
План  

профорієнтаційної роботи 

Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

на І семестр 

2019-2020 н. р. 

 

№ з/п Назва заходу Місце проведення Дата проведення Відповідальний 

(ПІП, посада) 

Кафедра психології особистості та соціальних практик  

1. Розробка та виготовлення рекламної продукції 

щодо психологічного консультування та 

профорієнтаційного заходу кафедри «Територія 

ПСИ» 

Кафедра психології особистості та 

соціальних практик 

Вересень, жовтень 

2019  

Канюка І.О., 

ст.викл.кафедри, 

Рева О.М., 

доцент кафедри 

2.  Профорієнтаційний захід “Я крокую в професію” Гімназія №136, м.Київ, вул. Ентузіастів 29/3. Вересень 2019 р. 

 

Фурман В.В., 

Власенко І.А., 

ст.викладачі 

кафедри 

3.  Профорієнтаційний захід «Я готуюсь обрати 

професію» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №265, 

м. Київ, вул. Радужна , 53 

Вересень 2019 р.  Подшивайлова 

Л.І., доцент 

каедри 

4.  Профорієнтаційний захід «Моя майбутня 

професія – психолог» 

Спеціалізована школа №252 імені Василя 

Симоненка, м.Київ, вул.Гайдай, 10в. 

Спеціалізована школа №194 "Перспектива" 

з поглибленим вивченням природничих 

дисциплін, м.Київ, вул.Г.Дніпра, 10б. 

Жовтень 2019 р. Коханова О.П., 

Столярчук О.А., 

доценти кафедри 

 

5. Профорієнтаційний захід для старшокласників Спеціалізована школа №2 ім. Д.Карбишева з 

поглибленим вивченням предметів 

Жовтень 2019 р. Вінник Н.Д., 

ст.викладач 

 



природничого циклу, м.Київ, 

вул.Копилівська, 36. 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 з 

поглибленим вивченням англійської мови, 

м.Київ, вул.Путивльська, 35 

кафедри 

6. Зустріч з батьками старшокласників «Вибір 

професії: як допомогти випускнику школи» 

Спеціалізована школа №3 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій, 

м.Київ, просп. Правди, 84. 

Листопад 2019 р. Сорокіна О.А., 

доцент кафедри 

 

7.  Профорієнтаційний захід для старшокласників 

«Обираємо майбутню професію: що варто знати» 

Школа І-ІІІ ступенів №276, м.Київ, 

вул.С.Лифаря, 14 

Листопад 2019 р. Ткачишина О.Р., 

ст.викладч 

кафедри 

 

8.  Профорієнтаційний захід «Територія ПСИ»  Інститут людини Листопад  2018 Сергєєнкова 

О.П., 

зав.кафедри 

Рева О.М.. 

доцент кафедри 

9.  Організація роботи постійно діючого 

психологічного просвітницького клубу 

Кафедра  психології особистості та 

соціальних практик 

Протягом семестру Канюка І.О., ст. 

викладач 

кафедри, 

Рева О.М., 

доцент кафедри 

10. Круглий стіл «Психологічні основи 

вибору професії» 

Гімназія №136, м.Київ, вул. Ентузіастів 29/3. Грудень 2019 р. Васильєв О.О., 

ст.викладач 

Кафедра практичної психології 

1 

Всеукраїнський освітній форум у Києві 

Київ, Броварський проспект, 15 29 вересня 2019 р. Грубі Т.В, доцент 

кафедри  

2 Профорієнтаційний тренінг «Моя майбутня професія» Школа І-ІІІ ступенів №36 ім. С. П. Корольова,  м. 19 листопада 2019р.  Литвиненко О. О., 



Київ, вул.М.Стельмаха, 9. ст. викладач 

кафедри  

3 Психологічний консультативний пункт «Психологія в 

долонях» 
в межах соціального проекту "З Києвом і для Києва” 

Київ,  

Дніпровський район 
25 вересня 2019 р. Краєва О.А., 

доцент кафедри  

4 Здійснення профорієнтаційної тренінгової роботи  Бази практик За період 

проходження 

практики (вересень-

грудень 2019 р.) 

Краєва О.А., 

доцент кафедри, 

магістри 

5 Профорієнтаційний захід Середня загальноосвітня школа №230, 

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 35б. 

Листопад 2019 р. Циганчук Т. В., 

доцент кафедри  

 Здійснення профорієнтаційної роботи  Бази практик  За період 

проходження 

практики (вересень-

грудень 2019 р.) 

Циганчук Т. В., 

доцент кафедри, 

студенти 4 курсу  

6 Профорієнтаційний захід Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №195 ім. В.І. Кудряшова, м.Київ, 

вул. І.Миколайчука, 17а. 

Листопад, 2019 р. Старинська Н.В., 

Клібайс Т.В., 

доценти кафедри  

5 Профорієнтаційний захід Школа І-ІІІ ступенів №285, 

м.Київ,вул.Полярна, 8б 

листопад 2019 р. Маланьїна Т.М, 

доцент кафедри  

7 Профорієнтаційний захід Софіївсько-борщагівський навчально-

виховний комплекс «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів», м.Київ, вул.Шкільна, 1в. 

 

листопад 2019 р. Вавілова А.С., 

ст.викл. кафедри  

8. Здійснення профорієнтаційної тренінгової роботи  Бази практик  За період 

проходження 

практики (вересень-

Гафіатулііна А.В., 

ст.викл. кафедри, 

студенти 3 курсу   



грудень 2019 р.) 

9. Здійснення профорієнтаційної тренінгової роботи  Бази практик  За період 

проходження 

практики (вересень-

грудень 2019 р.) 

Миколенко Н. В., 

викл. кафедри, 

студенти 3 курсу  

10. Профорієнтаційний захід Новосілківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів,  Київська обл.,   Києво-

Святошинський район,   с.Новосілки, вул 

Нова 1. 

листопад 2019 р Заіка І.В., 

ст.викл. кафедри  

 

Кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

 

1 Розробка стратегії профорієнтаційної роботи,  

виготовлення профорієнтаційної презентації 

Кафедра спеціальної та інклюзивної 

освіти 

 

вересень- 

жовтень 2019 

Мартинчук О.В., 

зав. кафедри, 

Скрипник Т.В., 

професор 

кафедри, 

Бабич Н.М.,  

Тичина К.О., 

Максимчук 

М.О., 

Заєркова Н.В., 

Найда Ю.М., 

старші. 

викладачі,   

 Луцько К.В., 

Доцент кафедри  



2 Популяризація спеціальності «Спеціальна 

освіта» у межах соціального заходу для киян 

«Логоритмічна ігротека»  

Русанівська набережна 28 вересня 2019 р. Тичина К.О.,  

Максимчук М.О., 

старші викладачі 

кафедри 

 

3 Лінійка майстер-класів, семінарів для вчителів 

ЗСО м. Києва в межах проекту «Інклюзивний 

коучінг» з метою інформування про можливість 

вступу на другий (магістерський) освітній рівень. 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №41 

м. Київ, проспект Перемоги 7-А 

жовтень- 

листопад 2019 р. 

Мартинчук О.В., 

зав. кафедри, 

Скрипник Т.В., 

професор 

кафедри, 

Бабич Н.М.,  

Тичина К.О., 

Максимчук 

М.О., 

Заєркова Н.В., 

Найда Ю.М., 

старші викладачі 

кафедри   

 

4 Профорієнтаційний захід на  семінарах для  

Інклюзивно-ресурсних центрів м. Києва.  

Інклюзивно-ресурні центри м. Києва Протягом семестру Заєркова Н.В., 

ст. викладач 

кафедри 

5 Популяризація успішних історій випускників 

спеціальності «Спеціальна освіта» у соцмережах 

та на сайті кафедри 

Cоцмережі, сайт кафедри протягом року Тичина К.О.,  

ст. викладач 

кафедри 



6 Популяризація спеціальності «Спеціальна освіта» 

через реалізацію проекту  

«Студентський науковий Smart-туризм» 

 

Кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти 

 

протягом року Бабич Н.М.,  

Тичина К.О., 

ст.викладачі 

кафедри, 

Таран О. П., 

Доцент 

кафедри. 

Кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

1 Дослідження “Чинники, які визначили вибір 

абітурієнтами Університету при вступі 2019-2020 

років” 

Інститут людини, м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 

 

жовтень 2019 

року - вересень 

2020 року 

Лютий В.П., 

доцент кафедри 

 

2 Створення бази даних громадських об'єднань 

України, що працюють в соціальній сфері. Розсилка 

листа з інформацією про підготовку фахівців в 

Університеті за освітніми програмами спеціальності 

“Соціальна робота” в контексті Закону України “Про 

соціальні послуги” (вимога якісної підготовки 

фахівців) 

Електронна розсилка інформаційних 

листів 

жовтень 2019 

року, квітень 2020 

року 

Сапіга С.В., 

старший 

викладач 

кафедри, 

Денисюк О.М., 

доцент кафедри, 

Швед О.В., 

доцент кафедри 

3 Підготовка зі студентами 3 і 4 курсів рекламно-

інформаційної продукції для подальшого 

використання її для профорієнтаційної діяльності 

Інститут людини, м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 

 

жовтень 

2019 року 

Чернишенко 

О.І., ст. 

викладач 

кафедри 

4 Створення соціального медіа-маркетингу 

студентами спеціальності “Соціальна робота”; 

Інститут людини , м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 протягом року Трібє А.Ю., 

викладач 



створення роликів “Нас рекомендують” в рамках 

наукового гуртка “Соціальний копірайтинг” 

 кафедри 

5 Профорієнтаційний захід “Я обираю професію 

соціальний працівник” для студентів 

Університетського коледжу 

Інститут людини,  м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 

 

жовтень  

2019 року, 

травень 2020 

року 

Веретенко Т.Г., 

професор 

кафедри 

6 
Профорієнтаційні консультації для батьків 

старшокласників, які відвідують заняття в  

БФ “Карітас - Київ” 

м. Київ, вул. І. Микитенка, 7-Б жовтень - 

листопад  

2019 року 

  Дуля А.В., 

викладач кафедр; 

Лехолетова 

М.М., старший 

викладач 

кафедри 

7 
Ярмарок соціальних проектів та послуг для ГО, 

студентів, абітурієнтів в межах соціального проекту “З 

Києвом і для Києва” з презентацією освітніх програм 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Інститут людини, ЦСССДМ (за підтримки 

КМДА),  м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 

 

березень 2020 

року 

Попова А.О., 

старший 

викладач 

кафедри, 

Трібє А.Ю., 

викладач 

кафедри 

8 Профорієнтаційний захід “Сходинки професійного 

зростання” для студентів спеціальності “Соціальна 

робота” Київського механіко-технологічного  коледжу  

Інститут людини, м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 

 

березень  

2020 року 

Дуля А.В., 

викладач 

кафедри; 

Лехолетова 

М.М., старший 

викладач 

9 Профорієнтаційний захід “Я обираю професію 

соціальний працівник” для студентів Білоцерківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу 

м. Біла Церква,  

вул. Ярослава Мудрого, 35 

квітень  

2020 року 

Суліцький В.В., 

доцент кафедри 



10. Тренінг “Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої 

поведінки” за програмою “Сходинки” для 

старшокласників  

м. Київ, Київська область Практика студентів 

у закладах освіти 

Відповідальні за 

організацію  

практики 

11. Тренінгова програма “Професія. Кар'єра. Успіх” 

для старшокласників 

м. Київ, Київська область Практика студентів 

у закладах освіти 

Відповідальні 

за організацію  

практики 

12. Відеолекції для практиків соціальної роботи без 

дипломів (орієнтація на ОТГ) 

Запис відеолекцій, розповсюдження у 

професійних соціальних мережах, через 

електронну розсилку в ОТГ України, на 

електронній платформі Ресурсного центру 

“ГУРТ”   

Листопад 2019 

року - травень 

2020 року 

Штатні 

працівники 

кафедри 

13. Презентація навчальних курсів “Соціально-

педагогічна робота із вразливими сім'ями та дітьми” та 

“Практикум із організації системи соціальної 

підтримки населення в ОТГ” на всеукраїнському 

семінарі завідувачів кафедр і викладачів спеціальності 

231 “Соціальна робота” 

м. Київ, вул. Тимошенка, 13 б, ауд. 227 10 вересня 

2019 року 

Лях Т.Л., 

завідувач 

кафедри, 

Спіріна Т.П., 

доцент кафедри 

14. Виступи на радіо та телебаченні з актуальних 

соціальних проблем 

Радіо та телестудії  грудень 2019 

року - червень 

2020 року 

Штатні 

працівники 

кафедри 

15. Серія тренінгів для соціальних педагогів закладів 

середньої освіти з актуальних проблем соціально-

педагогічної роботи 

Інститут людини, м. Київ, бул. І. Шамо, 18/2 

 

січень - 

травень 2020 року 

Лютий В.П.,  

Денисюк О.М., 

Суліцький В.П.,  

Лебідь Н.К., 

Швед О.В., 

доценти 

кафедри 

Петрочко Ж.В., 



 

Директор Інституту людини             Н.А.Клішевич 

професор 


