
Звіт 

 соціального проекту  «З Києвом і для Києва»  

Інституту людини  за І півріччя 2018 - 2019 ннавчального року 

№ 

п\п 

Структурний 

підрозділ 

Назва соціального 

проекту 

Відповідальні (ПІП, посада) Дата та місце 

проведення 

 

Формат соціального 

проекту 

Кількість 

учасників 

1. Кафедра 

практичної 

психології 

«Психологія у 

долонях» 

Грубі .Т. В., 

доцент кафедри  

практичної психології; 

Краєва О.А.,  

доцент кафедри  

практичної психології, 

студенти  

6.10.2018 р.  

Русанівській 

бульвар 2/8 

 

Психологічний 

консультаційний пункт  

18 

 

2. 

Кафедра загальної, 

 вікової та 

педагогічної 

психології 

“Арт-майстерня для 

малечі”  

Фурман В.В., 

ст. викладач кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології; 

Власенко І.А., 

ст. викладач кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології; 

Васильєв О.О. 

викладач кафедри загальної, 

вікової та педагогічної 

психології, студенти 

 

6 .10.2018 р. 

 Русанівській 

бульвар 2/8 

 

Дитяча  

арт-майстерня  

17 

3 Кафедра 

спеціальної   

 психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти  

“Мовленнєво-рухливі 

ігри”  

Тичина К.О., 

ст. викл. кафедри спеціальної 

  

 психології, корекційної та 

інклюзивної освіти, студенти 

6.10.2018 р. 

Русанівській 

бульвар 2/8 

Дитячий логопедичний 

центр “Логотренажер” 

15 



4 Кафедра соціальної  

педагогіки та 

соціальної роботи 

Ігротека для дітей  

 “У грі дітей є часто 

сенс глибокий...” 

Дуля А.В., 

 асистент кафедри  

соціальної   

педагогіки та соціальної 

роботи; 

Лехолетова М.М., 

 викладач кафедри соціальної 

  

педагогіки та соціальної 

роботи, студенти 

6.10.2018 р. 

Русанівській 

бульвар 2/8 

 

Ігротека, 

танцювальний  

майстер-клас, 

майстер-клас із орігамі, 

настільні ігри із соціальної 

тематики 

25 

5. Кафедра 

практичної 

психології 

 «Як важливо бути 

серйозним!» 

 Литвиненко О.О., 

 старший викладач  кафедри 

практичної психології, 

студенти 

 18.10.2018 р. 

Школа І-ІІІ 

ступенів №36     

ім.                           

С. П. Корольова 

міста Києва 

 

Психологічна 

 тренінгова гра 

17 

6. Кафедра 

практичної 

психології  

«Життя пліч-о-пліч»   Миколенко Н.В.,  

викладач  кафедри 

практичної психології , 

студенти 

22.10.2018 р. 

Притулок для 

тварин                  

«Добрі руки» 

Волонтерська акція  15 

7. Кафедра 

практичної 

психології  

«Профорієнта-ційний 

вернісаж» 

Гафіатуліна А. В.,   

старший викладач  кафедри 

практичної психології, 

студенти  

20.10.2018р. 

Дніпровський 

район міста 

Києва 

Тренінг професійного 

самовизначення  

19 

8. Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи  

 Майстерня соціально-

просвітницьких 

програм  

 Лях Т.Л.,  

доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи, студенти  

13.10.2018р. 

м.Київ, вул. 

Білицька, 41/43 

 

 

 

 

Майстер-клас 15 



9. Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи  

Усвідомлене 

батьківство як умова 

повноцінного 

розвитку дитини 

 Лях Т.Л.,  

доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

 20.10.2018р. 

9.30-14.00 

м.Київ, вул. 

Білицька, 41/43 

 Тренінг 14 

10. Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи  

Моделювання та 

впровадження 

програм із 

формування здорового 

способу життя  

Лях Т.Л.,  

доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи 

10.11.2018р. 

9.30-14.00 

м.Київ, вул. 

Білицька, 41/43  

Тренінг  12 

11.  Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

«Соціально-

психологічні 

детермінанти 

суїцидальної 

поведінки людини та 

основні напрями 

профілактики 

самогубств». 

Суліцький В.В., 

доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи;  

Дуля А.В., 

  асистент кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. студенти 

 

08-09.10. 

2018р.  

 Київ, вул.  

Коновальця, 38. 

Навчально-методичні 

збори  

20 

12. Кафедра 

практичної 

психології 

 “Інтервізійна група 

для шкільних 

психологів” 

Миколенко Н.В., 

 викладач кафедри 

практичної психології: 

Нагула О.Л.,  

доцент кафедри практичної 

психології,, студенти 

9.10 та 23.10 

2018 р.,  Бульвар 

І. Шамо, 18/2, 

ауд. 322 

Інтервізійна група  12 

13.  Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи 

 Тренінг для підлітків 

“Лідер - ініціатор 

позитивних змін у 

житті громади” 

Попова А. О., 

 викладач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної 

роботи; 

Сапіга С. В. 

ст. викладач кафедри 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. студенти  

16.10.2018 р., 

ЗОШ № 226,  

м. Київ, вул. 

Прирічна 19-є 

 

Тренінг  15 



14. Кафедра 

спеціальної   

 психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

  

 Індивідуальні 

логопедичні заняття 

для дітей з ПМР 

Бабич Н.М.,  

ст. викл. кафедри 

спеціальної   

 психології, корекційної та 

інклюзивної освіти; 

Тичина К.О., 

 ст. викл. кафедри 

спеціальної   

 психології, корекційної та 

інклюзивної освіти, студенти 

вул.Березняківсь

ка,4а, 

протягом 

семестру за 

графіком  

Індивідуальні логопедичні 

заняття  

55 

15. Кафедра  

загальної, вікової та 

педагогічної 

психології  

Тренінг “Особливості 

адаптації в новому 

навчальному закладі”   

 Васильєв О.О., 

викладач кафедри 

загальної, вікової та 

педагогічної психології, 

студенти 

Протягом 

семестру  

 Тренінг 12 

Кількість заходів 15 

Кількість учасників 296 

 

 

Заступник директора 

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


