
План соціально-гуманітарної взаємодії 

Інститут людини 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 2017-2018 н.р. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Підготовка інформаційних матеріалів для студентів-першокурсників серпень 2017 заступник директора з НПСГР 

2. Проведення організаційних зборів для студентів-першокурсників серпень 2017 заступник директора з НПСГР 

3. Проведення моніторингу серед студентів з метою виявлення потреб у 

гуртожитку та поселення відповідно до графіка 

серпень-вересень 

2017 

заступник директора з НПСГР 

4. Призначення кураторів академічних груп І курсу та студентів-

координаторів І курсу 

серпень 2017 заступник директора з НПСГР 

5. Вибори студентського активу академічних груп І курсу вересень 2017 куратори академічних груп 

6. Проведення вступного інструктажу з охорони безпеки для студентів І 

курсу 

вересень 2017 куратори академічних груп 

7. Проведення звітно-виборчої студентської конференції вересень- жовтень 

2017 

Студентська Рада Інституту, заступник 

директора з НПСГ 

8. Підбиття підсумків соціально-гуманітарної діяльності Інституту за 

2017-2018 н.р. 

червень 2018 заступник директора з НПСГР, кафедри ІЛ 



9.  Планування соціально-гуманітарної діяльності Інституту на 2018-2019 

н.р. 

червень 2018 заступник директора з НПСГР, кафедри ІЛ 

  

10.  Засідання Студентської ради Інституту щомісяця Студентська Рада Інституту, заступник 

директора з НПСГР 

11.  Засідання Студентського старостату за потреби Студентська Рада Інституту, заступник 

директора з НПСГ, навчальний відділ ІЛ 

12.  Чергування у студентському гуртожитку шомісяця заступник директора з НПСГР, директор ІЛ, 

кафедри ІЛ 

13.  Організаційна зустріч із студентами-першокурсниками серпень 2017 заступник директора з НПСГР, навчальний 

відділ ІЛ 

14.  Організація «Посвяти першокурсників ІЛ у студенти Університету» серпень 2017 заступник директора з НПСГР 

15.  Урочистості з нагоди вручення дипломів студентам Інституту червень 2018 заступник директора з НПСГР, навчальний 

відділ ІЛ, куратори академічних груп 

16.  Оновлення бази даних студентів соціальних категорій вересень 2017 заступник директора з НПСГР 

17.  Моніторинг процесу адаптації студентів соціальних категорій 

першого курсу до навчання 

жовтень 2017 заступник директора з НПСГР, куратори 

академічних груп 

18.  Проведення звірки документації для нарахування соціальної стипендії 

за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

щосеместру заступник директора з НПСГР, навчальний 

відділ ІЛ 

19.  Психолого-педагогічний супровід студентів-мешканців гуртожитку протягом року заступник директора з НПСГР, куратори 

академічних груп 

20.  Облік студентів для надання Первинною профспілковою організацією 

студентів Університету матеріальної допомоги 

протягом року заступник директора з НПСГР 

ІІ. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 



21.  Відвідування музею Бориса Грінченка студентами-першокурсниками вересень 2017  куратори академічних груп 

22.  Казкова вітальня “Літературне читання уривку казки «Сірко» для дітей, 

що відвідують ДЛЦ «Логотренажер» (на основі авторської методики 

складоритму К.В. Луцько)” 

7 грудня 2017 Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

К.О. Кібальна 

23.  Семінар-практикум “Професійний та корпоративний імідж” (викладачі, 

студенти) 

листопад 2017 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, О.П.Сергєєнкова, О.О.Васильєв 

24.  Практикум “Психологічний комфорт та безпека особистості” 

(викладачі, студенти) 

лютий 2018 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  

Н.О.Макарчук, Т.П.Цюман 

25.  Фотовиставка “Університет очима студентів” (до дня кафедри) квітень 2018 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, 

В.В.Фурман, М.В.Москальов 

26.  Психологічна гра “У пошуках Грінченкового слова”  (до 

Грінченківської декади) 

грудень 2017 Кафедра практичної психології  О.Р. Рафіков 

27.  Семінар-практикум “Ресурси студентської молоді університету імені 

Бориса Грінченка” 

грудень 2017 Кафедра практичної психології, 

А.В.Гафіатуліна 

ІІІ. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 

28.  Майстер-майстер клас з писанкарства для дітей, які відвідують ДЛЦ 

“Логотренажер” 

3 квітня 2018р. Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, Т.В. Мельніченко 

  

29.  Екскурсія до Бабиного Яру для студентів-першокурсників листопад 2017 

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Г.В. Супрун, О.П. Таран 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 



психології, І.А.Власенко 

30.  Відвідування Національного музею історії України  жовтень 2017 

   

лютий 2018  

Кафедра практичної психології 

Н.В.Старинська, Т.В. Клібайс, О.Р. Рафіков 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, О.О.Васильєв 

31.  Відвідування Музею книги і друкарства України жовтень 2017 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Т.В. Журавель, М.А.Снітко 

32.  Відвідування парку “Київ у мініатюрі” травень 2018 Кафедра практичної психології Т.М. 

Маланьїна, Т. В. Циганчук 

33.  Відвідування музею історії Києва квітень 2018 Кафедра практичної психології Т.М. 

Маланьїна, Т.В. Циганчук 

  

34.  Відвідування Національного музею мистецтв імені Богдана та 

Варвари  Ханенків  

травень 2018  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Т.В. Журавель, М.А.Снітко  

35.  Відвідування парку “Київ у мініатюрі” вересень 2017 Кафедра практичної психології О.А. Краєва 

36.  Відвідування Музею авіації листопад 2017 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Спіріна Т.П. 

37.  Відвідування Педагогічного музею листопад 2017 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Спіріна Т.П. 

38.  Відвідування Музею медицини грудень 2017 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Спіріна Т.П. 

39.  Відвідування Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського січень 2018 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Спіріна Т.П. 

40.  Відвідування Національного музею мистецтв імені Богдана та 

Варвари  Ханенків  

жовтень - листопад 

2017 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, Шевцова О.М., Власенко І.А. 



41.  Відвідування Національного музею історії України березень - 

квітень  2018 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, Шевцова О.М., Власенко І.А. 

42.  Національно-культурні заходи, що проводяться відповідно пам'ятних 

дат у м. Києві 

протягом року Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  

О.Р.Ткачишина, Н.Д.Вінник, 

В.П.Кутішенко 

43.  Проведення тренінгу “Україна. Різна і єдина” протягом року Кафедра практичної психології, 

А.В.Гафіатуліна 

44.  “Українська Покрова - свято мужніх”. Урочисті заходи в Музеї під 

відкритим небом “Мамаєва слобода” (м.Київ) 

14 жовтня 2017 Кафедра практичної психології, Стефаненко 

Н.І. 

45.  Відвідування парку «Київ у мініатюрі» вересень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова  

46.  Відвідування музею хліба вересень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова  

47.  Відвідування Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

вересень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова  

48.  Відвідування Музею театрального, музичного та кіномистецтва 

України 

жовтень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова  

49.  Відвідування Музею мікромініатюр Миколи Сядристого  жовтень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова  

50.  Відвідування Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника 

жовтень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова  

IV. ЗАХОДИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ УНІВЕРСИТЕТУ 

    

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhhYW1vrjUAhXrNpoKHdURAs4QFghiMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.primetour.ua%2Fuk%2Fexcursions%2Fmuseum%2FMuzey-mikrominiatyur-Nikolaya-Syadristogo.html&usg=AFQjCNFAt6jLEgZ9xdFthfrvBOQuf6HefA&sig2=xGr7dap_Lgs4yrjA4aMYUQ


    

V. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ У ГУРТОЖИТКАХ 

51.  Selfie-конкурс “Оселя по-грінченківськи” (на кращу кімнату у 

гуртожитку) 

листопад 2017 Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Г.В. Супрун, К.О. Кібальна 

52.  Фотоколаж “Студентська кімната майбутнього” грудень 2017 Кафедра практичної психології Н.В. 

Старинська, Т.В. Клібайс О.Р. Рафіков 

53.  Мікро-групові тематичні бесіди під час психолого-педагогічного 

супроводу студентів-мешканців гуртожитку 

вересень 2017  Кафедра практичної психології О.А.Краєва 

54.  Адаптаційні тренінги “Студентське сьогодення” (студенти 1 курсів) вересень 2017 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, І.А.Власенко 

55.  Студентська вітальня “На гостини” (студенти) грудень 2017 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  

І.А.Власенко, В.В.Фурман, викладачі 

кафедри 

56.  Чергування у гуртожитках, профілактичні бесіди зі студентами упродовж року Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

викладачі кафедр ІЛ 

57.  Бесіди зі студентами щодо здорового способу життя упродовж року  Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 

58.  Креативні гуртожитські посиденьки “Дім - це там, де тобі добре” Січень 2018 Кафедра практичної психології, Стефаненко 

Н.І. 

VI. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ 

59.  Оновлення бази даних студентів соціальних категорій вересень 2017 заступник директора з НПСГР 



60.  Моніторинг процесу адаптації студентів соціальних категорій 

першого курсу до навчання 

жовтень 2017 заступник директора з НПСГР, куратори 

академічних груп 

61.  Проведення звірки документації для нарахування соціальної стипендії 

за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

щосеместру заступник директора з НПСГР, навчальний 

відділ ІЛ 

62.  Психолого-педагогічний супровід студентів-мешканців гуртожитку протягом року заступник директора з НПСГР, куратори 

академічних груп 

63.  Облік студентів для надання Первинною профспілковою організацією 

студентів Університету матеріальної допомоги 

протягом року заступник директора з НПСГР 

64.  Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових дат протягом року заступник директора з НПСГР, куратори 

академічних груп 

IX. ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ (В Т.Ч. ДО ЗНАМЕННИХ ДАТ) 

65.  Участь у міському фестивалі “Повір у себе” для дітей з особливими 

освітніми потребами до Міжнародного дня людей з інвалідністю 

грудень 2017 Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Т.В. Мельніченко, О.П. Таран 

66.  Логопедичний марафон до Дня логопеда (за окремим планом) 14 листопада 2017р. Кафедра спеціальної психології, корекціноїй 

та інклюзивної освіти 

О.В. Мартинчук, Н.М. Бабич                       

67.  Просвітницька акція для громади м.Києва присвячена Дню поширення 

знань про аутизм 

2 квітня 2018р. Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Г.В. Супрун, О.П. Таран, К.О. Кібальна 

68.  Телеміст «Спеціальна освіта в Європі» (з Воронько Валерією, 

випускницею Університету Грінченка за спеціальністю «Корекційна 

освіта (Логопедія)»  ОКР «бакалавр»,  та  студентами спеціальності 

«Спеціальна освіта» Педагогічного університету народної освіти імені 

Комісії в м. Кракові (Польща)) 

20 травня (до Дня 

Європи) 2018р. 

Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

К.О. Кібальна, Н.М. Бабич 

69.  Брифінг «Відомий і невідомий Борис Грінченко» 7 грудня 

(Грінченківська 

Кафедра практичної психології Музиченко 

І.В. 



декада) 2017р. 

70.  Брифінг «Підготовка  психолога системи освіти у країнах 

Європейського союзу та США»  

20 травня 

(до Дня Європи) 

2018р. 

Кафедра практичної психології Музиченко 

І.В. 

71.  Дискусійний клуб “Родинні цінності у житті та творчості Бориса 

Грінченка” 

7 грудня 

(Грінченківська 

декада) 2017р. 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології Ткачишина О.Р. 

72.  Ігровий марафон “Життєпис Бориса Грінченка” для Наукового 

товариства Університету Бориса Грінченка 

6 грудня   

(Грінченківська 

декада) 2017р. 

Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Інституту 

людини 

Попова А.О.  

73.  Майстер-клас “Діалогічний метод у консультуванні”  10 жовтня (до 

Всесвітнього дня 

психічного здоров'я) 

2017 р. 

Кафедра практичної психології Т.В. Клібайс 

74.  Інтерактивний семінар “Креативність як властивість 

самоактуалізованої особистості майбутніх психологів” 

10 жовтня (до 

Всесвітнього дня 

психічного здоров'я) 

2017 р. 

Кафедра практичної психології Н.В. 

Старинська,  

О.Р. Рафіков 

75.  “Жива бібліотека” до Міжнародного дня толерантності   16 листопада 2017  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, всі члени кафедри  

76.  “Студії розвитку” (формування лідерства та активної життєвої 

позиції)  для студентів першого та другого курсів  

вересень - грудень 

2017 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Т.В. Журавель, М.А.Снітко; 

студенти спеціальностей “соціальна 

педагогіка”, “соціальна робота” 

77.  Проведення тренінгових занять за програмою “Будуємо майбутнє 

разом” у професійно-технічних училищах та ЗНЗ м. Києва  

лютий - травень 2018 

  

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Т.В. Журавель, Т.Л. Лях, 

М.А.Снітко; Т.П. Спіріна, студенти 



спеціальностей “соціальна педагогіка”, 

“соціальна робота” 

78.  Тренінгове заняття “Криза ідентичності та її роль у становленні 

успішної особистості” 

10 жовтня (до 

Всесвітнього дня 

психічного здоров'я) 

2017 р. 

Кафедра практичної психології О.А. Краєва 

79.  Участь у міському фестивалі “Повір у себе” для дітей з особливими 

освітніми потребами до Міжнародного дня людей з інвалідністю 

грудень 2017 р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, 

Сапіга С.В., Денисюк О.М., 

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота”  

80.  Участь у міському заході “Юнь Києва – запрошує” вересень 2017 р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, 

Денисюк О.М., Тимошенко Н.Є., 

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 

81.  Екскурсія до музейного комплексу “Мистецький Арсенал”    квітень-травень 2018 

р. 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, 

Денисюк О.М.,  

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 

82.  Екскурсія до музею декоративно-прикладного мистецтва України  

  

травень 2018 р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, 

Денисюк О.М., 

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 

83.  Участь у фестивалі сімейних цінностей «В родинному колі» травень 2018 р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Денисюк О.М., 

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 



84.  Творча майстерня "Творимо світ казки разом" у відділеннях медичних 

закладів м. Києва для дітей з обмеженими можливостями 

  

листопад - грудень 

2017 р. 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, О.М. Шевцова, І.А. Власенко, 

студенти спеціальностей "Психологія", 

"Практична психологія" 

85.  Інтерактивна бесіда з магістрами “Особливості підготовки психологів: 

найкращі традиції вищої освіти вітчизняних та зарубіжних вишів” 

травень 

2018 р. 

Кафедра практичної психології О.Л. Нагула 

86.  Участь до заходів “Дня дітей з синдромом Дауна” квітень 2018 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  

Н.О.Макарчук 

87.  Кафедральні заходи до Міжнародного дня психолога (за окремим 

планом) 

квітень 2018 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, викладачі кафедри 

88.  Стінна газета «Життєвими  шляхами  Бориса Грінченка» 4 грудня 

(Грінченківська 

декада) 

Кафедра практичної психології, 

Н.В.Стефаненко 

89.  Дискусія “Україна на шляху до Європи. Перспективи. Ризики” 20 травня  Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 

90.  Участь у диктанті Всеукраїнської єдності до Дня української 

писемності та мови 

Листопад 2017 Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

викладачі кафедр ІЛ 

91.  Відзначення Всесвітнього дня вишиванки Травень 2018 Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

викладачі кафедр ІЛ, студрада ІЛ 

92.  Відзначення Дня Державного прапору України Серпень 2017 Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

викладачі кафедр ІЛ, студрада ІЛ 

93.  Традиційна акція до Дня пам’яті жертв Голодомору 

1932-33 рр. «Запали свічку» 

Листопад 2017 Директор ІЛ, заступник директора з НПСГР, 

викладачі кафедр ІЛ, студрада ІЛ 

94.  Проведення «Шевченківського березня» (за окремим планом) Березень 2018 Заступник директора з НПСГР, викладачі 

кафедр ІЛ, студрада ІЛ 



VII. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

95.  Флеш-моб “Роби як я, дихай як я” (гімнастика за Стрельніковою) травень 2018 Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, Т.В. Мельніченко 

96.  Інтерактивний семінар «Взаємозв’язок психологічного здоров’я та 

рухової активності»   

  

листопад 2017 Кафедра практичної психології Н.В. 

Старинська, Т.В.Клібайс, О.Р. Рафіков 

97.  Проведення тренінгових занять за програмою  “Вчимося бути 

здоровими” у професійно-технічних училищах та ЗНЗ м. Києва 

вересень - грудень 

2017  

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, Т.В. Журавель, М.А.Снітко; 

студенти спеціальностей “соціальна 

педагогіка”, “соціальна робота” 

98.  Інтерактивний семінар “Психологічні особливості подолання  кризи 

ідентичності в трансформаційний період” 

листопад  2017 р. Кафедра практичної психології О.А. Краєва 

99.  Психологічний тренінг “Прийоми та стратегії керування 

екзаменаційним стресом” 

  

грудень 2017 р. Кафедра практичної психології, 

О.М.Тохтамиш 

100.  Бесіда “Ігрова залежність та її наслідки” січень 2018 р. Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 

101.  Бесіда «Превенція порушень харчової поведінки у студентів перших 

курсів» 

  

березень 2018 р. Кафедра практичної психології, М.С.Фатєєва 

102.  Тренінг “Іміджева компетентність як запорука успішної професійної 

діяльності майбутнього психолога” 

квітень 2018р.  Кафедра практичної психології, Т.А. 

Лигомина 

103.  Вікторина “Психологічна руханка”. Активний відпочинок студентів у 

парку Дружби народів. 

квітень 2018  Кафедра практичної психології, Стефаненко 

Н.І. 

104.  Участь у спільно організованих з Клінікою, дружньої до молоді, листопад 2017 р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 



заходах, присвячених збереженню репродуктивного здоров’я молоді роботи, І.М.Фірсова 

VІII. ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 

105.  Заняття у центрі «Логотренажер» для дітей з порушеннями мовлення вересень-травень Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, К.О. Кібальна 

106.  Майстер-клас випускників кафедри практичної психології 14 листопада Кафедра практичної психології, 

Н.І.Стефаненко, випускники кафедри 

практичної психології 

107.  У межах співпраці з Інклюзивним ресурсним центром ГО „Системна 

допомога дітям з аутизмом „Маленький принц” (керівник А. П. 

Бірюкова) проведення низки семінарів для педагогів закладів освіти 

міста Києва щодо забезпечення міждисциплінарного супроводу дітей з 

ООП, у тому числі з аутизмом (за окремим планом). 

  

протягом року Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Т. В. Скрипник, О. В. Мартинчук 

108.  Тренінг для батьків “Другий раз у перший клас” (на базі ДНЗ №9 

Деснянського району м.Києва) 

березень 2018 Кафедра спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти 

Н.М. Бабич, К.О. Кібальна 

109.  Психологічний консультпункт “Психологія в долонях” 30 жовтня 2017р. Кафедра практичної психології Краєва О.А, 

Музиченко І.В. 

110.  Тренінгове заняття  “Успішне спілкування для побудови успішних 

стосунків” 

квітень 2018 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи  

Попова А.О.  

111.  Консультування та діагностика для киян квітень 2018 Кафедра практичної психології  Старинська 

Н.В., 

Клібайс Т.В.,Рафіков О.Р.  

112.  Арт-майстерня в гостях у педагогічного колективу днз № 541 

Дніпровського району м. Києва 

березень 2018 р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, 



Денисюк О.М., 

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 

113.  Проведення     тренінгового заняття «Побудова життєвих цілей» для 

педагогічного колективу ДНЗ № 784 Шевченкіського району м. Києва  

  

квітень 2018 р.  Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, 

Денисюк О.М., Тимошенко Н.Є. 

студенти спеціальностей “Соціальна 

педагогіка”, “Соціальна робота” 

114.  Зсідання Міжнародного Клубу здоров’я  вересень 2017,  

квітень 2018 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, І.М.Маруненко 

115.  Семінар-практикум “Психічне здоров’я особистості”  лютий 2018 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  

О.П.Сергєєнкова, І.М.Маруненко 

116.  Консультаційна діяльність з абітурієнтами (школи м. Києва) протягом року Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  викладачі кафедри 

117.  Психологічний супровід освітьного процесу в школі (гімназія 

“Потенціал”, м. Київ, гімназія №3 м. Обухів) 

протягом року Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, О.П.Сергєєнкова 

118.  Перформанс Студентського Плейбек-театру (громада м.Києва) жовтень 2017 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, В.В.Фурман, І.О.Канюка 

119.  Участь у роботі гімназії 136, м. Києв (за планом роботи гімназії) протягом року Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, О.О.Васильєв, О.А.Сорокіна 

120.  Освітня платформа “Проблеми сучасної освітньої реформи” для 

педагогічного колективу спеціалізованої школи № 202 м. Києва 

жовтень 2017 Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології,  

О.Н. Макарчук, І.А.Власенко, студенти 

спеціальності "Психологія" 

121.  Психологічний супровід освітнього процесу в ліцеї “Наукова зміна” 

Дарницького району м.Києва 

упродовж 

навчального року 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології, О.М.Шевцова, студенти напряму 

підготовки “Психологія” 



122.  Ознайомлення студентів з діяльністю діагностико-консультаційного 

центру практичної психології 

упродовж 

навчального року 

Кафедра практичної психології, А.В. 

Гафіатуліна 

123.  Пішохідна екскурсія “Щоразу несподіваний Київ” травень 2018 Кафедра практичної психології, Стефаненко 

Н.І. 

124.  Інтерактивне заняття з учнями середньої школи № 66 міста Києва на 

тему «Реклама і діти» 

жовтень 2017р. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, І.М.Фірсова 

IX. ВОЛОНТЕРСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ 

125.  Благодійна акція “Подаруй дитині радість” до дня святого Миколая 10-19 грудня 2017р. заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

126.  Благодійна акція “Великодний кошик” березень-квітень 

2018  

заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

127.  Благочинна акція «Збери дитину до школи» лютий-травень 2018 заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

128.  Волонтерська програма “Добровозик” спільно з ГО “Подаруй життя” 

та БФ “Незалежна країна” 

протягом року заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

129.  Волонтерська програма «Підтримане волонтерство» в Центрі 

реабілітації  праці для розумово відсталих інвалідів “Трамплін” 

протягом року заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

130.  Волонтерська підтримка Центру допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю «Джерела» 

протягом року заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

131.  Щорічна Всеукраїнська акція «Let`s do it Ukraine»  («Зробимо Україну 

чистою») 

березень-квітень 

2018 

заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

132.  Волонтерська підтримка щорічного фестивалю «Подаруй надію» березень-квітень 

2018 

заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

133.  Волонтерська підтримка клубу «New life» протягом року заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 



134.  Волонтерська підтримка інтернату №26 міста Києва (спільно з ГО 

“Подаруй життя”) 

протягом року заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

135.  Волонтерська підтримка щорічного “Пробігу під каштанами” травень 2018 заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

136.  Благодійний ярмарок до Дня захисника України  жовтень 2017 заступник директора з НПСГР, Студрада ІЛ 

137.  Волонтерська участь в роботі телефону довіри Кризового центру 

медико-психологічного допомоги Інституту психології НАПН України 

ім. Г.С.Костюка  

протягом року Кафедра практичної психології, Тохтамиш 

О.М. 

138.  Волонтерська акція по збору макулатури до Дня Землі  “Збережемо 

Землю разом!” 

22 квітня 2018  Кафедра практичної психології, Рафіков О.Р. 

 

 

Заступник директора 

з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи         Р.О. Павлюк 

 

 


