взяли участь 30 

студентів III курсу напряму підготовки 

«Дошкільна освіта». 
3. Проведення студентами 

напряму підготовки «Корекційна 

освіта. Логопедія» опитування серед 

старшокласників загальноосвітньої 

школи № 168 з інклюзивною формою 

навчання та гімназії № 315 м. Києва 

щодо їхньої обізнаності стосовно дітей  

з психофізичними порушеннями 

розвитку та фахової роботи з ними 

(квітень 2014 р.) 
4. Засідання інклюзивного клубу 

за участі студентів групи ДОб-2-10-
4.0д. напряму підготовки «Дошкільна 

освіта». 
1. I наукова сесія історико-

дефектологічних студій «Внесок 

Л.С. Виготського у розвиток 

дефектології та освіти дітей з 

психофізичними порушеннями» (7 

квітня 2014 р.). 
2. II наукова сесія історико-

дефектологічних студій «Наукова 

школа Л.С. Виготського. Внесок 

учнів Л.С. Виготського  у розвиток 

дефектології та освіти дітей з 

психофізичними порушеннями» 

(15 травня 2014 р.) 

1. Участь студентів групи ДОб-
2-10-4.0д напряму підготовки 

«Дошкільна освіта» у 

Всеукраїнській студентській 

науково-практичній 

конференції «Розвиток 

студентської науки – 
найкраща інвестиція у 

майбутнє» (КУБГ, 13 березня 

2014 р.) з науковою роботою 

«Інклюзивний клуб як форма 

організації наукової роботи 

студентів в освітньому 

просторі вищого навчального 

закладу» (II місце у конкурсі 

на кращий проект на тему 

«Розвиток науки в 

університеті: погляд сучасного 

студента»). 
2. Підготовлено і здано до друку 

статтю у збірник 

«Грінченківські студії». 
 

Кафедра спеціальної 

психології, 

«Інклюзивний 

клуб» для 
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корекційної та 

інклюзивної освіти 
студентів напрямів 

підготовки 

«Корекційна 

освіта. Логопедія», 

«Дошкільна 

освіта». 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Професійне 

самовдосконалення 

майбутніх фахівців 

соціальної сфери в 

умовах ресурсного 

центру 
 

Тимошенко 

Наталія 

Євгенівна 

2013 р.  Проблема професійного 

самовдосконалення фахівців, які 

здійснюють соціально-педагогічну 

роботу 
Ресурсне забезпечення соціально-
педагогічної роботи 
Роль ресурсних центрів у 

організаційному забезпеченні 

соціально-педагогічної роботи 
Самоорганізація студента як базова 

умова успішного навчання 
Роль і місце самостійної роботи у 

засвоєнністудентом навчального 

матеріалу 
Методи і прийоми роботи з 

інформацією 
Використання потенціалу Інтернет–

технологій у соціально-педагогічній 

роботі 

1. Гайдук В.,  Клименко Т.  (2 

курс спеціальність «Соціальна 

робота»), тема «Новітні технології 

для людей з вадами зору в 

Київському університеті імені 

Бориса Грінченка» 
2. Дуля А., Зубченко С. (3 

курс спеціальність «Соціальна 

робота»), тема «Професійне 

зростання студентів в Інституті 

людини» 
3. Безсмертна Ю., Файдюк О. 

(3 курс спеціальність «Соціальна 

педагогіка»), тема 

«Міжінститутська взаємодія: шляхи 

вдосконалення наукової діяльності» 
4. Воробйова Т., Кирпич В. (3 

курс спеціальність «Соціальна 

педагогіка»), тема «Розвиток 

особистості студента завдяки 

волонтерської діяльності» 
5. Лук’янець О., Лук’янець Т. 

(3 курс спеціальність «Соціальна 

педагогіка»), тема «Розвиток 

особистісного потенціалу 

студентів» 
6. Олійник М., Ткачук Т. (3 

курс спеціальність «Соціальна 

педагогіка»), тема «Алгоритм 

проведення щорічного 

студентського благодійного тижня 

«Подаруй надію» 
7. Лобода О. (6 курс 

спеціальність «Соціальна 

педагогіка»), тема «Професійне 

самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів» 
 Участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових 
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робіт: Дуля А. В. Тема:«Соціально-
педагогічна робота з дітьми «груп 

ризику» (І тур – 2013 р., ІІ тур – 
2014 р.) 
 Участь у Всеукраїнській 

студентській науково-практичні 

конференції «Розвиток 

студентської науки – найкраща 

інвестиція у майбутнє» 10 

студентів Інституту 
1. Гайдук В., Клименко Т.  

«Новітні технології для людей з 

вадами зору в Київському 

університеті імені Бориса 

Грінченка» 
2. Дуля А., Зубченко С. 

«Професійне зростання студентів в 

Інституті людини» 
3. Безсмертна Ю., Файдюк О. 

«Міжінститутська взаємодія: 

шляхи вдосконалення наукової 

діяльності» 
4. Воробйова Т., Кирпич В. 

«Розвиток особистості студента 

завдяки волонтерської діяльності» 
5. Лук’янець О., Лук’янець Т. 

«Розвиток особистісного 

потенціалу студентів» 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Етичні засади 

соціально-
педагогічної 

діяльності 

Спіріна Тетяна 

Петрівна 
2013 р. Історичний розвиток професійної етики 

і професійної моралі. 
Професійна етика як навчальна 

дисципліна і як засіб регулювання 

професійної діяльності. 
Проблеми морально-етичного 

регулювання професійної діяльності. 
Духовні засади професійного 

становлення. 
Етичні проблеми професійного 

конфлікту. 
Моральні засади управлінської 

діяльності. 
Імідж професіонала і організації у 

контексті професійної етики. 
Зустріч гуртка з метою розробки 

проекту «Етичного кодексу волонтера 

1. Шевель І., Панісова А., 

Гриценко Д., Лімборська А., 

СамокишВ. 
 «Етичний кодекс волонтера 

соціальної сфери» 
 Участь в конференції: 

Ковторова Д. М. Соціально-
педагогічна робота фахівців 

соціальної сфери в центрах матері 

та дитини // VІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Соціальна робота: теорія, історія, 

інноватика». – Київ, 15-16 травня 

2014 р. 
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соціальної сфери». 
В рамках тижня кафедри провести 

круглий стіл на тему «Етичний кодекс 

волонтера соціальної сфери». 
В рамках тижня науки представлення 

«Етичного кодексу волонтера 

соціальної сфери». 
Круглий стіл на тему «Професійна 

етика та корпоративна культура». 

 
 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

«Самоактуалізація 

особистості 

студента в умовах 

молодіжних 

громадських 

організацій» 
 

Попова Альона 

Олексіївна, 

Сидорчук 

Марина 

Степанівна 
 

2013 р. Вступне заняття: «Особливості 

діяльності молодіжних громадських 

організацій» 
Зустрічі з Національним секретарем 

Національної організації скаутів  

України 
Заняття 1: «Заняття з використанням 

інтерактивних методів навчання 

«Стежками скаутів» 
Зустрічі з представниками 

Всеукраїнського громадського центру 

«Волонтер» 
Участь в акції «Подаруй дитині радість 

читання» 
Заняття 2: «Диспут «Молодіжні 

громадські організації: за і проти» 
Участь в акції «Миколай про тебе не 

забуде» 
Заняття з використанням інтерактивних 

методів навчання 
«Стежками скаутів» 
Зустріч з Головою молодіжної 

громадської організації «Скаутської 

організації «Відрада» 
Участь у щорічній акції «Тим, хто нас 

захищає» 
Участь у акції «Зелене коло» 
Заняття 3: «Самоактуалізація 

особистості у молодіжних громадських 

об’єднаннях» 
Круглий стіл «Вплив молодіжних 

громадських організацій на 

становлення особистості студента» 

 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Підготовка 

майбутніх 

соціальних 

Снітко Марина 

Аркадіївна 
2013 р. Заняття І. Особливості формування 

поведінки підлітків в Інтернет-мережі. 
Заняття ІІ. Види діяльності підлітків в 
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педагогів до 

формування у 

підлітків безпечної 

поведінки в 

інтернет-мережі 

Інтернет-мережі. Ризики Інтернет-
мережі. Сутність ризикованої поведінки 

підлітків в Інтернет-мережі. 
Заняття ІІІ. Правила поведінки в 

Інтернет-мережі. Профілактика 

ризикованої поведінки підлітків в 

Інтернет-мережі. 
Заняття IV. Заходи щодо формування 

безпечної поведінки підлітків в 

Інтернет-мережі. Використання 

інтерактивних методів у формуванні 

безпечної поведінки підлітків в 

Інтернет-мережі. 
Заняття V. Особливості розробки та 

реалізації  профілактичних програм, 

спрямованих на формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернет-мережі. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Молодий 

науковець 
Веретенко 

Тетяна 

Григорівна, 
Денисюк 

Олена 

Миколаївна 

2013 р.  Зустріч з переможцями 

Всеукраїнського конкурсу наукових 

робіт в галузі «Педагогіка», 

«Корекційна педагогіка» 
Визначення проблеми соціально-
педагогічного дослідження, мети та 

завдань. 
Ознайомлення з науково-дослідною 

роботою лабораторії соціальної 

педагогіки НАПН України Інституту 

проблем виховання 
Презентація наукових доробок 

магістрів 
Участь у Всеукраїнській студентській 

науково-практичні конференції 

«Розвиток студентської науки – 
найкраща інвестиція у майбутнє»   
«Самопрезентація як майбутнього 

фахівця» 

 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Реклама в 

діяльності 

соціального 

педагога 
 

Фірсова Ірина 

Миколаївна 
2013 р.  Ознайомлення з суттю рекламно-

інформаційної діяльності в соціальній 

сфері. 
Ознайомлення з основними 

принципами створення рекламних 

продуктів на соціальну тематику (відео- 
та аудіо матеріалів, друкованої 

продукції). 
Вивчення особливостей висвітлення 
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окремих тем в соціальній рекламі. 
Робота над створенням рекламних 

продуктів на соціальну тематику. 
Ознайомлення з алгоритмом 

планування та проведення рекламно-
інформаційної кампанії на соціальну 

тематику. 
Робота над створенням рекламно-
інформаційної кампанії, спрямованої на 

вирішення однієї з актуальних проблем, 

що існують в сучасному суспільстві. 
Кафедра практичної 

психології 
Науково-практичні 

проблеми сучасної 

психології  в 

Тохтамиш 

О.М. 
2011 листопад 2013 

Самим важливим клієнтом для 

психолога є… Багаторівнева 

комунікація та ініціація в 

психологічному консультуванні та 

психотерапії. 
грудень 2013  

Інтегративні та еклектичні тенденції в 

психології та психотерапії 
січень 2014 

Скількома мовами я психолог? 

Психологічні та гіпнологічні методи 

мотивації та актуалізації знання 

професійної іноземної мови. 
березень 2014 

Зміна парадигм в розвитку науки: як 

розвивається  психологія (за 

матеріалами книги "Структура 

наукових революцій" Т.Куна)  
квітень, 2014 

Як написати і захистити дипломну 

роботу з психології (за матеріалами 

книги Умберто Еко "Як написати 

дипломну роботу") 
травень, 2014 

Науковець як практик, практик як 

науковець в методології та практичній 

психології. 
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Наукові заходи для студентів, проведені у серпні – грудні 2013 року 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Науковий захід Відповідальна 

особа 
Короткий опис 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

«Юнь Києва запрошує!».  
 

Тимошенко Наталія 

Євгенівна  
 

12 жовтня 2013 року на території Центрального парку культури та 

відпочинку («Маріїнський» парк) відбулося традиційне свято київської 

молоді  
– «Юнь Києва запрошує!».  
Студенти 2 курсу за спеціальністю «Соціальна робота» в рамках 

навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» разом з викладачем 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тимошенко Наталією 

Євгенівною взяли активну участь у цьому заході. 
У цьому році свято пройшло під гаслом «Місто талановитої молоді» (в 

рамках проголошеного в Україні Президентом України Року дитячої 

творчості). 
Мета заходу – інформування територіальної громади столиці щодо 

соціальних послуг, які надає мережа ЦСССДМ м. Києва, формування 

активної  
громадської позиції, залучення дітей та молоді до соціально-корисної 

діяльності, а також формування навичок здорового способу життя та 

безпечної  
поведінки в дитячому та молодіжному середовищі, популяризація 

скаутського та волонтерського руху.  
У цей день Маріїнський парк перетворився на маленьке місто – «Місто 

талановитої молоді», де на «Соціальній» вулиці під час «Великої 

соціальної гри» студенти мали можливість дізнатись про напрями роботи 

та соціальні  
послуги, які надає мережа соціальних служб столиці, державних установ 

та громадських організацій, що працюють у соціальній сфері, одразу 

відвідати  
консультацію фахівця.  
Студенти отримали цікаву та важливу інформацію на вулиці «Корисних 

знань» та «Алеї дитячих прав». Розкрити свої творчі та спортивні 

здібності 
студенти змогли на «Арт-вулиці» та «Скаутській вулиці». 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

VI Київському міському 

фестивалі зі спортивної  
рибної ловлі серед дітей та 

молоді з порушенням опорно-
рухового апарату  
„Золота рибка‖ 

Тимошенко Наталія 

Євгенівна  
 

14 вересня 2013 року студенти 1 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

в рамках навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» разом з 

викладачем  
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Тимошенко Наталією 

Євгенівною прийняли участь у VI Київському міському фестивалі зі 

спортивної  рибної ловлі серед дітей та молоді з порушенням опорно-
рухового апарату „Золота рибка‖, який відбувся на території Райдужного 

озера. 
Для дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату ці традиційні 
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спортивні змагання з рибної ловлі є не лише засобом продемонструвати 

свої  
спортивні таланти, але є засобом реабілітації шляхом участі у командній 

роботі,  спілкуванні, отримання позитивних емоцій, розвитку здібностей, 

самостійних навичок та життя в суспільстві. 
У змаганні взяло участь 10 команд (по 1 від кожного району). Студенти 

допомагали учасникам у ловлі риби, створювали настрій, підбадьорювали  

учасників. На Фестивалі панували дружба та взаємопідтримка, яким не 

страшні негода та негаразди 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Відкриття фотовиставки 

«Благодійність крізь призму 

об’єктива» 

Тимошенко Наталія 

Євгенівна  
 

У рамках вивчення курсу «Вступ до спеціальності» студенти 1 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» разом із викладачем кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені  
Бориса Грінченка Тимошенко Наталією Євгенівною 1 жовтня 2013 року 

взяли участь в урочистому відкритті фотовиставки «Благодійність крізь 

призму об’єктива»,  
присвячене Європейському дню благодійних фондів, яка відбулася у 

Маріїнському парку. 
Фотовиставка «Благодійність крізь призму об’єктива» - це кращі 40 

фотографій,  які було відібрано з понад 650 робіт із різних куточків 

України, надісланих на конкурс. До складу журі увійшли відомі на весь 

світ українські фотографи, а також представники благодійних фондів та 

бізнес-компаній, які реалізують благодійні програми. Фотокамери 

учасників зафіксували миті благодійності в освіті, культурі, охороні 

здоров'я та соціальному захисті, у спорті, житті громад та ініціативах 

громадян. Вони показали, як волонтерство змінює світ і якою бачать 

благодійність діти. На світлинах зображені нетривіальні сюжети про 

людей, які рідко потрапляють у кадр, однак завжди привертають до себе 

увагу небайдужих. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Майстер-клас доМіжнародного 

дня боротьби за  
скасування рабства 

Веретенко Тетяна 
Григорівна, 
Лях Тетяна 
Леонідівна 

УМіжнародний день боротьби за скасування рабства в 
ІнститутілюдиниКиївськогоуніверситетуімені Бориса Грінченкаспільно з 
другокурсниками – майбутнімисоціальними педагогами – у 
інтерактивнійформімайстер-класу говорили про проблему 
попередженнянасильства, торгівлі людьми. 
У ході заходу учасники дізналися про: сутність та причини, види та 

індикатори виявлення насильства в сім'ї; законодавчу базу з питань 

попередження насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми; 

механізм взаємодії органів та служб у сфері протидії насильству; 

первинну, вторинну та третинну профілактику насильства; зміст та форми 

роботи з кривдниками та особами, які потерпіли від насильства в сім`ї; 

алгоритм роботи з випадком. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Молодіжний форум «MTV EXIT 
УКРАЇНА 2013» 

Лях Тетяна 
Леонідівна 

Лях Тетяна Леонідівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту людини разом із аспірантом кафедри 
Вережевич Кариною та Горобчук Людмилою, студенткою 4 курсу 
спеціальності «Соціальна педагогіка» взяли участь у Молодіжному  
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форумі «MTV EXIT УКРАЇНА 2013», який відбувся у Києві з 18 по 22 
листопада 2013 року. 
Окрім того, в рамках роботи Форуму доценти кафедри провели майстер-
класи, а саме: «Інтерактивні методи в просвітницькій роботі» (Лях Т.Л.), 
«Відео для просвітницької діяльності» (Зимівець Н.В.). Учасники мали 
змогу не тільки отримати нову інформацію, знання, а й безпосередньо під 
час роботи Форуму відпрацювати практичні навички просвітницької 
роботи в рамках протидії торгівлі людьми. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Семінар 
«Створенняволонтерськихцентрів 
у сільськіймісцевості» 

Лях 
ТетянаЛеонідівна, 
Спіріна Тетяна 
Петрівна 

У Вінниці на запрошення громадської організації «Регональний центр 
транскордонного співробітництва ЄВРОРЕГІОН ДНІСТЕР» та 
Вінницького обласного комітету молодіжних організацій доценти 
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 
Тетяна Леонідівна Лях та Тетяна Петрівна Спіріна провели семінар 
«Створення волонтерських центрів у сільській місцевості». 
Семінар дав усім його учасникам дуже ґрунтовні знання з волонтерства та 
можливість зрозуміти необхідність відродження та розвитку 
волонтерського руху на терені місцевих громад.  Великою запорукою 
успіху у волонтерській роботі можна вважати навчальний посібник 
«Менеджмент волонтерських груп», який був презентований 
організаторами кожному учаснику семінару. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

«Я обираю здоров’я». Лях 
ТетянаЛеонідівна, 
Спіріна Тетяна 
Петрівна, 
Магістри групи 
СПм-1-13-2.0д 

Здоровий спосіб життя – що ми вкладаємо у це поняття? Як пов’язане 
здоров’я із духовним життям? Якою має  
бути поведінка людини, яка прагне вести здоровий спосіб життя? Які 
складові здоров’я з точки зору православного  
світогляду? Як розрізнити, що сприяє, а що шкодить здоров’ю? Як бути у 
ситуаціях, коли на тебе тиснуть,  
провокуючи до ризикованої поведінки? Про це та інше підлітки 
міркувати разом із Тетяною Леонівною Лях та Тетяною Петрівною 
Спіріною, доцентами кафедри  
соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, у 
Православному центрі розвитку сім’ї  
«Сім’я на радість». 

Кафедра практичної 

психології 
Стиль життя і міжособистісні 

стосунки 
Маланьїна Т.М. 
 

науково-практичний семінар 

Кафедра практичної 

психології 
"Що ми знаємо про психологію". Циганчук Т.В. Брейн-ринг 

Кафедра практичної 

психології 
«Професійне рішення, як прояв 

неявного знання» 
Лозова О.М. Науково-методичний семінар  

Кафедра практичної 

психології 
Відкрите заняття наукового 

гуртка доцента Кайріс О.Д. 
Кайріс О.Д. презентація нового навчального посібника 

Кафедра практичної 

психології 
«Мета вступу до ВНЗ: диплом чи 

мрія» 
Циганчук Т.В. Круглий стіл 

Кафедра практичної 

психології 
«Досвід Німеччини – для 

позитивних змін в Україні» 
Циганчук Т.В. Круглий стіл 
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Кафедра практичної 

психології 
«Я науковець» Циганчук Т.В. Презентація  діяльності СНТ 

Кафедра практичної 

психології 
Самим важливим клієнтом для 

психолога є… Багаторівнева 

комунікація та ініціація в 

психологічному консультуванні 

та психотерапії. 

Тохтамиш О.М. Засідання студентського наукового гуртка 

Кафедра практичної 

психології 
Інтегративні та еклектичні 

тенденції в психології та 

психотерапії. 

Тохтамиш О.М. Засідання студентського наукового гуртка 

    

 

Наукові заходи для студентів, проведені у січні − червні 2014 року 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Науковий захід Відповідальна особа Короткий опис 

Кафедра анатомії і 

фізіології людини 
Круглий стіл «Небезпека алкоголю та 

наркотиків для молодого організму» 

(13.02.14) 

Маруненко І.М., 

Неведомська Є.О.; 

Горяна Л. Г. – 
президент 

Міжнародної академії 

культури безпеки, 

екології та здоров’я 

Захід був проведений представниками Міжвузівського клубу 

«Здоров’я студентської молоді»,  членами якого є викладачі 

кафедри,  для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» 

Гуманітарного інституту.  

Кафедра анатомії і 

фізіології людини 
Тренінг для старшокласників та 

студентів «Валеологічна культура молоді 

показник  здоров’я нації» (17.02.14) 

Маруненко І.М., 

Неведомська Є.О.; 

Горяна Л. Г. – 
президент 

Міжнародної академії 

культури безпеки, 

екології та здоров’я; 

Царик Н.М –директор 

НВК  

Захід був проведений на базі Великодимерського НВК 

Броварського району Київської області представниками 

Міжвузівського клубу «Здоров’я студентської молоді»,  членами 

якого є викладачі кафедри,  для студентів КУ імені Бориса 

Грінченка та старшокласників ЗНЗ.  

Кафедра анатомії і 

фізіології людини 
Круглий стіл «Синдром „професійного 

вигорання у педагогів як наслідок 

надмірного емоційного виснаження» 

(15.05.14) 

Маруненко І.М., 

Омері І. Д. 
Захід був проведений на базі Інституту людини КУ імені Бориса 

Грінченка для студентів напрямів підготовки «Початкова освіта» та 

«Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 
 

Кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

I наукова сесія історико-дефектологічних 

студій «Внесок Л.С. Виготського у 

розвиток дефектології та освіти дітей з 

психофізичними порушеннями» (7 квітня 

2014 р.). 
 

Мартинчук О.В. I наукову сесію присвячено вивченню життя і наукової діяльності 

Л.С. Виготського - вченого, який заклав теоретичні основи 

дефектології  та системи спеціальної освіти в СРСР на початку 

XX століття. У заході брали участь студенти I, II і III курсів 
напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія». 
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I наукова сесія історико-дефектологічних 

студій «Наукова школа Л.С. 

Виготського. Внесок учнів Л.С. 

Виготського  у розвиток дефектології та 

освіти дітей з психофізичними 

порушеннями» (15 травня 2014 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
II наукова сесія є логічним продовженням першої і присвячена  

вивченню наукового доробку представників наукової школи Л.С. 

Виготського, які зробили значний внесок у розвиток дефектології 

і системи спеціальної освіти в радянський період: О.Р. Лурії, Р.Є. 

Лєвіної, Н.Г. Морозової, Т.О. Власової, Ж.І. Шиф та ін. У заході 

брали участь студенти I, II і III курсів напряму підготовки 

«Корекційна освіта. Логопедія». 
Кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Презентація результатів дослідження з 

формування мотиваційної готовності 

студентів до роботи з дітьми, які мають 

порушення психофізичного розвитку (13 

березня 2014 р.). 

Мартинчук О.В. Участь студентів групи ДОб-2-10-4.0д напряму підготовки 

«Дошкільна освіта» у Всеукраїнській студентській науково-
практичній конференції «Розвиток студентської науки – 
найкраща інвестиція у майбутнє» (КУБГ, 13 березня 2014 р.) з 

науковою роботою «Інклюзивний клуб як форма організації 

наукової роботи студентів в освітньому просторі вищого 

навчального закладу» (II місце у конкурсі на кращий проект на 

тему «Розвиток науки в університеті: погляд сучасного 

студента»). 
 

Кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

3. Круглий стіл:«Сучасні підходи щодо 

вивчення проблеми заїкання та шляхів його 

подолання» 

Мельніченко Т.В., 

Ільяна В.М. 
Круглий стіл присвячено дослідженню сучасних інноваційних 

підходів до вивчення проблеми заїкання,  висвітленню 

нетрадиційних методик щодо подолання заїкання у дітей 

дошкільного і шкільного віку. У заході брали участь студенти III 

курсу напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія».  
Кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

2. Методологічний семінар: «Інноваційний 

підхід до подолання порушень мовленнєвого 

розвитку: науковий досвід лабораторії 

логопедії НАПН України» 

Мартинчук О.В. Семінар організовано спільно з лабораторією логопедії Інституту 

спеціальної педагогіки АПН України. У семінарі взяли участь 

студенти ІІ і ІІІ курсів напряму підготовки «Корекційна освіта. 

Логопедія», провідні фахівці лабораторії логопедії: Е.А. 

Данілавічютє, Л.І. Трофименко, В.М. Ільяна, Ю.В. Рібцун. 
Методологічний семінар присвячено презентації наукового 

досвіду лабораторії логопедії НАПН України, висвітленню 

інноваційних підходів до подолання порушень мовленнєвого 

розвитку (загального недорозвинення мовлення, розладів 

читання тощо).  
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Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Круглий стіл «Зміна парадигми 

взаємостосунків навчальних закладів і 

родини: від патронажу до партнерства» 

Денисюк Олена 

Миколаївна 
10 квітня 2014 р. студенти 6 курсуспеціальності «Соціальна 

педагогіка»взяли участь в круглому столі на якому 

обговорювалася роль батьків у співпраці з навчальними 

закладами та цінності сім’ї. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Майстер-клас 

«Використаннянастільнихігор у 

родинномуколі»  
 

Денисюк Олена 

Миколаївна, 
Попова Альона 
Олексіївна 

24 квітня 2014 рокустуденти1 та 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота»відвідали музей іграшок і взяли участь у 

майстер-класі «Використаннянастільнихігор у родинномуколі». 
Учасники ознайомилися з різними видами настільних ігор, які 

можуть бути використані в родинному колі.  Студенти дізналися 

про роль іграшки у вихованні малюків, історію першої іграшки. 

Ознайомилися з народною іграшкою.  
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Семінар «Плануємо своє майбутнє».  
 

 

Спіріна Тетяна  

Петрівна 
14 травня 2014 року в для студентів спеціальності «Соціальна 

педагогіка» 2 курс та «Соціальна педагогіка» 1 курс був 

проведений семінар Плануємо своє майбутнє», на який були 

запрошені координатор проекту «Плануй своє майбутнє» Яніна 

Нємая та волонтер-тренер проекту Горчинський Руслан. На 

семінарі обговорювалися питання планування майбутньої сім»ї, 

етики подружніх стосунків, сімейних цінностей, цінності сім»ї як 

інституту соціалізації підлітків. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Круглий стіл «Етичний кодекс волонтера 

соціальної сфери» 
Спіріна Тетяна 

Петрівна 
В рамках тижня кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Інституту людини 24 квітня 2014 року відбувся круглий 

стіл "Етичний кодекс волонтера соціальної сфери" за участі 

студентів 2 курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» та 

студентів 4 та 5 курсів факультету психології та соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, яких  було запрошено на захід. Учасники круглого столу 

розробили та презентували етичний кодекс волонтера соціальної 

сфери. Було представлено портрет волонтера саме соціальної 

сфери (хто він, який, яку та за яких умов можуть виконувати 

діяльність, які особистісні чи професійні якості потрібні тощо) та 

наскільки йому потрібно знати і чи він використовує етичні 

засади, принципи у своїй діяльності.  
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Виставкасоціальноїреклами «Зупинись і 

озирнись»  
 

Фірсова Ірина 

Миколаївна 
Була представлена виставку-конкурс  макетів рекламних плакатів 

на соціальну тематику. По завершенню виставки на основі 

вподобань студентів та працівників Інституту людини та гостей 

було визначено переможців серед студентів, які представили свої 

роботи на виставку. Всі бажаючи мали змогу залишити відгук 

про роботу яку вони вважають найкращою в письмовому вигляді, 

залишивши інформацію в спеціальній скриньці яка була 

розміщена поруч з виставковим стендом.   
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Керована дискусія «Вплив гаджетів на 

формування свідомості студентів». 
Сидорчук Марина 

Степанівна, 
Попова Альона 

Олексіївна,  

23 квітня 2014 року відбулася керована дискусія, під час дискусії  

студенти четвертого курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» 

виявили особливості використання інформаційних технологій в 

сучасному суспільстві, також обговорили проблемні питання 

щодо запропонованої теми. 
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Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Круглийстіл 

«Впливмолодіжнихгромадськихорганізацій 

на становленняособистості студента». 

Сидорчук Марина 

Степанівна, 
Попова Альона 

Олексіївна,  

15 травня 2014 року студенти другого курсу спеціальності 

«Соціальна педагогіка»  взяли участь у круглому столі «Вплив 

молодіжних громадських організацій на становлення особистості 

студента». Під час проведення круглого столу ознайомились з 

особливостями діяльності молодіжних громадських організацій. 

Студенти – члени  молодіжних громадських організацій 

поділилися досвідом власного становлення та розвитку в умовах 

вище вказаних організацій. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Презентація діяльності Всеукраїнської 

громадської організації «Громадський Рух 

«За майбутнє» та організації «Патріотичне 

та моральне виховання молоді» 

Тимошенко Наталія 

Євгенівна 
17 лютого 2014 року викладачем кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Тимошенко Наталією Євгенівною в рамках 

семінарського заняття з навчальної дисципліни «Методи 

соціально-виховної роботи» було проведено зустріч із головою 

організаційного комітету та зв’язків із громадськістю 

Всеукраїнської громадської організації «Громадський Рух «За 

майбутнє» Наталією ВолодимирівноюБрунько. 
У рамках зустрічі студентам 3 курсу спеціальності «Соціальна 

педагогіка» було презентовано діяльність організації та проекти, 

які реалізовуються для молоді. Також студентів ознайомили з  
програмою організації «Патріотичне та моральне виховання  
молоді», яка розрахована для молоді віком від 16 до 25 років. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Тренінгові заняття для підлітків «Ми 

обираємо здоров’я» 
 

Лях 
ТетянаЛеонідівна, 
Спіріна Тетяна 
Петрівна 
 

27 та 28 березня 2014 року, під час шкільних канікул, у галереї 

«Соборна» Духовно-просвітницького центру УПЦ відбулися 

чергові тренінгові заняття для підлітків із  
циклу «Я обираю здоров’я». Ця ініціатива була вперше 

реалізована в межах соціального проекту «З Києвом і для Києва». 
Так, доценти кафедри соціальної педагогіки та корекційної 

освіти Тетяна Леонідівна Лях і Тетяна Петрівна Спіріна, а також 

брати-священики ієрей Костянтин і ієрей Андрій Дворові, 

клірики храму Великомученика та цілителя Пантелеїмона міста 

Боярки, у співпраці із центром розвитку сім’ї «Сім’я в радість» 
запропонували підліткам захоплюючу та пізнавальну 

інтерактивну програму. Завдяки розробленій фахівцями кафедри 

тренінговій програмі, підлітки дізналися 
про шкідливий вплив тютюну, алкоголю та наркотиків. На 

учасників чекали цікаві досліди, навчальні фільми, нові 

знайомства та багато позитивних емоцій та  
вражень. 
Мета тренінгових занять: навчити основам здорового способу 

життя, підвищити  
рівень знань підлітків про негативні наслідки вживання 

психоактивних речовин, методи профілактики та можливості 

лікування різних видів залежності. 
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Благодійний ярмарок «Великодній кошик» 

зі збору коштів та речей для дітей із 

багатодітних сімей  

Чернишенко Олена 

Ігорівна 
22 квітня 2014 року, Чернишенко Олена Ігорівна, разом з 

відділом виховних технологій Інституту людини, проводила 

благодійну акцію по збору коштів дл я відбудови (реконструкції) 
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 дитячого будинку. А також по збору речей, іграшок та 

необхідного обладнання для благодійної організації „Тошкін дім‖ 

– допомога багатодітним сім’ям , що проживають в Київській 

області.  
В акції брали участь студенти Інституту людини. 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Тренінговезаняття«Правила 

безпечноїповедінкипідлітків у Інтернет-
мережі»  
 

Снітко Марина 

Аркадіївна 
23 квітня 2014 року зі студентами ІІ курсу напрямупідготовки 

«Соціальнаробота» було проведено тренінговезаняття«Правила 

безпечноїповедінкипідлітків у Інтернет-мережі». 
Мета заняття: систематизувати знання учасників щодо ризиків в 

Інтернет-мережі та необхідності розробки та дотримання 

підлітками правил безпечної поведінки в Інтернет-мережі. 
Протягом заняття учасниками було визначено популярні види 

діяльності в  
Інтернет-мережі та охарактеризовано їх, обговорено ризики в 

Інтернет-мережі та запропоновано способи їх попередження, 

розроблено правила безпечної поведінки в Інтернет-мережі для 

підлітків. 
Кафедра практичної 

психології 
«Перші кроки у науку: психологія, 

соціальна педагогіка» 
Маланьїна Т.М. 

 
Студентська науково-практична конференція 

Кафедра практичної 

психології 
«Дослідження програми життя людини» Подшивайлов М.М 

 
науковий  семінар, в межах платного курсу «Експертне 

дослідження програми життя людини» 
Кафедра практичної 

психології 
Сучасні дослідження соціального 

інтелекту» 
Маланьїна Т.М. 

 
Науково-практичний семінар 
 

Кафедра практичної 

психології 
Ефективність навчальної діяльності 

студентів 
Циганчук Т.В. Круглий стіл 

Кафедра практичної 

психології 
Шевченко – спогад майбутнього Циганчук Т.В. Круглий стіл 

Кафедра практичної 

психології 
Скількома мовами я психолог? 

Психологічні та гіпнологічні методи 

мотивації та актуалізації знання 

професійної іноземної мови. 

Тохтамиш О.М. Засідання студентського наукового гуртка 

Кафедра практичної 

психології 
Зміна парадигм в розвитку науки: як 

розвивається  психологія (за матеріалами 

книги "Структура наукових революцій" 

Т.Куна)  

Тохтамиш О.М. Засідання студентського наукового гуртка 

Кафедра практичної 

психології 
Як написати і захистити дипломну 

роботу з психології (за матеріалами 

книги Умберто Еко  "Як написати 

дипломну роботу") 

Тохтамиш О.М. Засідання студентського наукового гуртка 

Кафедра практичної 

психології 
Науковець як практик, практик як 

науковець в методології та практичній 

психології. 

Тохтамиш О.М. Засідання студентського наукового гуртка 

НДЛ розвитку 

людини 
Семінар-практикум «Кроки до успіху в 

житті» 
Лебідь Н.К., Бреус 

Ю.В. 
Семінар-практикум в межах науково-дослідної теми 

«Цілеспрямована активність як основа реалізації потенціалу 
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особистості» для студентів Київського університету імені Бориса 

Грінченка, 26 лютого 2014 р. 
НДЛ розвитку 

людини 
Семінар-практикум «Планування як 

інструмент досягнення успіху» 
Лебідь Н.К., Бреус 

Ю.В. 
Семінар-практикум в межах Тижня науки для студентів 2 курсу 

спеціальності «Практична психологія», 13 травня 2014 р. 
НДЛ розвитку 

людини 
Цикл тренінгів «Емоційний інтелект як 

чинник професійного становлення 

майбутніх фахівців соціономічних 

професій» 

Бреус Ю.В. Проведено 10 тренінгових занять (1 заняття – 4 акад. години): 04 

квітня 2014 р., 10 квітня 2014 р., 11 квітня 2014 р., 15 квітня 2014 

р., 22 квітня 2004 р., 25 квітня 2005 р., 8 травня 2014 р., 13 травня 

2014 р., 27 травня 2014 р., 29 травня 2014 р. 

 

Наукові видання для студентів (станом на червень 2014 року) 

Назва структурного 

підрозділу 
Назва наукового видання для студентів Випускаючий редактор 

(ПІБ, контактна 

інформація) 

Цільова аудиторія 

Інститут людини Наукові доробки магістрантів Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Інститут людини: Перші кроки у нуку: 

психологія, соціальна педагогіка; ел. зб. наук. праць (Режим 

доступу: 

http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/issue/archive#.U5Ai_Pl_sk0) 

Павлюк Р.О. 
r.pavliuk@kubg.edu.ua 
(044) 553-97-87 

Студенти, аспіранти, 

науковці 

Інститут людини Наукові здобутки студентів Інституту людини : ел. зб. наук. праць 

(Ржим доступу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/index) 

Павлюк Р.О. 
r.pavliuk@kubg.edu.ua 
(044) 553-97-87 

Студенти, аспіранти, 

науковці 

 

3.7. Діяльність СНТ у серпні – грудні 2013 року 

Діяльність СНТ ІЛ 
Голова СНТ ІЛ Франчук Д.В. 
Проведені заходи 
Листопад брейн-ринг «Що ми знаємо про психологію»  захід для першокурсників спеціальності «Практична психологія» та «Психологія» 

за участю студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» 
Листопад круглий стіл «Мета вступу до ВНЗ: диплом чи 

мрія»  
організація участі студентів – учасників СНТ у круглому столі, проведеного на базі 

Педагогічного інституту 
Листопад круглий стіл «Досвід Німеччини – для 

позитивних змін в Україні»  
 

організація участі студентів – учасників СНТ у круглому столі 

 

Діяльність СНТ у січні − червні 2014 року 

Діяльність СНТ ІЛ 
Голова СНТ ІЛ Франчук Д.В. 
Проведені заходи 
Березень Круглий стіл «Шевченко – спогад майбутнього» організація участі студентів - учасників СНТ у круглому столі 
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Березень  Всеукраїнська студентська науково-практичній 

конференція  ―Розвиток студентської науки - 
найкраща інвестиція у майбутнє‖ 

організація та підготовка до участі студентів у конференції 

Лютий-березень І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з 

психології та соціальної педагогіки  
організація участі студентів-старшокурсників в І турі, визначення переможців 

олімпіади, підготовка до ІІ туру олімпіади 
Травень підсумкова наукова студентська конференції з 

психології та соціальної педагогіки 
участь в організації та проведенні конференції для студентів старших курсів в 

рамках Тижня науки 
Травень круглий стіл на тему «Ефективність навчальної 

діяльності студента» 
Проведення круглого столу для студентів ІІІ курсів спеціальності «Практична 

психологія» в рамках Тижня науки 
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4. ЯКІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ 
 Рік Гуманітар-

ний інститут 
Інститут 

людини,  
Інститут 

мистецтв 
Інститут 

суспільства 
Педагогіч-

ний інститут 
ІППО Університет-

ський коледж 
Чисельність штатних 

працівників, яким присвоєно 

вчене звання професора 
(загальна кількість, 
ПІБ, назва кафедри) 

2012        
2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Чисельність штатних 

працівників, яким присвоєно 

вчене звання доцента 
(загальна кількість, 
ПІБ, назва кафедри) 

2012        
2013        
2014 
(січень – 
червень) 

 1, 
Клішевич Н.

А. – доцент 

кафедри 

соціальної 

педагогіки 

та 

соціальної 

роботи 

     

Динаміка        
Кількість підручників з 

грифом МОН для ВНЗ * 
2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Кількість підручників з 

грифом МОН для ЗНЗ * 
2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Кількість навчальних 

посібників з грифом МОН для 

ВНЗ* 

2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Кількість навчальних 

посібників з грифом МОН для 

ЗНЗ * 

2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Кількість програм для ЗНЗ * 2013        

2014        
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(січень – 
червень) 
Динаміка        

Кількість робіт поданих на 

конкурс на отримання премії 

імені Бориса Грінченка 

2013        
2014 
(січень – 
червень) 

 1 
Сорокіна 

О.А. 

     

Динаміка        
Переможці конкурсу на 

отримання премії імені 

Бориса Грінченка (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада) 

2013        
2014 
(січень – 
червень) 

 1 
Кайріс О.Д. 

     

Динаміка        
Кількість робіт поданих на 

конкурс на отримання 

державних премій/ 
Назва державної премії 

2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Переможці конкурсу на 

отримання державних премій  
Назва державної премії (ПІБ, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада) 

2013        
2014 
(січень – 
червень) 

       

Динаміка        
Кількість отриманих грантів 2013  1  

Брусенко 

Олена 

Леонідівна, 

грант 

Президента 

України для 

обдарованої 

молоді на 

реалізацію 

проекту 

"Профілактика 

вживання 

психоактивних 

речовин серед 

студентів 

вищих 

навчальних 

закладів м. 

Києва та 

Київської 

області". 

Термін 
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реалізації 

проекту: 

25.06.13-
31.12.13. 
Проект 

реалізовано 
2014 
(січень – 
червень) 

 1 
Міляєва 

В.Р. 
партнер в 

проекті  

«ELITE» 

(Український 

еквівалент 

назви: 

«Освіта для 

лідерства, 

інтелектуаль

ного та 

творчого 

розвитку») 

програми 

TEMPUS 

     

Динаміка        

 

4.1. Список підручників з грифом МОН для ВНЗ, опублікованих у серпні – грудні 2013 року  

Інститут людини 
1.  
2. 
 

Список підручників з грифом МОН для ВНЗ, опублікованих у січні − червні 2014 року  

Інститут людини 
1.  
2. 
 

4.2. Список підручників з грифом МОН для ЗНЗ, опублікованих у серпні – грудні 2013 року  

Інститут людини 
1.  
2. 
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Список підручників з грифом МОН для ЗНЗ, опублікованих у січні − червні 2014 року  

Інститут людини 
1.  
2. 
 

4.3. Список навчальних посібників з грифом МОН для ВНЗ, опублікованих у серпні – грудні 2013 року.  

Інститут людини 
1. Веретенко Т. Г. Вступ до спеціальності : соціальна педагогіка. Модуль 2. : [навч. посіб.] / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк. – вид.2, випр. та перероб. – 

К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 139 с. 
2. Спіріна Т. П. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. П. Спіріна. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 247 с. 
3. Подшивайлова Л.І. Вступ до спеціальності. Модуль 2: навч. посіб. / Л.І. Подшивайлова. – 2-ге. вид., доопрац. – К. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 

220с. 
 

Список навчальних посібників з грифом МОН для ВНЗ, опублікованих у січні − червні 2014 року.  

Інститут людини 
1.  
2. 
 

4.4. Список навчальних посібників з грифом МОН для ЗНЗ, опублікованих у серпні − грудні 2013 року.  

Інститут людини 
1.  
2. 

 

Список навчальних посібників з грифом МОН для ЗНЗ, опублікованих у січні – червні 2014 року.  

Інститут людини 
1.  
2. 
 

4.5. Список програм для ЗНЗ, опублікованих у серпні – грудні 2013року.  

Інститут людини 

1. Мартинчук О.В. Ігрова діяльність // Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку // За ред. К.В. Луцько. – К.: 2013. – С. 92-101, 173-189, 262-277, 
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349-363. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/korektsijna-ta-inklyuzyvna-osvita/prohramno-metodychne-zabezpechennya/ - Назва з 

екрану. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України №1/11-11626 від 17.07.2013) 
 

 

Список програм для ЗНЗ, опублікованих у січні − червні 2014 року.  

Інститут людини 
1.  
2. 

 

4.6. Кадровий склад структурних підрозділів (для інститутів, коледжу) (станом на червень 2014 року) 

 

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 

Кількість штатних працівників з науковими ступенями по структурному підрозділу _______________42____________________ 

Відсоток штатних працівників з науковими ступенями по структурному підрозділу ________________69%________________________ 

Назва кафедри  Загальна 

кількість НПП 
Кількість 

докторів наук 
Кількість 

кандидатів 

наук 

Кількість 

професорів 
(вчене звання) 

Кількість 

доцентів/ 

старших 

наукових 

співробітників 
(вчене звання) 

Відсоток 

штатних 

працівників 

з науковими 

ступенями 

по кафедрі 

Кількість 

професорів 
(посада) 

Кількість 

доцентів 
(посада) 

Кількість 

старших 

викладачів 
(посада) 

Кількість 

викладачів, 

асистентів 

(посада) 

Всього Штатні Всього Штатні Всього Штатні Всього Штатні Всього Штатні 
Кафедра 

соціальної 

педагогіки і 

соціальної роботи 

19 15 3 1 10 9 4 2 3 3 79 2 5 1 5 

Кафедра 

практичної 

психології 

19 13 2 1 11 7 1 1 8 4 77 2 11 2 1 

Кафедра 

загальної, вікової 

та педагогічної 

психології 

14 13 3 2 8 8 2 1 12 12 85,7 3 5 4 2 

Кафедра анатомії 

і фізіології 

людини 

13 11 - - 6 6 - - 3 3 54 - 4 2 5 

Кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної 

освіти 

8 5 - - 7 4 - - 3 1 80 - 6 1 1 
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4.7. Діяльність наукових шкіл (станом на червень 2014 року)  

Назва наукової школи/ 
Керівник/ 
Рік заснування/ 

Наукова школа становлення  / Безпалько Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка2009р. 

Провідна наукова тема Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді  
Публікування 

фундаментальних наукових 

праць (наявність періодичного 

видання, монографії, посібники, 

статті, список оформити за 

вимогами ВАК) 

Навчальні посібники: 
1. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академія,  
2013. – 312 с. – С. 5–10, 67– 73, 129– 134, 237– 246, 259– 280. 
2. Безпалько О. В. Професійний портрет соціального педагога/Соціальна  
педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько,                         І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : 

Академвидав, 2013. – 312 с. – С. 73 –79. (Серія «Альма-матер») (Гриф МОН) 
Статті у фахових виданнях: 
1. Безпалько О. В. Етапи становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні  
// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11.  Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. – 
К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – №17.  – Частина  1.  – С. 49– 59. 
2. Безпалько О. В.Краткийтаджикско-русскийэнциклопедическийсловар по  
социальнойработе / за ред. И. Д. Зверевой. – 2 е изд. – Душанбе : ООО «Контраст», 2013. – 568 с. – С. 161–162, 128–130, 
235–236, 262–263 

Проведені наукові заходи 
(назва, дата проведення, 

короткий опис) 

Аспірантка Шишкевич К. В. «Профілактика торгівлі людьми»  17.09.2013р. Презентований досвід власної діяльності 

щодо профілактики торгівлі людьми. 
Аспірантка Сергєєва К. В. Тренінг «Профілактика адиктивної поведінки учнів ПТНЗ» 12 лютого 2014р. 
Круглий стіл  «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з сім’ями»  13 травня 2014 

Науковий доробок 
(кількість захищених 

кандидатських, докторських 

дисертацій, зазначити прізвище, 

спеціальність, тему, керівника) 

Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: автореф. канд. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганськ, 2007. – 20 с. 
Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина XX - початок 

XXI ст.): автореф. дис.  канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка Київ.  2011. — 20 с. 
Першко Г. О. Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у 

середовище загальноосвітнього навчального закладу: автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 

13.00.05 – соціальна педагогіка. – Київ, 2011- 20с. 

 

Назва наукової школи/ 
Керівник/ 
Рік заснування/ 

Наукова школа зростання  / Веретенко Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка  / 2005 р. 

Провідна наукова тема Компетентнісна, особистісно-професійна підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності. 
Публікування 

фундаментальних наукових 

праць (наявність періодичного 

видання, монографії, посібники, 

статті, список оформити за 

вимогами ВАК) 

Навчальні посібники: 
1. Веретенко Т. Г. Професійний портрет соціального педагога / Веретенко Т. Г. // Соціальна педагогіка : навч. посіб. 

/ [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. – С. 73 –79. 
(Серія «Альма-матер») (Гриф МОН) 
2. Веретенко Т. Г. Вступ до спеціальності : соціальна педагогіка. Модуль 2. : [навч. посіб.] / Т. Г. Веретенко, О. М. 

Денисюк. – вид.2, випр. та перероб. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 139 с. (Гриф МОН) 
Статті у фахових виданнях: 

1. Веретенко Т. Г. Проблема здоров’я зберігання у вищому навчальному закладі  
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при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників / Тетяна Веретенко, Марина Шеремета // Педагогічні науки. 

– № 11(270), 2013. Частина ІІ. – Луганськ : ЛугНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 252-256.          
Проведені наукові заходи 
(назва, дата проведення, 

короткий опис) 

Круглий стіл  «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з сім’ями», 13 травня 2014 р. 

Науковий доробок 
(кількість захищених 

кандидатських, докторських 

дисертацій, зазначити прізвище, 

спеціальність, тему, керівника) 

Бєляєв С. Б. Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-
математичного циклу: автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 – теорія навчання. – 
Луцьк, 2005. – 20 с. 
Гусак Н. І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька: автореф. канд. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганськ, 2005. – 21 с. 
Семенова М. Ю. Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності: 

автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Луганськ, 

2005. – 20 с. 
ДовгополоваЯ. В. Формування толерантних відносин студентів у полікультурному середовищі ВНЗ: автореф. канд. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганськ, 2007. – 20 с. 
Шеїна Л. О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді: автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук: спец.13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганськ, 2010.-20с. 
Соболєва С. М. Екологічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю засобами проектних 

технологій:автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. – Київ, 2010.-20 с. 

 

Назва наукової школи/ 
Керівник/ 
Рік заснування/ 

Психосемантика свідомості / Лозова О.М./ 2008 р. 

Провідна наукова тема Психосемантика свідомості: етнічні, професійні, соціокультурні аспекти. 
Публікування 

фундаментальних наукових 

праць (наявність періодичного 

видання, монографії, посібники, 

статті, список оформити за 
вимогами ВАК) 

1. Лозова О.М. Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії 

/ Лозова О.М. // Проблеми сучасної психології:  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – вип. 21 . –  Кам’янець-Подільський: Аксіома. – С.338-348. 
2. Лозова О.М. Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов / Лозова О.М., 

Нікода К.Є. // Психолінгвістика в сучасному світі – 2013 : Матеріали VIII Міжнародної 
науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький: ФОП 

Лукашевич О.М., 2013. – С.94-95. 
3. Лозовая О.Н.  Семантическая дифференциация содержания образа профессионала у будущих психологов / 

Лозовая О.Н.  // Специалист XXI века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность: 
материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 ноября 2013 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: А. В. Никишова 

(гл. ред.), А. В. Прадун, А. А. Селезнѐв (отв. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2014.–  C.54-56. 
4. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність: моногр. / авт. кол.: Лозова О.М., 

Яремчук О.В, Духніч О.Є., Яблонська Т.М. ; під наук. ред. Лозової О.М. – К.: Інтерсервіс, 2014. – 194 с. 
Проведені наукові заходи 
(назва, дата проведення, 

короткий опис) 

 
 

Науковий доробок 
(кількість захищених 

Дробот О.В. Психосемантичні особливості професійної свідомості майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології / О.В. Дробот. - О., 2009. - 18 с. 
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кандидатських, докторських 

дисертацій, зазначити прізвище, 

спеціальність, тему, керівника) 

Мороховська У. Л. Розвиток мотиваційних складових професійного самовизначення майбутніх психологів : автореф. дис. 

на здобуття наук. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / У.Л. Мороховська. - К., 2011. - 19 с. 
Зейналзаде Ш. Порівняльний аналіз уявлень про сім'ю у буденній свідомості українських та іранських студентів. – : 
автореф. дис. на здобуття наук. канд. психол. наук : 19.00.07; - К., 2012. - 19 с. 

 

4.8. Участь науково-педагогічних працівників у спеціалізованих вчених радах (станом на червень 2014 

року). 

ПІБ працівника Науковий ступінь, вчене звання, посада Назва спеціалізованої вченої ради 
ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ 
Неведомська Є.О. к.пед.н., доцент, доцент кафедри анатомії і 

фізіології людини  
К 26.053.11 в Національному педагогічному 

університеті імені М.П. Драгоманова 
Кутішенко В.П. 
 

к.психол.н., доцент, доцент кафедри загальної, 

вікової та педагогічної психології 
К 26.133.04 у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка 
Сергєєнкова О.П. д.психол.наук, завідувач кафедри загальної, 

вікової та педагогічної психології, професор 
К 26.133.04 у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка 
Хазратова Н.В. д.психол.наук, доцент, професор кафедри 

загальної, вікової та педагогічної психології 
Д 26.001.26 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка 
 
К 26.133.04 у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка 
 
Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної 

психології НАПН України 
Безпалько О.В. д.пед.н., проф., директор Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
Голова спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у 

Київському університеті імені Бориса  
 
Д 26.454.01, Інститут проблем виховання НАПН 

України 
Веретенко Т.Г.  к.пед.н., проф., завідувач кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи 
К 26.133.01, Київський університет імені Бориса 

Грінченка  
Лях Т.Л. к.пед.н., доц., доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи 
К 26.133.01, Київський університет імені Бориса 
Грінченка  

Лозова О.М. д.психол.н., проф., завідувач кафедри практичної 

психології 
Д 26.457.01, Інститут соціальної та політичної 

психології 
 
К 26.133.04, Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
Подшивайлова Л.І к.психол.н., доц., доцент кафедри практичної 

психології 
К 26.133.04, Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
Міляєва В.Р. д.психол.н., доц., завідувач науково-дослідної 

лабораторії розвитку людини 
К.26.133.04, Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
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4.9. Участь науково-педагогічних працівників у комісіях МОН (станом на червень 2014 року) 

ПІБ працівника Науковий ступінь, вчене звання, посада Назва комісії МОН 
ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ, КАФЛ 
Неведомська Є.О. к.пед.н., доцент, доцент кафедри анатомії і 

фізіології людини 
Член підкомісії акредитаційної комісії МОН 

України 
Терещенко М.В. К.психол.н., викладач кафедри загальної, вікової 

та педагогічної психології 
Комісія Міністерства освіти і науки України 

(Комісія з педагогічної освіти (0101); секретар 
підкомісії з психології та педагогіки (030102)) 

СергєєнковаО.П. д.психол.наук, завідувач кафедри загальної, 

вікової та педагогічної психології, професор 
Комісія Міністерства освіти і науки України 

(Комісія з педагогічної освіти (0101);  заступник 

голови підкомісії з психології та педагогіки 

(030102)) 
Васильєв О. О. старший викладач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології 
Комісія з засобів навчання та обладнання закладів 

освіти Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки 
 
Член експертної групи з аналізу навчальних 

програм з історії при  МОН України 
Лях Т.Л. к.пед.н., доц., доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи 
Експертна рада з педагогічної освіти при 

Акредитаційній комісії України з ліцензування та 

акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації 
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5. ЯКІСТЬ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (* після таблиці дати повний список) 

 Гуманітар-
ний інститут 

Інститут 

людини, 
Інститут 

мистецтв 
Інститут 
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інститут 
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Подано штатними науково-
педагогічними та науковими 

працівниками заявок на 

видачу охоронних документів 

                     

− винаходи                      
− корисні моделі                      
− промислові зразки                      
− авторські свідоцтва                      

Отримано штатними науково-
педагогічними та науковими 

працівниками заявок на 

видачу охоронних документів 

                     

− винаходи                      
− корисні моделі                      
− промислові зразки                      
− авторські свідоцтва                      

Кількість монографій *    3 1                 
− одноосібних    1 -                 
− колективних    2 1                 

Кількість наукових праць у 

наукових фахових виданнях 

України * 

   67 20                 

Кількість публікацій 

студентів * 
   3 34                 

Загальний обсяг фінансування наукових, науково-технічних та творчих робіт  
− у 2012/2013 н.р.  
− у 2013/2014 н.р.  
− Динаміка  
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5.1. Список монографій, опублікованих у серпні – грудні 2013 року  

Інститут людини 
1. Хазратова Н.В. Слюсаревський М.М. Основні зарубіжні та радянські соціально-психологічні теорії : [монографія] / Н.В. Хазратова, 

М.М. Слюсаревський ; за наук. ред. М.М. Слюсаревського. – НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : ІНЕКС – 
ЛТД, 2013. – С. 155-213; 297-314. 

2. Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих: [монографія]  І.І.Савенкова. – К.: КУ імені 

Бориса Грінченка, 2013. – 321с. 
3. Пиркова Е.Д. Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли: монография / авт. кол.: Аляев Г. Е., Возняк В. С., Громов М. Н. и 

др. ; под общ. ред. Г. Е. Аляева, Н. А. Куценко, Т. Д. Суходуб. – Полтава: ООО «АСМИ», 2013. – С 352-368. 

 

Список монографій, опублікованих у січні – червні  2014 року  

Інститут людини 
1. Лозова О.М. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність: моногр. / авт. кол.:Лозова О.М., Яремчук О.В, Духніч О.Є., 

Яблонська Т.М.; під наук. ред. Лозової О.М. – К.: Інтерсервіс, 2014. – 194 с. 
 

 

5.2. Список наукових праць у наукових фахових виданнях України, опублікованих у серпні – грудні 

2013 року.  

Інститут людини 
1. Безпалько О. В. Етапи становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні / О.В. Бзпалько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Серія 11.  Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – №17.  – Частина  1.  – С. 49– 59. 
2. Вайнола Р. Х. Магістерська асистентська практика як педагогічний чинник професійного самовдосконалення майбутнього соціального педагога / 

Вайнола Р. Х. // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2013. – Випуск 128. – С.136-142. – (Серія : педагогічні науки). 
3. Вайнола Р. Х. Особливості соціокультурної діяльності соціального педагога зі старшокласниками загальноосвітніх навчальних закладів / Р. Х. 

Вайнола, О. І. Чернишенко // Науковий часопис НПУ імені                                     М. П. Драгоманова. – Серія №11. Соціальна робота. Соціальна 

педагогіка. : зб. наук. пр. – Випуск 16. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 116-122. 
4. Вакуліч Т.М. Соціально-психологічні характеристика особливостей сім’ї пацієнтів з невротичними розладами / Т.М. Вакуліч // Медична психологія 

: міждисциплінарний наук.-практ. журн. / за заг. ред. В. М. Кузнецова ; Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 

Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 (Міський науковий інформаційно-методичний центр з організації психіатричної 

допомоги). – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 2 (11). – С. 25–28. 
5. Веретенко Т. Г. Вплив інтеграційних освітніх процесів на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів / Веретенко Т. Г. // Наукові 

записи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. ст.  / за заг. ред.  проф. Є. І. Коваленко – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 

2013 –  № 3. –  Серія «Психолого-педагогічні науки». – С. 70 – 73. 
6. Веретенко Т. Г. Реалізація професійних ролей соціального педагога в процесі соціально-педагогічної  
7. Веретенко Т. Проблема здоров’я зберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників / Тетяна 

Веретенко, Марина Шеремета // Педагогічні науки. – № 11(270), 2013. Частина ІІ. – Луганськ : ЛугНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 252-256. 
8. Єжова Т. Можливості школи щодо забезпечення прав дітей / Т. Є. Єжова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий 



50 
 

О. О., 2013. – Вип. 47. – С. 74-79. 
9. Журавель Т. В. Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях / Т. В. Журавель // Вісник Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / за ред. :                В. С. Курило. – Луганськ : ДЗ ―ЛНУ імені Тараса Шевченка‖, 

2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – Сер. Педагогічнінауки. – С. 144–152. 
10. Кайріс О.Д. Дослідження особливостей соціальних  стереотипів стосовно психічно хворих людей / О.Д. Кайріс., Т.П. Прокопенко // Соціалізація 

особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.– К: Видавництво Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013. – С. 32 - 40 
11. Клішевич Н. А. Генеза понять щодо підлітків, які не дотримувалися морально-правових норм (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Н. А. 

Клішевич // Соціальна педагогіка. – №1 – 2013. – С.87–93. 
12. Клішевич Н. А. Досвід соціально-педагогічної роботи в установах для неповнолітніх  з делінквентною поведінкою у другій половині ХХ / Наталія 

Клішевич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 11 (270). – Луганськ, 2013. – С. 19 – 24. 
13. Клішевич Н. А. Форми соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентною поведінкою у різних соціальних інституціях. / Н. А. Клішевич 

// Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць :  – Київ. ун-т                            ім. Б. Грінченка ; редкол.: Огнев`юк В. О., Хоружа Л. Л., 

Безпалько О. В. [та ін..]. – К. : Київ. ун-т ім.  Б. Грінченка, 2013. – № 19. – С. 88-83. 
14. Клішевич Н.А. Детермінанти делінквентної поведінки неповнолітніх у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / Н.А. Клішевич // Проблеми 

загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць :  – Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України ; за ред. Максименка 

С.Д. : К. , 2013. – С. 128-136. 
15. Коханова О. П. Партнерство як фактор соціалізації особистості / О. П. Коханова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. –К. : ТОВ 

Видавниче підприємство ЕДЕЛЬВЕЙС, 2013. – Вип. 2. – С. 196-204. 

16. Кутішенко В.П. Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки / В.П. Кутішенко // Проблеми сучасної психології: зб. наук. 

пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / [за ред. 

С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Вип. 22. – Кам’янець-Подільський: Аксіома – 2013. – С.303-313. 
17. Лебідь Н.К. Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості / Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник  

Національної академії Державної прикордонної служби [Електронне наукове фахове видання] /  Національна академія Державної прикордонної 

служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2013. – Вип. 5. – Режим доступу до статті: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirb... 

18. Лозова О.М. Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов / О.М Лозова., К.Є. Нікода // Психолінгвістика в 

сучасному світі – 2013 : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, Переяслав-Хмельницький). – 
Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С.94-95. 

19. Лозова О.М. Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії / О.М. Лозова // Проблеми сучасної 

психології:  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – 
Вип. 21 . –  Кам’янець-Подільський: Аксіома. – С.338-348. 

20. Лях Т. Л. Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи / Т. Л. Лях // Науковий вісник 

Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. / за ред. : А. С. Нісімчука, В. Є. Бенери. – 
Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 2. – Сер. Педагогіка. – Лях Т. Л. Підготовка майбутніх соціальних працівників до 

організації та С. 121 –126. 
21. Лях Т. Л. Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / за ред. : В. С. Курило,           С. Я. Харченко, С. В. Харченко. – Луганськ : ДЗ ―ЛНУ імені Тараса 

Шевченка‖, 2013. – № 23 (282). Ч. І. – Сер. Педагогічні науки. – С. 206–213.  
22. Лях Т. Л. Професійна ідентичність соціальних працівників / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : 

зб. наук. пр. / за ред. : В. С. Курило, , С. Я. Харченко, С. В. Харченко. – Луганськ : ДЗ ―ЛНУ імені Тараса Шевченка‖, 2013. – № 11 (270). Ч. ІІ. – 
Сер. Педагогічні науки. – С. 96–101.  
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Режим доступу: http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/issue/current/showToc#.U5Ay4_l_sk0. – Заголовок з екрану. 

5. Заїка Л. М. Толерантність як умова успішної міжособистісної взаємодії / Л. Заїка // [Електронний ресурс]: матеріали IV Міжнародної науково-
практичної конференції [«Роль науки у розвитку суспільства»], (Горлівка, 24-25 квітня 2014 р.). – Режим доступу : http://sconference.org. 

6. Ковторова Д. Особливості підготовки фахівців соціальної сфери в контексті проблеми подолання ранньої інституалізації дітей [Електронний 
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магістрантів КУ імені Бориса Грінченка : ел. зб. наук. праць / Перші кроки у науку: психологія, соціальна педагогіка. – Число 2. – 2014. – Режим 

доступу: http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/issue/current/showToc#.U5Ay4_l_sk0. – Заголовок з екрану. 



56 
 

11. Лях Д. Д. Насильство над жінками в сімейних стосунках / Д.Д. Лях, Т.В. Циганчук // Практична психологія та соціальна робота – К., 2014. – № 2 – 
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http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/75. 

14. Федорець С.Б. Можливості математичного методу у плануванні оптимізації стилю управління / Л.І. Подшивайлова, М.М. Подшивайлов, С.Б. 

Федорець // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України К.: 

Главник, 2005- Вип. 40 Т.2 – С 36-41 
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6. ЯКІСТЬ РОБОТИ АСПІРАНТУРИ/ ДОКТОРАНТУРИ/ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД  

 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
(січень – червень)) 

Динаміка 

Чисельність докторантів у докторантурі Університету     
Чисельність аспірантів в аспірантурі Університету     

− денної форми навчання     
− заочної форми навчання     
− здобувачів     

Чисельність науково-педагогічних працівників, які 

навчаються в аспірантурі/ докторантурі інших організацій та 

установ * 

  5  

Кількість спеціальностей, за якими проводиться підготовка в 

аспірантурі Університету* 
    

Кількість спеціальностей, за якими проводиться підготовка в 

докторантурі Університету* 
    

Кількість спеціальностей, за якими проводиться захист 

дисертацій в спеціалізованих вчених радах Університету* 
− кандидатських 

    

Кількість спеціальностей, за якими проводиться захист 

дисертацій в спеціалізованих вчених радах Університету* 
− докторських 

    

Кількість затверджених ВАК докторських дисертацій, 

захищених штатними працівниками (отримали диплом) * 
    

Кількість захищених докторських дисертацій, захищених 

штатними працівниками * 
  1  

Кількість затверджених ВАК кандидатських дисертацій, 

захищених штатними працівниками (отримали диплом) * 
    

Кількість захищених кандидатських дисертацій, захищених 

штатними працівниками * 
 1 1  

Кількість захищених дисертацій випускниками аспірантури, 

але не пізніше ніж 1 рік після закінчення 
− кандидатських 
− докторських 

    

 

6.1. Науково-педагогічні працівники, які навчаються в аспірантурі/ докторантурі інших організацій та 

установ (станом на червень 2014 року) 

ПІБ Роки 

навчання 
Тема дослідження Форма навчання Спеціальність Назва установи Науковий керівник 

(ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, 

місце роботи) 
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Волковська Ганна 

Ігорівна  
2011-2015 Міжпівкулева взаємодія при 

реалізації оперативної пам’яті у 

людини 

заочна форма  03.00.13 – фізіологія 

людини і тварин 
КНУ ім. Тараса Шевченка, 

кафедра фізіології людини 

і тварин 

Весельський Станіслав 

Павлович, доктор біологічних 

наук, старший науковий 

співробітник навчально – 
наукового центру «Інститут 

Біології» 

Москальов М. В. 2012- 
2016рр 

Психологія входження 

молодих педагогів в 

освітню організацію 

заочна 19.00.10 - 
організаційна та 

економічна 

психологія 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 
НАПН України 

Карамушка  Людмила 

Миколаївна член 

кореспондент НАПН 

України, доктор 

психологічних наук, 

професор, завідувач 

лабораторії 

організаційної 

психології Інституту 

психології імені 

Г.С. Костюка. 
Мартинчук О.В. 2013- Теоретичні і методичні 

засади підготовки фахівців 

до інклюзивного навчання 

дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

пошукувач 13.00.03 – 
Корекційна 

педагогіка  

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 
Шеремет Марія 

Купріянівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри логопедії, 

перший заступник 

директора Інституту 

корекційної педагогіки і 

психології НПУ імені  
М.П. Драгоманова. 

Мельніченко Т.В. 2010-2014 Формування фонологічного 

компоненту мовлення в 

учнів 5-6 класів з тяжкими 

мовленнєвими розладами 

заочна 13.00.03 – 
Корекційна 

педагогіка 

Інститут 
спеціальної 

педагогіки НАПН 

України 
 

Данілавічютє Еляна 

Анатоліївна, 

кан.пед.наук, ст.н.сп., 

завідувач лабораторії 

логопедії Інституту 

спеціальної педагогіки 

НАПН України 
Єжова Т.Є. 2013- Організаційно-педагогічне 

забезпечення прав дітей у 

сфері спеціальної освіти 

України (ХХ – початок ХХІ 

століття) 

заочна 13.00.03 – 
Корекційна 

педагогіка 

Інститут 
спеціальної 

педагогіки НАПН 

України 
 

Супрун Микола 

Олексійович, доктор 

педагогічних наук, 

професор, провідний 

науковий співробітник 

лабораторії 

олігофренопедагогіки 

Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН 

України  
Сидорчук  Марина 

Степанівна 
2012-2015 Соціально-педагогічні 

умови самоактуалізації 

денна 13.00.05 - 
Соціальна 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 
Капська Алла 

Йосипівна, доктор 
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старших підлітків у центрах 

соціально-психологічної 

реабілітації 

педагогіка педагогічних наук, 

професор кафедри 

соціальної педагогіки 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 
       

 

6.6. Докторських дисертації, захищені штатними працівниками Університету у серпні – грудні 2013 року 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації Рік захисту Диплом Науковий 

консультант (ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання, посада) 

Шифр 

спеціалізованої 

вченої ради 

       
       
       

 

Докторських дисертації, захищені штатними працівниками Університету у січні − червні 2014 року 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації Рік захисту Диплом Науковий 

консультант (ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання, посада) 

Шифр 

спеціалізованої 

вченої ради 

Савенкова Ірина 

Іванівна 
Медична 

психологія – 
19.00.04 

Хронопсихологічне 

прогнозування перебігу 

психосоматичних 

захворювань 

2014 рік  Кокун О.М., 

д.психол.н., 

професор, заступник 

директора з 

інноваційно-
наукової роботи 

Інституту психології 

Г.С.Костюка НАПН 

України  

Д 26.001.26. КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

 

6.7. Кандидатські дисертації, захищені штатними працівниками Університету у серпні – грудні 2013 року 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації Рік захисту Диплом Науковий керівник 

(ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада) 

Шифр 

спеціалізованої 

вченої ради 

Чернишенко Олена 

Ігорівна 
13.00.05 
«Соціальна 

Організаційно-методичні умови 

підготовки майбутніх соціальних 

2013 р. Кандидата  
педагогічних  

Вайнола Ренате 

Хейкіївна, доктор 

К 26.053.09 
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педагогіка» працівників до соціокультурної 

діяльності зі старшокласниками 
наук педагогічних наук, 

професор 
 

Кандидатські дисертації, захищені штатними працівниками Університету у січні − червні 2014 року 

ПІБ Спеціальність Тема дисертації Рік захисту Диплом Науковий керівник 

(ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада) 

Шифр 

спеціалізованої 

вченої ради 

Снітко Марина 

Аркадіївна  
13.00.05 
«Соціальна 

педагогіка» 

Соціально-педагогічні умови 

формування у підлітків 

безпечної поведінки в Інтернет-
мережі 

2014 р. 
 

Кандидата  
педагогічних  
наук 

Веретенко Тетяна 

Григорівна – кандидат 

педагогічних наук, 

професор, завідувач 

кафедри соціальної 

педагогіки і 

соціальної 

К 26.133.01 

 

9. ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ “ОСВІТА КИЄВА 2011−2015 РОКИ”  

НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
Інститут людини 
 
Вид роботи Назва / 

цільова аудиторія 
Відповідальна особа Термін проведення 

Міські конкурси Конкурс наково-методичних 

розробок «Разом! Партнерство 

навчальних закладів та родин» / 
батьки, вчителі, вихователі, 

аспарінти, науково-педагогічні 

працівники, студенти 

Безпалько О.В., д.пед.н., проф., 

директор Інституту людини; 
Павлюк Р.О., к.пед.н., заступник 

директора з науково-методичної та 

соціально-гуманітарної роботи 

Інституту людини 

Лютий-Жовтень 2014р. 

Міські науково-практичні 

(науково-методичні) конференції 
   

Міські науково-практичні 

семінари/ Круглі столи 
Науково-практичний семінар 

«Збалансоване та раціональне 

харчування як 

здоров’язбережувальна система в 

закладах освіти України» за 

номінаціями ХХV Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра 2014» / для науково-
педагогічних та педагогічних 

працівників різних категорій 

Горяна Лариса Григорівна  – к. пед. 

н., доцент, президент Міжнародної 

академії культури безпеки, екології 

та здоров’я  
Маруненко Ірина Михайлівна – к. 

біол. н., доцент, зав. кафедри 
Неведомська Євгенія Олексіївна – к. 

пед. н., доцент кафедри 
 

11 квітня 2014 р.  
 
Кафедра анатомії і фізіології людини 

та Міжнародна академія культури 

безпеки, екології та здоров’я (на базі 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України) 

Міжнародний науково-практичний 

семінар «Актуальні  проблеми  

Горяна Лариса Григорівна  – к. пед. 

н., доцент, президент Міжнародної 

24 квітня 2014 р. 
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здоров’яхбереження  в закладах 

освіти: Психолого -педагогічні та 

медичні проблеми репродуктивного 

здоров’я»  

академії культури безпеки, екології 

та здоров’я  
Маруненко Ірина Михайлівна – к. 

біол. н., доцент, зав. кафедри 
Неведомська Євгенія Олексіївна – к. 

пед. н., доцент кафедри 

Кафедра анатомії і фізіології людини 

та Міжнародна академія культури 

безпеки, екології та здоров’я (на базі 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України) 

Тренінг «Валеологічна культура 

молоді показник  здоров’я нації» / 

для студентів КУ імені Бориса 

Грінченка та старшокласників ЗНЗ. 

Маруненко І.М., Неведомська Є.О.; 

Горяна Л. Г. – президент 

Міжнародної академії культури 

безпеки, екології та здоров’я;  
Царик Н.М. – директор НВК 

17 лютого 2014 р. 
 
Міжвузівський клуб «Здоров’я 

студентської молоді» (на базі 

Великодимерського НВК 

Броварського району Київської 

області) 
Круглий стіл «Синдром 

„професійного вигорання у педагогів 

як наслідок надмірного емоційного 

виснаження» / для студентів 

напрямів підготовки «Початкова 

освіта» та «Соціальна педагогіка» 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

«бакалавр» 

Маруненко І.М., Омері І. Д. 15 травня 2014 р. 
 
(на базі Інституту людини КУ імені 

Бориса Грінченка)  

Гімназія №136 м. Києва: 

просвітницький захід з батьками 

учнів 7 класів (80 осіб) «Здібності 

дитини:  як визначити і розвинути» 

Сорокіна О.А., Васильєв О.О. Жовтень 2013 

Оприлюднення результатів 

індивідуальної діагностики 

школярів, консультації 

Васильєв О.О. Січень 2014 

Загальноосвітня школа №3 лекція-
диспут «Майбутня професія: 

прагнення і можливості» 

Сорокіна О.А. Листопад 2013 

Семінар-практикум для психологів 

ЗОНЗ Дніпровського району: 

«Шкільне насильство як соціально-
психологічна проблема», 

«Психологічний клімат в колективі» 

Сорокіна О.А., 
Кутішенко В.П. 

Квітень 2014 

Профорієнтаційне консультування 

«Моя професія...» для 

старшокласників гімназія № 136. 

Терещенко М.В. Квітень 2014 

3. Методологічний семінар за участі 

лабораторії логопедії Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України 

на тему: «Інноваційний підхід до 

подолання порушень мовленнєвого 

Мартинчук О.В. 10 квітня 2014 р. 
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розвитку: науковий досвід лабораторії 

логопедії НАПН України».  
4. Студенти напряму підготовки 

«Корекційна освіта. Логопедія» 
5. Методоб’єднання вчителів-логопедів, 

вчителів-тифлопедагогів та вчителів-
дефектологів дошкільних навчальних 

закладів Дарницького району на тему: 

«Використання кінезіотерапії в 

корекційно-педагогічній роботі з 

дітьми із загальним недорозвиненням 

мовлення в умовах спеціального ДНЗ» 

Мартинчук О.В., Данілавічутє Е.А. 27 березня 2014р. 

Організація та проведення 

конференції на базі кафедри 

медичної психології та 

психокорекції МАУП – 
«Психосоматична медицина» 26 / 

студенти 

Вакуліч Т.М. 
 

26 квітня 2014 р. 

 

Студентська науково-практична 

конференція «Перші кроки у науку: 

психологія, соціальна педагогіка» \ 
студенти 

Маланьїна Т.М. 
 

13травня 2014 р 
 

Участь у засіданні колегії 

Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту з питання про стабілізацію 

соціально-психологічного клімату в 

навчальних закладах м.Києва 
 
Семінар-практикум «Збереження 

психологічного здоров`я в складних 

життєвих умовах» для учнів, 

вчителів, батьків СЗОШ 

Дніпровського району м. Києва 
 
Практичне заняття «Професійне 

самовизначення в нестабільних 

соціальних умовах» для 

старшокласників СЗОШ 

Дніпровського району м. Києва 
 
Семінар-практикум «Робота з 

негативними емоціями» для для 

учнів, вчителів, батьків СЗОШ 

Лебідь Н.К. 
 
 
 
 
 
Лебідь Н.К. 
 
 
 
 
 
Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. 
 
 
 
 
 
Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. 
 
 

12 березня 2014 р. 
 
 
 
 
 
05 квітня 2014 р. 
 
 
 
 
 
12 квітня 2014 р. 
 
 
 
 
 
12 квітня 2014 р. 
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Дніпровського району м. Києва 
 
Семінари-практикуми «Нормалізація 

соціально-психологічного клімату в 

колективі» для психологів СЗОШ, 

психологів та вихователів-
методистів ДНЗ Дніпровського 

району м. Києва 

 
 
Лебідь Н.К. 
 

 
 
15, 16 квітня 2014 р. 

Науково-методичні/ 

Консультативні центри 
семінар на тему: «Дослідження 

програми життя людини» / 
студенти Інституту людини, 

випускники Інституту людини та 

громадяни міста 
 
науково-практичний семінар 
Сучасні дослідження соціального 

інтелекту» / студенти 
 
"Стиль життя і міжособистісні 

стосунки"/ студенти 
 
Брейн-ринг "Що ми знаємо про 

психологію"./ студенти 
 
 
Науково-методичний семінар 

доктора психол.наук, професора 

Найдьонова М.І/ студенти 
 
 
Відкрите заняття наукового гуртка 

доцента Кайріс О.Д. з презентацією 

нового навчального посібника. / 
студенти 
 
 
Круглий стіл «Мета вступу до ВНЗ: 

диплом чи мрія» 
 
 
Круглий стіл «Досвід Німеччини – 
для позитивних змін в Україні»» / 
студенти 
 
 

Подшивайлов М.М 
 
 
 
 
 
Маланьїна Т.М. 
 
 
 
Маланьїна Т.М. 
 
 
Циганчук Т.М.  
 
 
 
Лозова О.М.  
 
 
 
 
Кайріс О.Д 
 
 
 
 
 
Циганчук Т.М.  
 
 
 
Циганчук Т.М.  
 
 
 
 

16 травня 2014 
 
 
 
 
 
16 травня 2014 
 
 
 
14 листопада 2013 
 
 
15 листопада 2013 
 
 
 
13 листопада 
 
 
 
 
12 листопада 
 
 
 
 
 
листопад 
 
 
 
листопад 
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«Ефективність навчальної діяльності 

студентів» / студенти 
 
 
«Шевченко – спогад майбутнього» / 
студенти 

Циганчук Т.М.  
 
 
 
Циганчук Т.М.  

14 травня  
 
 
 
 
березень 

Науково-дослідна діяльність 

(проведення експериментів, 

забезпечення наукового 

супроводу) 

Залучення студентів спеціальності 

«Психологія» для виконання 

первинної обробки та інтерпретації 

результатів психодіагностичного 

обстеження школярів гімназії №136 

Васильєв О.О. Квітень 2014 

Студентська дослідницька група 

(тема дослідження: «Особливості 

комунікативної толерантності 

студентів вищих навчальних 

закладів») /студенти 

Кайріс О.Д. 2012 - 2014 рр. 
 

 В межах дослідно-
експериментальної роботи за темою: 

«Розкриття та розвиток потенціалу 

особистості в умовах шкільного 

середовища як інструмент 

індивідуалізації, соціалізації та 

професіоналізації старшокласників» 

на базі школи І-ІІІ ступенів № 286 

міста Києва проведено: 
1) Емпіричне дослідження серед 

учнів 8-х класів; 
2) Семінар-тренінг для підвищення 

професійної компетентності 

педагогів – учасників 

експерименту: ―Реалізація 

потенціалу вчителя в умовах 

шкільного освітнього 

середовища»; 
3) Доповідь на педагогічній раді на 

тему: ―Реалізація потенціалу 

вчителя в умовах шкільного 

освітнього середовища»; 
4) Доповідь на педагогічній раді на 

тему: «Розкриття потенціалу 

особистості старшокласника в 

умовах шкільного середовища» за 

результатами емпіричного 

дослідження учнів 8-х класів  
5) Семінари-тренінги для батьків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лебідь Н.К. 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
 
 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
Лебідь Н.К. 
 
 
 
 
 
Міляєва В.Р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
жовтень 2013 р. 
 
 
17 жовтня 2013 р. 
 
 
 
 
 
 
01 листопада 2013 р. 
 
 
 
20 січня 2014 р. 
 
 
 
 
 
13 лютого 2014 р., 22 лютого 2014 р. 
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учнів 8-А, 8-Б 

(експериментальних класів)  

«Розкриття та розвиток 

потенціалу особистості підлітка в 

умовах сімейного виховання» 
6) Педагогічні консиліуми за участю 

вчителів експериментальних 

класів з метою обговорення 

індивідуальних стратегій розвитку 

особистісної активності учнів 8-А 

та 8-Б класів 
7) Цикл тренінгових занять в 

експериментальних класах 8-А, 8-
Б відповідно до теми дослідно-
експериментальної роботи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В межах дослідно-
експериментальної роботи за 

темою: «Цілеспрямована 

активність як основа реалізації 

потенціалу особистості» на базі 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка проведено: 
1) Робочі наради з Вченими радами 

інститутів щодо результатів 

дослідження «Цілеспрямована 

активність як основа реалізації 

потенціалу особистості» серед 

студентів Київського університету 

імені Бориса Грінченка 
2) психологічні консультації серед 

студентів 3 курсу за результатами 

експериментального дослідження; 

 
 
 
 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
 
 
Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міляєва В.Р., Лебідь Н.К. 
 
 
 
 
 
 
Бреус Ю.В. 
 
 

 
 
 
 
 
27 березня 2014 р. 
 
 
 
 
 
8-А клас – 15 занять: 17 січня 2014 

р., 24 січня 2014 р., 31 січня 2014 р., 

07 лютого 2014 р., 14 лютого 2014 р., 

21 лютого 2014 р., 28 лютого 2014 р., 

06 березня 2014 р., 14 березня 2014 

р., 21 березня 2014 р., 04 квітня 2014 

р., 11 квітня 2014 р., 18 квітня 2014 

р., 25 квітня 2014 р., 16 травня 2014 

р. 
8-Б клас – 15 занять: 13 січня 2014 

р., 20 січня 2014 р., 27 січня 2014 р., 

03 лютого 2014 р., 10 лютого 2014 р., 

17 лютого 2014 р., 24 лютого 2014 р., 

03 березня 2014 р., 17 березня 2014 

р., 31 березня 2014 р., 07 квітня 2014 

р., 14 квітня 2014 р., 28 квітня 2014 

р., 05 травня 2014 р., 12 травня 2014 

р. 
 
 
 
 
 
 
12 листопада 2014 р., 20 листопада 

2014р., 21 листопада 2014 р., 27 

листопада 2014 р. 
 
 
 
 
05, 12, 19, 26 листопада 2013 р. 
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3) Семінар-практикум «Кроки до 

успіху в житті» 
4) Виступ на Вченій Раді 

Університету за темою: 

«Особистісна активність 

студентів як основа формування 

професійної компетентності». 
 
В межах дослідно-
експериментальної роботи за 

темою «Розвиток професійної 

компетентності державних 

службовців у системі підвищення 

кваліфікації» на базі Київського 

міського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій проведено: 
1) семінар-тренінг 

«Компетентнісний підхід як 

ефективний метод кадрового 

відбору керівників навчальних 

закладів» для директорів шкіл м. 

Києва; 
2) семінар-тренінг «Діагностика 

лідерського потенціалу у процесі 

розвитку професійної 

компетентності державних 

службовців» для працівників 

кадрової служби; 
3) семінар-тренінг «Планування 

професійної кар’єри: техніки 

постановки цілей»; 
4) тренінг «Психологічні основи 

підвищення професійної 

компетентності державних 

службовців»; 
5) тренінг «Стратегії поведінки в 

конфліктних ситуаціях»; 
6) семінар-тренінг «Розвиток 

комунікативної компетентності 

державного службовця»; 

Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
 
 
Лебідь Н.К., Бреус Ю.В 
 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. 
 
Лебідь Н.К., Бреус Ю.В. 
 
 

26 лютого 2014 р. 
 
24 квітня 2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 вересня 2013 р. 
 
 
 
 
 
18 вересня 2013 р. 
 
 
 
 
 
20 вересня 2013 р. 
 
 
14 жовтня 2013 р., 01 листопада 2013 

р., 05-06 грудня 2013 р., 24 лютого 

2014 р. 
08 жовтня 2013 р., 16 травня 2013 р., 

29 травня 2013 р. 
 
17 жовтня 2013 р. 
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7) семінар-тренінг «Успішність 

державного службовця»; 
8) семінар-тренінг «Психологічні 

основи управлінської 

компетентності керівників 

державної служби»; 
9) семінар-тренінг «Мотивація та 

самомотивація державного 

службовця»; 
10) семінар-тренінг 

«Психологічні основи 

комунікативної компетентності 

державних службовців»; 
11) тренінг «Розвиток 

комінікативної компетентності 

державних службовців»; 
12) тренінг «Ресурси 

стресостійкості на державній 

службі»; 
13) тренінг «Ефективна 

взаємодія в команді на державній 

службі». 

Лебідь Н.К. 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
Бреус Ю.В 
 
 
Міляєва В.Р. 
 
 
 
Бреус Ю.В. 
 
 
Лебідь Н.К.  
 
 
Бреус Ю.В., Лебідь Н.К. 
 

07 листопада 2013 р., 28 лютого 2014 

р. 
08 листопада 2013 р. 
 
 
 
12 листопада 2013 р. 
 
 
14 листопада 2013 р. 
 
 
 
26 березня 2014 р. 
 
 
26 березня 2014 р., 18 квітня 2014 р. 
 
 
09 квітня 2014 р. 

Науково-методичні комплекси 

(розроблені для ЗНЗ, ВНЗ) 
   

 

10. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у 2013/2014 н.р. 

Інститут людини 
1. Відсутність експериментальної бази для валеологічних та екологічних досліджень студентів в рамках конкурсу студентських наукових проектів. 
2. Відсутність офіційних зв’язків з закладами, які можуть стати базою для проведення емпіричних досліджень та ознайомлення зі специфікою роботи 

наукових лабораторій (наприклад, Інститут психології). 
3. Відсутність угод щодо стажування викладачів кафедри  в провідних  університетах України 
4. Проведення семінарів щодо умов публікаций у наукометричних виданнях. 
5. Відсутність комп’ютеризованих комплексів для проведення психодіагностичних досліджень. 
6. Відсутність обладнання для проведення web-конференцій. 

 

11. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на 2014/2015 н.р. 

Інститут людини 
1. Підвищення кваліфікації викладачів кафедр в ІКТ-компетенткості 
2. Обмін науково-педагогічним з викладачами між кафедрою анатомії і фізіології людини Інстиотуту людини КУ імені Бориса Грінченка та 

біологічного факультету Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького 
3. В програму практики для студентів – магістрів включити завдавання проведення  круглих столів, диспутів, консультацій зі студентами 1-2 курсів 
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4. Створення на базі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології наукової школи з проблеми/питань професійного самовизначення та 

становлення/кар’єрного зростання майбутнього психолога. 
5. Створення на базі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології науково-методичного об’єднання фахівців для розробки/впровадження 

інноваційної системи підготовки майбутніх психологів науковців.  
6. Висвітлення результатів дисертаційного дослідження у наукових фахових виданнях і науко метричних базах. 
7. Апробація результатів дисертаційних досліджень на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 
8. Розвиток та впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних та інших наукоємних технологій в науковому та навчальному процесах. 
9.  

 

 

 

Директор          О.В. Безпалько 
 
 
 
Заступник директора з науково- 
методичної та соціально-гуманітарної роботи    Р.О. Павлюк 


