
V. Дослідження 

№  Заходи Термін виконання Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 

1.  Тема «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України». 

Реєстраційний номер: 0116U002960  

2016-2021 рр. ІЛ 

 

 

1.1 Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях січень-грудень ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Сергєєнкова О.П. 

1.2 Інтеграційний потенціал особистісного та свідомісного становлення людини в умовах 

суспільних трансформацій 

січень-грудень ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Лозова О.М. 

1.3 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій січень-грудень ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Веретенко Т.Г. 

1.4 Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами 

в соціальне середовище 

січень-грудень ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук О.В. 

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 

1. Експеримент всеукраїнського рівня «Формування професійної компетентності педагогів 

з інклюзивної освіти « (1 та 2 етапи) 

16.01.2019-

27.12.2019 

ІЛ 



Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В , 

Мартинчук О.В., 

Заєркова Н.В, Найда 

Ю.М.,  Дубовик М.О. 

2. Міжнародний науковий проект «Кроскультурне дослідження супервізійної програми в 

галузі психологічного консультування і травматерапіі» в рамках Меморандуму про 

співпрацю між Ріджент Університетом (США) та Інститутом людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

січень-грудень ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Гафіатуліна А.В., 

Старинська Н.В., 

Нагула О.Л., 

Лозова О.М., 

Клібайс Т.В. 

Циганчук Т.В. 

Маланьїна Т.М. 

Краєва О.А., 

Грубі Т.В. 

Литвиненко О.О., 

Лебідь Н.К. 

ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА 

    

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи тощо) 

 Тренінгова програма «Інклюзивний освітній простір: від А до Я» для соціальних 

педагогів, практичних психологів, вчителів закладів загальної середньої освіти» (90 год.) 

січень-квітень ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра спеціальної 

психології, 



корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В., 

Заєркова Н.В., Найда 

Ю.М. 

 Тренінгова програма «Розвиток скаутського руху в закладах освіти» для соціальних 

педагогів, практичних психологів, вчителів закладів середньої освіти, науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти» (30 год.) 

січень-квітень ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Сапіга С.В., Попова 

А.О. 

 Інтервізійно-супервізійна авторська група для психологів та психотерапевтів січень-вересень  

(1 раз на 2 тижні) 

ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Миколенко Н.В., 

Миколенко В., Тітова 

О. 

 Тренінг «Підготовка проектної заявки: від задуму до втілення» 21 січня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

 Семінар «Технології виходу із деструктивних культів» 26 лютого ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Степанова О.А. 

 Круглий стіл «Нейрореабілітація дорослих: стан розвитку галузі в Україні» у 

партнерстві з центром “NeuroFlex” 

27 лютого ІЛ 

Кафедра практичної 

психології, 

Литвиненко О.О. 

 Тренінгова програма «Шлях від дослідницького питання до публікації результатів 

дослідження у міжнародному рейтинговому журналі» (24 год.) 

4 лютого 

25 лютого 

ІЛ 



4 березня 

25 березня 

Заступник директора 

з НР 

 Круглий стіл  «Профілактика та корекція професійного вигорання державних 

службовців» у партнерстві з Тренінговим центром «Філін» 

13 березня ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Грубі Т.В.  

 Науково-практичний семінар «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в практичній 

діяльності установ виконання покарань» у партнерстві з Інститутом кримінально-

виконавчої служби 

14 березня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Суліцький В.В. 

 Тренінг «Права та пільги учасників бойових дій та членів їх сімей» 15 березня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Дуля А.В. 

 Міжнародний онлайн воркшоп до Дня Землі з екологом США, Шарі Вілсон (Київ 

(Україна) – Канзас Сіті (США)) 

20 березня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Сергєєнкова О.П., 

Цюман Т.П., Канюка 

І.О., Власенко І.А., 

Рева О.М., Фурман 

В.В. 

 Круглий стіл «Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді» 21 березня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

О.А. Столярчук, 

О.П. Коханова 



 Презентація монографії Т.В. Скрипник «Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху» для 

педагогів і психологів міста Києва у межах реалізації наукової теми кафедри 

«Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами 

в соціальне середовище» / дослідження «Формування передумов навчання і розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами» (до Міжнародного дня розповсюдження знань 

про аутизм) 

2 квітня ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти, 

Скрипник Т.В 

 Майстер-клас «Образ України як держави»: методика роботи в техніці «політичний 

колаж» 

10 квітня ІЛ 

Кафедра практичної 

психології  

Кочубейник О.М. 

 Науково-практичний семінар “Теорія поколінь: знаходимо спільну мову” 11 квітня ІЛ 

Кафедра практичної 

психології  

Бреус Ю.В. 

 Семінар «Проблема професійного благополуччя особистості» 12 квітня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Сергєєнкова О.П., 

Цюман Т.П. 

 Міжнародна скайп-конференція з освітянами США «Creative tools of learning and teaching 

psychology» (Київ (Україна) – Флорида (США)) 

15 квітня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Сергєєнкова О.П., 

Цюман Т.П., Канюка 

І.О., Власенко І.А., 

Рева О., Фурман В.В. 

 Інтерактивний захід «Я крокую у професію» для першокурсників напряму підготовки 

«Психологія»  

16 квітня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 



педагогічної 

психології 

Сорокіна О.А. 

 Презентація авторської методики дослідження духовної культури педагога 17 квітня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Вінник Н.Д. 

 Засідання психологічної студії «Сучасна особистість: прагнення самотворення»  18 квітня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Шевцова О.М. 

 Всеукраїнська конференція «Непомітнічені» у партнерстві з Українським фондом 

«Благополуччя дітей», Інститутом проблем виховання АПН України 

19-20 квітня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

 ІІІ соціально-педагогічні читання імені Ірини Звєрєвої 20 квітня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

 День кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, приурочений до 

Всеукраїнського дня психолога 

23 квітня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Сергєєнкова О.П. 

 Методичний семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення» 14 травня ІЛ 

Кафедра практичної 

психології, Маланьїна 



Т.М.,  Каплуненко 

Я.Ю. 

 Наукова цукерня Інституту людини 15 травня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

 Круглий стіл «Проблема використання валідних методів у роботі практичного 

психолога» за участі Українського науково-методичного центру практичної психології 

та соціальної роботи НАПН України  

16 травня ІЛ 

Заступник директора 

з НПСГР 

Кафедра практичної 

психології 

 Круглий стіл «Полісистемна підготовка дітей з аутизмом до освітнього процесу» для 

працівників інклюзивно-ресурсних центрів м. Києва  

21 травня ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В, 

Дубовик М.О. 

 День кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, приурочений до Міжнародного 

дня соціального педагога 

2 жовтня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Веретенко Т.Г. 

 Круглий стіл «Захист дитини: сімейно орієнтований підхід» для соціальних працівників, 

студентів спеціальності «Соціальна робота» 

2 жовтня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Веретенко Т.Г., 

Денисюк О.М. 

 День кафедри практичної психології, приурочений до Всесвітнього дня психічного 

здоров’я 

10 жовтня ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Лозова О.М. 



 Презентація монографії Краєвої О.А. «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» 10 листопада ІЛ 

Кафедра практичної 

психології  

Краєва О.А. 

 Круглий стіл «Неформальні обʼєднання молоді» 4 листопада ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Степанова О.А. 

 Круглий стіл «Профілактика віктимної поведінки» 10 листопада ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Клібайс Т.В. 

 День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти, приурочений до 

Міднародного дня логопеда 

14 листопада ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук О.В. 

 Круглий стіл «Презентація методик формування складоритмічної структури мовлення та 

полімодального сприймання в освітньому просторі закладу дошкільної освіти» для 

вчителів-логопедів, педагогів м. Києва, студентів спеціальності «Спеціальна освіта»   (до 

Міжнародного дня логопеда, за результатами реалізації наукової теми кафедри) 

14 листопада ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук О.В., 

Луцько К.В., 

Бабич Н.М., 

Тичина К.О. 

 Презентація монографії К.В. Луцько «Гармонізація сенсорних процесів як бази 

інтелектуального та мовленнєвого розвитку дитини з особливими освітніми потребами» 

у межах реалізації наукової теми кафедри «Корекційно-компенсаторна складова  

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» /  

14 листопада ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 



дослідження «Формування полімодального сприймання як підґрунтя навчання і розвитку 

дітей з ООП» (до Міжнародного дня логопеда) 

Луцько К.В. 

 Презентація монографії Луцько К.В., Бабич Н.М., Таран О.П.  «Феномен складоритмічної 

структури мовлення в інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами» у межах реалізації наукової теми кафедри «Корекційно-

компенсаторна складова  інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в  соціальне 

середовище» / дослідження «Формування складоритмічної структури мовлення в 

контексті супроводу дітей з ООП в освітньому процесі закладу дошкільної освіти» (до 

Міжнародного дня логопеда) 

14 листопада ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Луцько К.В., 

Бабич Н.М., 

Таран О.П. 

 Міжнародна конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми практичної 

психології» у партнерстві з Глухівським національним педагогічним університетом імені 

Олександра Довженка 

14-15 листопада ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Поліщук В.М. 

 Дискусійний клуб «Родинні цінності у житті та творчості Бориса Грінченка» 4 грудня ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Ткачишина О.Р. 

 Майстер-клас «Актуальні проблеми профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки», 

приурочений до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

1 грудня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П. 

 Майстер-клас «Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в закладах дошкільної освіти» для соціальних педагогів та 

методистів закладів дошкільної освіти, приурочений до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

3 жовтня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 



Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П., Чечко 

Т.М. 

 Тренінг «Менеджмент волонтерської діяльності від А до Я» для соціальних педагогів, 

соціальних працівників, фахівців громадських організацій та соціальних служб, 

приурочений до Міжнародного дня добровольців в ім’я економічного і соціального 

розвитку (Всесвітній день волонтерів) 

5 грудня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П. 

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

5.1. Студентська наукова робота 

 Науковий гурток «Студія досліджень полімодального сприймання»  січень-грудень ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Луцько К.В., Таран 

О.П. 

 Науковий гурток «Студія досліджень складоритму»  

 

січень-грудень ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Бабич Н.М., Заєркова 

Н.В., Тичина К.О. 

 Науковий гурток «Студія РАС: розлади аутистичного спектра»  

 

січень-грудень ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 



корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В. 

 

 Науковий гурток «Інклюзивний клуб» січень-грудень ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мартинчук О.В., 

Найда Ю.М. 

 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» січень-грудень ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Веретенко Т.Г., Лях 

Т.Л., Денисюк О.М., 

Спіріна Т.П. 

 Дослідницька платформа «Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки» січень-грудень ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Суліцький В.В. 

 Науковий гурток «Психологія перфекціонізму особистості» січень-грудень ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Грубі Т.В. 

 Науково-практичні  студії  «Я-психолог» січень-грудень ІЛ 



Кафедра загальної, 

вікової та педагогічної  

психології 

Фурман В.В., Канюка 

І.О., Рева О.М., 

Власенко І.А., 

Сорокіна О.А., 

Васильєв О.О. 

 Психологічні студії «Психологія сьогодення» для аспірантів, докторантів, магістрів квітень, вересень, 

грудень 

ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Сергєєнкова О.П., 

Поліщук В.М. 

 Конкурс на кращу соціально-педагогічну програму з профілактики девіантної поведінки 

підлітків для студентів ІЛ спеціальності «Соціальна робота» 

15 травня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Суліцький В.В. 

 Щорічна студентська наукова конференція «Перші кроки в науку» 6 листопада ІЛ 

Заступник директора з 

НР 

Голова Наукового 

товариства студентів, 

аспірантів, 

докторантів і молодих 

вчених ІЛ 



Відповідальні за 

наукову роботу від 

кафедр 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

 Круглий стіл «Молодіжна робота в Україні: досвід та перспективи» 17 лютого ІЛ 

НТ САДМВ ІЛ 

Попова А.О. 

 Конференція молодих науковців «Наукові здобутки молодих науковців Інституту 

людини» 

12 травня  ІЛ 

НТ САДМВ ІЛ 

Попова А.О. 

Заступник директора 

з НР 

 Тренінг «Від ідеї до наукового проекту» 14 травня  ІЛ 

НТ САДМВ ІЛ 

Попова А.О. 

 Проведення ігрового марафону «Життєпис Бориса Грінченка» 4 грудня ІЛ 

НТ САДМВ ІЛ 

Попова А.О. 

VI. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

    

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ 

 

 

Тренінгова програма «Розвиток скаутського руху в закладах освіти» для соціальних 

педагогів, практичних психологів, вчителів закладів середньої освіти, науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти» (30 год.) 

січень-квітень ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Сапіга С.В., Попова 

А.О. 

 Тренінгова програма «Інклюзивний освітній простір: від А до Я» для соціальних 

педагогів, практичних психологів, вчителів закладів середньої освіти» (90 год.) 

січень-квітень ІЛ 



Заступник директора 

з НР 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Скрипник Т.В., 

Заєркова Н.В., Найда 

Ю.М. 

 Марафон для старшокласників м. Києва «Хочу бути практичним психологом» січень-грудень ІЛ 

Кафедра практичної 

психології 

Лебідь Н.В, 

Литвиненко О.О., 

Гафіатуліна А.В., 

Грубі Т.В. 

 Круглий стіл «Соціально-психологічні превенції в професійному благополуччі 

особистості» (психологи, HR агенції, фахівці Служб зайнятості) 

 

16 лютого 

 

ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 

педагогічної 

психології 

Рева О.М., Фурман 

В.В., Сергєєнкова 

О.П. 

 Науково-практичний семінар «Основи практичної діяльності пенітенціарного 

психолога» для психологів кримінально-виконавчої служби Міністерства України 

11 березня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Суліцький В.В. 

 Круглий стіл «Психологічні особливості становлення особистості дошкільника»для 

фахівців ДНЗ № 176 Деснянського р-ну м. Києва 

12 квітня 

 

 

ІЛ 

Кафедра загальної, 

вікової та 



педагогічної 

психології 

Кутішенко В.П. 

 Семінар «Профілактика професійної деформації військовослужбовців» для психологів 

кримінально-виконавчої служби Міністерства України 

18 квітня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Суліцький В.В. 

 Круглий стіл «Інтернет ресурси як засіб соціалізації дітей дошкільного віку» для 

вихователів і методистів ДНЗ м. Києва, батьків дітей дошкільного віку 

16 травня ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Денисюк О.М., 

Спіріна Т.П. 

 Майстер-клас «Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в закладах дошкільної освіти» для соціальних педагогів та 

методистів закладів дошкільної освіти 

2 жовтня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П., Чечко 

Т.М. 

 Тренінг «Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки: дієві програми для 

підлітків і молоді» для соціальних педагогів та практичних психологів закладів 

середньої освіти 

1 листопада ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Лях Т.Л. 

 Круглий стіл «Презентація методик формування складоритмічної структури мовлення 

та полімодального сприймання в освітньому просторі закладу дошкільної освіти»  для 

вчителів-логопедів, педагогів м. Києва, студентів спеціальності «Спеціальна освіта»  

14 листопада ІЛ 

Кафедра спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 



Мартинчук О.В., 

Луцько К.В., 

Бабич Н.М., 

Тичина К.О. 

 Семінар «Профілактика самогубств серед військовослужбовців» для психологів 

військових частин Київського гарнізону Національної гвардії України 

21 листопада ІЛ 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Суліцький В.В. 

 Майстер-клас «Актуальні проблеми профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки», 

приурочений до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

1 грудня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П. 

 Майстер-клас «Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в закладах дошкільної освіти» для соціальних педагогів та 

методистів закладів дошкільної освіти, приурочений до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

3 жовтня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П., Чечко 

Т.М. 

 Тренінг «Менеджмент волонтерської діяльності від А до Я» для соціальних педагогів, 

соціальних працівників, фахівців громадських організацій та соціальних служб, 

приурочений до Міжнародного дня добровольців в ім’я економічного і соціального 

розвитку (Всесвітній день волонтерів) 

5 грудня ІЛ 

Заступник директора 

з НР 

Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Спіріна Т.П. 

 

 


