
 

30 жовтня 2019 року, напередодні Дня працівника соціальної сфери, відбувся 

традиційний День кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка. В цей день викладачами та аспірантами 

кафедри було організовано цікаві наукові заходи та неймовірні майстер-класи. 

  
 

Розпочинався день з відкриття  Живої бібліотеки «Від молодого спеціаліста 
до керівника проєкту», де викладачі, аспіранти та студенти Інституту людини, а також 
студенти Університетського коледжу мали можливість прочитати унікальні історії 
становлення професіоналів соціальної сфери, дізнатися про труднощі і життєві курйози. 
 

  
 

Наші неймовірні гості, талановиті фахівці соціальної сфери, викладачі, випускники:  

 Журавель Тетяна Василівна, виконавчий директор Всеукраїнського громадського 
центру «Волонтер», кандидат педагогічних наук; 

 Клішевич Наталія Анатоліївна,  директор Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; 

  Репка Марина Василівна, викладач Університетського коледжу імені Бориса 
Грінченка;  магістр соціальної роботи, випускниця нашої освітньої програми 
«Соціальна педагогіка»; 

 Скакун Марко Леонідович, Голова громадської організації «Українська демократія», 
бакалавр соціальної роботи, випускник нашої освітньої програми «Соціальна 
робота», магістр права; 

  Собкалова Наталія Петрівна, головний спеціаліст відділу запобігання та протидії 
дискримінації Департаменту моніторингу рівних прав Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, випускниця нашої освітньої програми 
«Соціальна робота». 

 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/21-10-14.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/21-10-14.html


  

  
 

Майбутні фахівці з соціальної роботи спільно визначили якими знаннями та вміння 
повинен володіти кваліфікований спеціаліст, де шукати натхнення для наукових проектів 
і досліджень, а також, яким чином досягнути успіху в соціальній сфері. 

 

Під час заходу викладачі, аспіранти та студенти Інституту людини, а  також 
студенти Університетського коледжу відвідали майстер-класи: 

 
Тема «Сексуальна експлуатація дітей Азії: труднощі в боротьбі з цим 

явищем» була розкрита на майстер-класі, проведеному Швед Ольгою 
Володимирівною, доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, кандидатом соціологічних наук. 
 

Під час майстер-класу Ольга Володимирівна поділилась зі слухачами професійними 
секретами профілактики сексуальної експлуатації та основними причинами потрапляння 
людей до сексуальної експлуатації. Найактивнішою учасницею у дискусіях була наша 
аспірантка Мельничук Вікторія Олексіївна, яка працює над дослідженням «Соціальна 
профілактика залучення підлітків до комерційного сексу». 
 

  

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/sklad/728-shved-olha-volodymyrivna.html
http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0


 

Майстер-клас «Обережно?! СНІДофобія…» проведений Пілявською 
Людмилою Олександрівною, директором Київського міського правобережного 

центру для ВІЛ-інфікованих. 
 

На майстер-класі Людмила Олександрівна розкрила поняття ВІЛ/СНІДу та шляхи 
передачі; завдання співробітника при роботі з дітьми та сім’ями, які знаходяться в групі 
ризику; формування прихильності до АРТ-препаратів. 
 

  

  
 

В цей день всі, хто завітав на 
святкування Дня кафедри 
соціальної педагогіки та 
соціальної роботи, мали 
можливість пройти Експрес-
тест на ВІЛ.  

 

 
 

  



 

«Майстерня з конструювання майбутнього місцевої громади» 
 

Модератор: Попова Альона Олексіївна, старший викладач кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук. 

Під час майстер-класу Альона Олексіївна ознайомила учасників з технікою організації 
місцевої громади «Майстерня майбутнього». Кожен мав змогу спробувати проаналізувати 
недоліки та проблеми, що існують в їх громаді.  

Так, на першому етапі «Фаза критики» учасники створили «стіну критики», де 
описали кожну із проблем та недоліків власної місцевої громади.  

На другому етапі «Фаза фантазії» учасникам вдалося створити ідеальні моделі 
винаходів для покращення життя в місцевій громаді. Використовуючи знання та власну 
модель ідеального світу, учасники винайшли космічну станцію для місцевої громади, 
створили житловий комплекс «Рай на землі», місце для змістовного дозвілля молоді з 
власним кінотеатром та кафе.  

На третьому етапі «Фаза проєктування» учасники розпочали створення власних 
проєктів для покращення життя в їх місцевих громадах, що будуть втілені найближчим 
часом.  

 

  

  
 

  

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/istorii-uspikhu-vypusknykiv/763-popova-alona-oleksiivna.html


Цікавим та корисним був тренінг «Ефективна комунікація в професійній 
діяльності», тренерами якого стали студенти 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

але вже професіонали в соціальній роботі: 
 

 Ничипорчук Інна Сергіївна, асистент президента Міжнародного благодійного 
фонду Гарних справ, молодіжний тренер, голова соціального відділу МБФ Гарних 
справ  

 Янкова Яна Михайлівна, менеджер зі зв’язків з громадськістю, фандрайзер. 
 

  
 
Під час тренінгу студенти дізнались:  

✔ як розширити можливості встановлення 
контакту в різних ситуаціях; 

✔ як відпрацьовувати навички розуміння 
інших людей, себе, а також взаємин між 
людьми; 

✔ як опанувати навички ефективного 
слухання; 

✔ як активізувати процес самопізнання та 
самоактуалізації; 

✔ як розширити діапазон творчих 
здібностей. 

 

 

 
Окрасою свята стала яскрава фото-зона, де кожен охочий міг зробити фото на 

пам’ять про неймовірне святкування Дня кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи та взяти участь у конкурсі! 
 

 
 



Відгуки учасників, які долучились до святкування нашого професійного 
свята 

Викладачі Інституту людини: «Чудовий захід, чудові спікери, дружня 

атмосфера запанувала в цей день в Інституті людини»  

( Із вдячністю – викладачі кафедри).  

 

Студенти спеціальності «Соціальна робота»: «Ми з нетерпінням чекаємо ще 

одного Дня кафедри, або інших неймовірних заходів від КСПСР!!! КСПСР кращі!» 
 

Висловлюємо вдячність нашим неймовірно цікавим та 

професійним гостям, які завітали до нас та поділились 

своїми історіями успіху, провели майстер-класи, 

подарували неймовірні емоції! 

Дякуємо викладачам та студентам Інституту 

людини, студентам Університетського коледжу, які 

долучились до святкування нашого професійного свята. 

Дякуємо адміністрації Інституту людини за надану 

можливість організувати День кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 


